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RESUMO
Desde o Latim, as preposições a, para e em variam na introdução dos complementos
locativos de verbos de movimento do tipo de ir, vir, chegar e levar, como em “voltei
à/na/para a universidade”. No português brasileiro, esse fenômeno é associado à
escolarização do falante, a preposição para é a mais produtiva, variando com em, e a
está em processo de desuso, mas esse processo é mais lento em contextos muito
escolarizados (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996; VALLO, 2003; WIEDEMER,
2008). A ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil permitiu contatos entre
estudantes de diferentes regiões, que reverberam na língua. Na Universidade Federal de
Sergipe, assim como em outras universidades brasileiras, os estudantes são provenientes
de diferentes regiões do estado e da circunvizinhança, e essa diversidade configurase como um fator dialetal que pode interferir na variação da regência de complementos
locativos de verbos de movimento. Assumimos a perspectiva da Teoria da Variação e
Mudança Linguística (WEIREINCH; LABOV; HERZOG, 2006[1968]; LABOV,
2008[1972], 1978, 1994) com o objetivo de investigar como se configura a norma culta
do século XXI no que diz respeito à regência de complementos locativos de verbos de
movimento para responder à seguinte pergunta: Há interferência dialetal na fala de
estudantes universitários da UFS no quese refere à regência de verbos de movimento? O
corpus que analisamos constitui a amostra Deslocamentos (2019/2020), composto por
falas coletadas com estudantes da Universidade Federal de Sergipe que compõem o
banco de dados Falares Sergipanos (FREITAG, 2013). Controlamos os efeitos
do deslocamento, tempo no curso e sexo (variáveis sociais) e de configuração do
espaço, definitude, determinação, traço de permanência, narratividade do discurso,
verbo e material interveniente (variáveis linguísticas), por meio de testes de associação
e por análise de árvore de inferências condicionais, técnica aplicada para identificar
padrões de comportamento linguístico semelhantes (FREITAG, PINHEIRO, 2020;
FREITAG, et al. 2021). Foram identificados 1041contextos de complementos locativos
de verbos de movimento, dos quais 71% são regidos pela preposição para, 24% pela
preposição em e 5% pela preposição a. Os efeitos das variáveis linguísticas seguem os
padrões identificados nos estudos anteriores (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996;
VALLO (2003); WIEDEMER (2008); VIEIRA (2009); ASSIS (2011) reforçando o
caráter de mudança em curso do fenômeno. A análise da árvore condicional apresenta
evidências da categorização das preposições para e em em domínios funcionais
diferentes, constituindo-se como como estratégia de desambiguização para indicar a
maior ou menor permanência em locativos em que não é possível inferir,
pragmaticamente, o tempo de demora. Quanto aos efeitos dialetais, controlados por meio
do deslocamento dos falantes, estudantes do interior, que vêm para a universidade e
voltam para suas casas diariamente, fazem maior uso da preposição em, com 26%. Já
os estudantes que vieram do interior para morar na capital sergipana para estudar
apresentam 22% desse uso; estudantes da capital sergipana apresentam 20% de
ocorrência da preposição em. Da comunidade externa à Sergipe, estudantes alagoanos
apresentam comportamento linguístico similar ao padrão da capital sergipana, 19%
de usode em, enquanto estudantes baianos apresentam um comportamento divergente,
35% de uso de em, sugerindo um efeito de áreas dialetais para a dinamização da
mudança.
Palavras-Chave: Verbos de movimento; Regência; Preposição; Deslocamentos; Contatos.

ABSTRACT
Since Latin, the prepositions a, for and in vary in the introduction of locative complements of
movement verbs of the type of going, coming, arriving and taking, as in “I returned to / at / to
the university”. In Brazilian Portuguese, this phenomenon is associated with the speaker's
schooling, the preposition for is the most productive, varying with em, and is in the process of
being disused, but this process is slower in highly schooled contexts (MOLLICA, 1996;
RIBEIRO, 1996; VALLO, 2003; WIEDEMER, 2008). The expansion of access to higher
education in Brazil allowed contacts between students from different regions, which
reverberated in the language. At the Federal University of Sergipe, as well as at other brazilian
universities, students come from different regions of the state and the surrounding area, and this
diversity is configured as a dialectal factor that can interfere in the variation of the locative
complement of movement verbs.We assume the perspective of the Theory of Variation and
Linguistic Change (WEIREINCH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972],
1978, 1994) with the objective of investigating how the cultured norm of the 21st century is
configured in what it says respect to the conducting of locative complements of movement
verbs to answer the following question: Is there a dialectal interference in the speech of
university students at UFS regarding the conducting of movement verbs? The corpus we
analyzed constitutes the sample Displacements (2019/2020), composed of speeches collected
from students at the Federal University of Sergipe that compose the Falares Sergipanos
database (FREITAG, 2013). We control the effects of displacement, time in the course and sex
(social variables) and space configuration, definitude, determination, permanence trait,
narrative of speech, verb and intervening material (linguistic variables), through association
tests and analysis of conditional inferences tree, applied technique to identify similar patterns
of linguistic behavior (FREITAG, PINHEIRO, 2020; FREITAG, et al. 2021). 1041 contexts of
locative complement of movement verbs were identified, of which 71% are governed by the
preposition for, 24% by the preposition in and 5% by the preposition a. The effects of linguistic
variables follow the patterns identified in previous studies (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996;
VALLO (2003); WIEDEMER (2008); VIEIRA (2009); ASSIS (2011) reinforcing the ongoing
change character of the phenomenon. The analysis of the conditional tree shows evidence of
the categorization of prepositions for and in different functional domains, constituting itself as
a disambiguation strategy to indicate the greater or lesser permanence in locatives in which it
is not possible to infer, pragmatically, the delay time. As for the dialectal effects, controlled by
the displacement of the speakers, students from the interior, who come to the university and
return to their homes daily, make greater use of the preposition in, with 26%. Sergipe capital to
study have 22% of this use; students from the capital sergipana have 20% of the preposition in.
From the external community to Sergipe, students from Alagoas they show linguistic behavior
similar to the pattern of the capital of Sergipe, 19% use of in, while Bahian students show
divergent behavior, 35% use of in, suggesting an effect of dialectal areas for dynamizing
change.
Key words: Verbs of movement; Regency; Preposition; Displacements; Contacts.
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INTRODUÇÃO
A variação das preposições a, para e em na regência de verbos de movimento é um

fenômeno que remete ao Latim e dura até os dias de hoje (ROCHA LIMA, 1969). Na língua
portuguesa, podemos dizer:

(1) a. Vou na casa da minha mãe
b. Vou para a casa da minha mãe
c. Vou à casa da minha mãe
Gramáticos como Almeida (1999, p. 337) dizem que “não devemos usar a preposição
em com verbos de movimento, porquanto em indica lugar onde”; a preposição indicada, nesse
caso, seria a preposição a. Dias (1984) salienta que as preposições a e para são termos de
movimento com pequenas diferenças entre si: a apresenta ideia de movimento ao passo que
para indica movimento com demora no lugar (Vou para São Paulo). Alguns gramáticos como
Cunha e Cintra (1985) e Bechara (2009) já arrolam a preposição em como termo de movimento,
mas salientam que esse uso é preterido.
Apesar das prescrições gramaticais, o uso de a tem diminuído em relação ao uso de em
e para (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996; VALLO, 2003; WIEDEMER, 2008; VIEIRA,
2009; ASSIS, 2011). As análises de Mollica (1996) e Ribeiro (1996) são seminais na definição
de padrões de uso do fenômeno no português falado. Mollica (1996) analisa um corpus de fala
popular (amostra CENSO) e observa que há 46% de uso da preposição em com o verbo ir;
Ribeiro (1996) considera a fala culta do Rio de Janeiro (amostra NURC) e identifica uma
redução no uso de em com o mesmo verbo, com 14% de ocorrências.
Na década de 1990, época dos estudos, o falar universitário remetia ao referencial que
consideramos como “fala culta”. Atualmente, com a democratização do acesso ao ensino
superior, na fala universitária as ditas “norma culta” e “norma popular” passam a manter um
contato cada vez mais próximo (JESUS, 2018; ANDRADE, 2020), implicando em um processo
de reconfiguração das normas. O dia a dia universitário nos permitiu observar usos recorrentes
de padrões linguísticos pouco privilegiados normativamente em diversos fenômenos e a
constituição da amostra de fala universitária Deslocamentos (2019/2020), que é parte integrante
do banco de dados Falares Sergipanos (FREITAG, 2013), oportunizou a verificação estatística
desses usos. Na oportunidade, analisamos como se configura a norma culta do século XXI no
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que diz respeito à regência de complementos locativos de verbos de movimento considerando
as modificações que ocorreram na universidade desde os primeiros anos deste século para
responder à seguinte pergunta: Há interferência dialetal na fala de estudantes universitários da
UFS no quese refere à regência de verbos de movimento? Nossa hipótese é que há interferência
do fator dialetal na variação, bem como que falantes do interior utilizam em maior proporção a
variante em, rechaçada normativamente.
Neste estudo, observamos a variação na regência de complementos locativos de verbos
de movimento do tipo de ir, vir, chegar e levar, que mobilizam as preposições a, para e em na
fala universitária, que não é homogênea e sofre efeitos do entrosamento do falante com o
ambientes e práticas reguladoras conforme apontam os dados sobre a comunidade de fala da
UFS (CORREA, 2019; RIBEIRO, 2019).
Para tanto, buscamos responder às seguintes perguntas: i) há efeito dialetal na variação
da regência de verbos de movimento nos falares universitários da UFS? ii) os padrões de uso
da regência de verbos de movimento registrados na década de 1990 são corroborados por usos
atuais? iii) O uso da preposição a se altera conforme aumenta o tempo de exposição à referida
comunidade?
A metodologia de coleta e constituição da amostra seguem as diretrizes do Banco de
Dados Falares Sergipanos (FREITAG, 2013), considerando a estratificação em quatro
deslocamentos, aos moldes do que foi feito por Correa (2019) e Ribeiro (2019) 1. Quanto à
análise, também nos baseamos no que propõe Labov (1972; 1978) e no funcionalismo de
vertente norte americana, sobretudo Givón (1997) e Hopper (1987; 1998) adotando uma
interface sintático-semântica. Nosso estudo contribui com a descrição de padrões de uso
universitários e descrições de nuanças de fala que consideram variedades dialetais.
Para atingir nosso objetivo, dividimos este trabalho em cinco partes. Iniciamos com a
Introdução e logo depois, na seção 2, Variação na regência dos verbos de movimento, percurso
histórico e sociolinguístico, apresentamos uma revisão sistemática sobre o objeto de estudo,
definindo o que é regência verbal e como se deu a evolução do uso das preposições do Latim
às línguas românicas. Na seção 2, discorremos também sobre a história das preposições a, para
e em e sobre a forma como elas são vistas por algumas gramáticas normativas, além de

1

Os deslocamentos em questão dizem respeito ao processo de migração até a universidade e consideram trajetos
pendulares, quando há a volta para casa todos os dias, e não pendulares, quando o universitário se mudou para a
capital sergipana para estudar. Esses deslocamentos compreendem falantes de três estados e também é estratificado
quanto ao sexo e o tempo no curso, que mede o tempo de exposição do falante às variedades linguísticas da UFS
com base no período da graduação em que o informante se encontra. Na seção 4, falaremos de forma mais
aprofundada sobre essas questões.
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resultados de estudos sociolinguísticos sobre o uso dessas preposições com verbos de
movimento.
Quanto à seção 3, A Língua Universitária do Século XXI, discutimos o conceito de
norma, bem como as normas culta, popular e padrão, com especial atenção à fala dos
universitários. Ainda na seção 3, tratamos da expansão da educação superior no Brasil e das
transformações do início do século XXI que permitiram a emergência de uma nova norma
linguística universitária. Na seção 4, A variação na regência de verbos de movimento:
procedimentos metodológicos, apresentamos nossa metodologia e discorremos sobre nossos
pressupostos teóricos. Logo depois, discutimos a amostra de fala utilizada e sobre as variáveis
que serão controladas neste estudo. Por fim, na seção 5, Análise e discussão dos dados,
apresentamos nossa análise acerca dos resultados encontrados.

2

VARIAÇÃO NA REGÊNCIA DOS VERBOS DE MOVIMENTO,
PERCURSO HISTÓRICO E SOCIOLINGUÍSTICO
A variação na regência dos verbos de movimento é um fenômeno que se iniciou no

Latim e perdura até hoje. Nesta seção, pontuamos este percurso histórico, considerando
prescrições gramaticais e resultados de estudos sociolinguísticos acerca dos verbos de
movimento como ir, vir e chegar e de seu complemento locativo introduzido pelas preposições
a, em e para. Iniciamos com os conceitos basilares para a compreensão do fenômeno: regência
verbal, transitividade e complementação verbal e papéis temáticos.

2.1

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO: REGÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO VERBAL
Abordagens baseadas em conceitos das gramáticas normativas são difundidas no ensino

de língua portuguesa no Brasil. No entanto, alguns dos conceitos veiculados por algumas delas
são formulados de maneira equivocada ou pouco detalhada pelo distanciamento destas obras de
análises que levam em conta dados empíricos. Nesta seção, discorremos sobre conceitos de
regência verbal, transitividade e complementação dos verbos de movimento, contrastando a
abordagem da gramática normativa com outras abordagens teóricas da linguística.
Para tratar do conceito de regência verbal, recorremos a gramáticos da tradição
normativa, como Cunha e Cintra (1985), Bechara (2009) e Azeredo (2004), e também a
gramáticos alinhados a teorias linguísticas, como Perini (2005). Para transitividade e
complementação verbal, utilizamos os pressupostos da gramática de valências de Busse e Vilela
(1986), Borba (1996) e Mira Mateus et. al. (2003). Quanto aos papéis temáticos, seguimos a
proposta de Cançado (2008), que adota um olhar semântico.

2.1.1

Regência Verbal
Um dos princípios universais das línguas é que o enunciado se organiza em torno do

verbo e este verbo se une ao sujeito e aos objetos formando uma oração (CHOMSKY, 1981).
Esses elementos estabelecem entre si uma relação de dependência chamada de regência, que
acontece entre um termo regente e termos regidos. Quando o termo regente (ou subordinante)
é um verbo, há uma regência verbal (CUNHA; CINTRA, 1985; PERINI, 2005; BECHARA,
2009), como exemplificamos em (2) e (3).
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(2) Joana gosta de flores’2
(3) José voltou para o trabalho’

Apesar de serem elementos centrais, tanto o verbo gostar, em (2), quanto o verbo voltar,
em (3), não formam sozinhos uma oração. Se “Joana gosta”, ela gosta de alguma coisa, se “José
voltou”, ele voltou para algum lugar. Perini (2005) descreve:
Diremos, então, que o verbo gostar, na frase [...] rege o complemento (no
sentido de que faz exigências quanto a sua presença e/ou sua forma); diz-se
também que gostar é o termo regente, e o adjunto circunstancial com de é o
termo regido. Temos aí, portanto, um exemplo do fenômeno da
regência[verbal]. (PERINI, 2005, p.159, acréscimo nosso) (grifos do autor)

De acordo com Perini (2005), o termo regente faz exigências quanto à presença ou a
forma do termo regido. Isso significa que é necessário que haja uma relação não só sintática
entre os termos, mas também semântica, e que o sentido expresso por eles estabeleça uma
relação de complementaridade.

(4) Folheei o livro rapidamente’
(5) *Folheei a cadeira rapidamente’3

O verbo folhear, em (4) e em (5), exige uma complementação (quem folheia, folheia
alguma coisa), mas é necessário que o complemento atenda às exigências sintáticas e
semânticas para que a oração tenha sentido. Um livro pode ser folheado, mas uma cadeira não
pode.
De acordo com Cunha e Cintra (1985, p.360), as relações de regência podem ser
indicadas de três formas: i) pela ordem em que se dispõem os termos na oração, ii) pelas
preposições, que ligam as palavras estabelecendo um nexo de dependência e iii) pelas
conjunções subordinativas quando se trata de um período composto.
A regência pode ser estabelecida entre elementos nominais e também entre um verbo e
seus complementos. A regência nominal acontece quando o elemento regente é um nome (Estou
ansioso para sair domingo’); a regência verbal, por sua vez, tem como elemento regente um
verbo (Fui para casa no domingo’). Bechara (2009, p 505) diz que há verbos em que o conteúdo
léxico é de grande extensão semântica e, para expressar determinado sentido, é preciso delimitar
2

O (‘) ao final dos exemplos indica que a referida oração é criada por nós e não proveniente de corpora.
As orações que aparecem, nesta análise, introduzidas por (*) representam agramaticalidade, ou seja, orações que
não são produzidas em determinada língua.
3
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essa extensão semântica com o auxílio de outros elementos que estejam adequados à realidade
concreta: “Estes outros signos léxicos que nos socorrem nessa delimitação da extensão
semântica do verbo, verdadeiros delimitadores semânticos verbais, se chamam argumentos ou
complementos verbais” (BECHARA, 2009, p.505) (grifos do autor).
As relações de regência que nos interessam discutir, neste estudo, são as relações
estabelecidas entre os verbos de movimento como ir, vir, chegar e levar e seus argumentos
internos introduzidos pelas preposições a, para e em, exemplificadas em (6).
(6) a. (RIV3MF*1) “quando eu vim pra cá acho que eu fui algumas vezes ainda no
shopping”
b. Quando eu vim pra cá
c. Eu fui algumas vezes ainda no shopping

Há duas orações na sentença em (6a), para que fique mais claro, separamos essas orações
e apresentamos em (6b) e (6c). Em (6b), o verbo vir e o argumento pra cá mantêm uma relação
direta, em (6c), o elemento não argumental algumas vezes ainda está entre o verbo ir e o
complemento no shopping. Os dados que exemplificam os contextos foram coletados da fala
de universitários da UFS.
Nas gramáticas, não encontramos referência sobre a classe dos verbos de movimento.
Encontramos menções a alguns verbos de forma isolada, com pouco detalhamento. Essa
descrição está atrelada à noção de transitividade dos verbos que nem sempre é coerente com os
estudos empíricos. Na seção a seguir, discutimos a transitividade e a complementação verbal
dos verbos de movimento como ir, vir, chegar e levar que tem seu complemento interno
introduzido pelas preposições a, para e em.

2.1.2

Transitividade e complementação verbal
O conceito de transitividade verbal, embora presente nas gramáticas normativas, foi se

modificando a partir da emergência dos estudos empíricos da língua. Nesta subseção, aderimos
às acepções da gramática de valências (TESNIÈRE, 1959) para tratar da transitividade e
complementação verbal e utilizamos as noções de gramáticos como Busse e Vilela (1986),
Borba (1996), Mira Mateus (2003), Perini (2005) e Bechara (2009).
A gramática de valências foi proposta por Lucien Tesnière (TESNIÈRE, 1959) em
contraposição à gramática de constituintes imediatos, assentada na ideia de que a oração se
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estrutura hierarquicamente mediante categorias sintáticas (sujeito, verbo, sintagma
preposicional, etc.). Esse viés de análise tomava a oração como uma construção linear de formas
gramaticais. Bloomfield (1961, p.161) esclarece:
Qualquer falante de inglês que se interesse pelo assunto certamente dirá que
os constituintes imediatos de Poor John ranaway são as duas formas poor
John e ranaway; e que cada um deles é, por sua vez, uma forma complexa;
que os constituintes imediatos de ranaway são ran, um morfema, e away, uma
forma complexa, cujos constituintes são os morfemas a- e way; e que os
constituintes de poor John são os morfemas poor e John.4 (destaque nosso)

A abordagem de constituintes imediatos considera os constituintes da oração, mas não
a interdependência entre eles. Na oração exemplificada pelo autor e apresentada em (7), por
exemplo, é intuitivo o entendimento de que há constituintes, como apresenta o excerto acima,
mas esses constituintes também precisam obedecer a uma disposição gramaticalmente aceitável
e às relações estabelecidas com os demais elementos da oração.

(7) a. O pobre John fugiu (Poor John ranaway)
b. *Fugiu John pobre o

A disposição dos constituintes de uma oração não acontece aleatoriamente; evidencia
disso é que a reorganização dos constituintes da oração de (7a) em (7b) é incoerente. O conjunto
de palavras em (7b) não forma uma oração porque o sentido global passa a não ser coerente
com a disposição dos elementos de trás para a frente, essa organização viola princípios de ordem
dos constituintes. Nessa acepção, as relações de regência não são explicadas pela
interdependência dos termos, mas pela hierarquia dos constituintes.
A gramática de valências, por sua vez, toma o verbo como elemento central da estrutura
da oração. A dependência pode ser considerada como uma relação de (co)ocorrência, de modo
que o elemento é dependente de outro se a possibilidade de ele ocorrer pressupor a ocorrência
do outro (BUSSE; VILELA, 1986, p.10). Borba (1996, p. 16) aclara ainda mais a distinção
entre as duas gramáticas:
Enquanto uma Gramática de Constituintes se ocupa com a análise de
estruturas tentando descobrir como um constituinte se encaixa noutro ou
4

Do original: Any English speaking person who concerns himself with this matter, is sure to tell us that the
immediate constituents of Poor John ranaway are the two forms poor John and ran away; that each of these is, in
turn, a complex form; hat the immnediate constituents of ran away are ran, a morpheme, and away, a complex
form, whose constituents are the morphemes o- and zway; and that the constituents of poor John are the morphemes
poor and John.
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pertence a outro, uma Gramática de Valência procura detectar relações de
dependência entre categorias (básicas) que (co) ocorrem num contexto (ex.: A
depende de B, se a presença de A pressupõe B)

De acordo com Busse e Vilela (1986, p.13, acréscimo nosso), as valências são “lugares
vazios previstos e implicados pelo (significado do) lexema. São precisamente os verbos que
apresentam de modo mais evidente estruturas relacionais do tipo valencial”. Os chamados
“lugares vazios” dizem respeito aos argumentos dos verbos, nomeado pelos autores de actantes.
Vejamos o esquema do Quadro 1 com o verbo levar:
Quadro 1: Valências do verbo levar.

Levei meu cachorro para passear ontem

Alguém que leva (Eu)
Levar

Alguma coisa que é levada (meu cachorro)
Para algum lugar (para passear)
Ontem

Fonte: Elaborado pela autora

O Quadro 1 exemplifica os conceitos assentados pela gramática de valências: os lugares
vazios são lugares previstos pela estrutura relacional do verbo, nesse caso, o verbo levar. Para
que o sentido do verbo seja saturado, três actantes são mobilizados: alguém que leva,
algo/alguém que é levado e o lugar para onde se leva. Nessa classificação, o verbo levar
mobiliza três actantes para suprir seu sentido léxico.
Além dos termos valenciais, ou seja, previstos pela estrutura semântico-sintática do
verbo, também podem estar presentes na oração termos que não estão intimamente ligados ao
núcleo verbal; esses são referidos pela gramática de valências como termos circunstantes, como
é o caso do advérbio ontem no esquema do Quadro 1. A retirada do advérbio ontem da oração
não compromete a coerência, diferentemente da retirada do termo cachorro, por exemplo, que
termina por abrir uma lacuna no sentido da oração. Sobre a relação dos verbos com seus
complementos, Neves (2002, p.105) resume:
O verbo tem, pois, a propriedade de reger actantes. Ele é comparável a um
átomo, exercendo atração sobre um determinado número de actantes,
mantidos sob sua dependência. O número de actantes que um verbo pode reger
constitui o que Tesnière chama de valência do verbo. A valência consiste no
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conjunto de relações que se estabelecem entre o verbo e seus actantes, ou
argumentos obrigatórios, ou constituintes indispensáveis.

Na gramática de valências, os verbos são classificados em quatro grupos, a saber: verbos
sem argumentos, verbos unários, verbos binários e verbos ternários 5, que indicam,
respectivamente, se o verbo tem predicação completa ou se mobilizam um, dois ou três actantes
(MIRA MATEUS et. al., 2003, p.185). Mira Mateus (2003, p.185) exemplifica isso com as
orações que aparecem em (8):

(8) a. Hoje amanheceu às 5h43m.
b. [A Maria] gritou, porque teve um pesadelo
c. [O Boa Vista] venceu [o campeonato] em 2001
d. [O Pedro] emprestou [os apontamentos de Física] [ao João]

Em (8a), o verbo amanhecer é um verbo meteorológico com predicação completa, ou
seja, não mobiliza actantes, os termos que aparecem na oração são circunstantes; nos demais
casos, os actantes são os elementos que estão entre colchetes. Na gramática de constituintes,
quanto à transitividade, os verbos se classificam em transitivos (diretos e/ou indiretos) e
intrasitivos, e os actantes e circunstantes são os complementos verbais que podem ser
classificados em termos acessórios ou termos integrantes.
As gramáticas normativas do português, e a própria Nomenclatura Gramatical
Brasileira, seguem a terminologia da abordagem de constituintes; no entanto, entendemos que
a abordagem da gramática de valências, por considerar as particularidades do predicador de
acordo com o uso dos falantes e partir da estrutura do verbo para definir a quantidade e o tipo
dos constituintes, permite maior entendimento intuitivo para os não especialistas, e é mais
apropriada para explicar as especificidades de comportamento dos verbos de movimento.
Dentre o conjunto dos verbos de movimento, interessam-nos, nesta análise, aqueles que
indicam trajetória, como ir, vir chegar e levar, e que têm o complemento interno introduzido
pelas preposições a, para e em. Estudos empíricos no português brasileiro apontam as
características argumentais dos verbos de movimento mais recorrentes, que são exemplificadas
em (8) (cf. MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996; VALLO, 2003; WIEDEMER, 2008; VIEIRA,
2009; ASSIS, 2011).

5

Estudiosos já indicam verbos com quatro valências como transportar, mas discutimos apenas os verbos de até
três valências pois são os que daremos enfoque nesse estudo.
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(9) a. O caseiro foi
Sujeito

ao supermercado’
Complemento locativo

b. O caseiro voltou para a fazenda’

Sujeito

Complemento locativo

c. O caseiro levou
Sujeito

d. O caseiro

os cavalos
Actante

no pasto’
Complemento locativo

saiu para o supermercado’

Sujeito

e. O caseiro veio
Sujeito

Complemento locativo

na festa’
Complemento locativo

O complemento locativo dos verbos de movimento é de natureza obrigatória e se
configura como um actante, pois a retirada desse elemento implicaria uma incompletude
sintático-semântica da oração. Sob o arcabouço valencial dos verbos de movimento citados em
(9), apenas o verbo levar é ternário (seleciona três argumentos); os demais selecionam apenas
dois argumentos. Esse fato salienta a necessidade de uma análise que considere as
características individuais de cada verbo e, nesse ponto, somos assistidos pela gramática de
valências, por apresentar uma explicação às singularidades da regência dos verbos por uma
perspectiva mais alinhada aos estudos da língua em uso.
Além da classificação dos verbos de acordo com o número de valências, é necessário
que tenhamos base para a descrição semântica. Na subseção seguinte, passamos à delimitação
do objeto considerando as características semânticas dos complementos locativos, que se
expressam por meio dos papéis temáticos.
2.1.3

Papéis temáticos
A noção de papéis temáticos decorre do fato de que nem sempre as funções de sujeito e

objeto são suficientes para explicar algumas relações entre os verbos e seus argumentos. “O
verbo, estabelecendo uma relação de sentido com seu sujeito e seus complementos, atribui-lhes
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funções, um papel para cada argumento. São a essas funções que chamamos de papéis
temáticos” (CANÇADO, 2008, p.110).
Adotamos, nesta pesquisa, o conceito cognitivista de papel temático defendido por
Cançado (2008). Embora o termo “papel temático” seja mais alinhado aos estudos formalistas,
seguimos a justificativa de Cançado (2008) e adotamos essa terminologia por sua popularidade
nos estudos recentes sobre as relações semânticas entre o verbo e seus complementos. Nesse
sentido, toda e qualquer menção à noção de papel temático, a partir desse ponto, está alinhada
ao viés funcionalista.
De acordo com Cançado (2008, p 109), “os papéis temáticos, quando vistos sob uma
ótica semântica, também são assumidos como representações mentais; são noções que dizem
respeito à ligação entre conceito mental e sentido”. Essa relação semântica entre argumento e
predicador tem base nas propriedades de seleção semântica do predicador e, quando essas
propriedades não são respeitadas, a frase torna-se agramatical (MIRA MATEUS et. al, 2003).

(10) a. A garota andou de moto’
b. * A garota andou de livro’

Em (10a), a associação entre conceito mental e sentido é suprida: o verbo andar admite
o complemento de moto porque esse argumento atende às seleções semânticas do verbo. Em
(10b), a sentença se torna agramatical porque as propriedades semânticas de livro não são
adequadas ao sentido léxico do verbo andar.
As funções dos argumentos são atribuídas pelo predicador, ou seja, pelo termo
requerente de complementação, nesse caso, o verbo. De acordo com Cançado (2008), há doze
tipos de funções exercidas pelos argumentos na oração, tomando como exemplo o verbo voltar
em (11), que é biargumental e mobiliza um sujeito e um objeto para suprir seu sentido léxico,
podemos identificar dois papéis temáticos: um agente que pratique a ação de voltar (Luiza) e
um alvo para onde é direcionado o movimento de voltar (para São Paulo).

(11) Luiza
Agente

voltou

para São Paulo’
Alvo

A análise dos argumentos verbais pode ser feita sob dois vieses: por um olhar sintático,
no qual temos o sujeito e os objetos; pelo viés semântico, no qual temos os papéis temáticos.
Nas relações de regência entre verbos de movimento do tipo de ir, vir e chegar e seus
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complementos introduzidos pelas preposições a, para e em, o complemento locativo
introduzido por essas preposições e associado ao sintagma nominal indica a direção do
movimento, desse modo, o sintagma preposicionado formado pela preposição e pelo sintagma
nominal assume o papel temático de meta ou alvo.
Mira Mateus et. al. (2003) definem que o papel temático de meta indica a entidade para
qual algo foi transferido, seja para um locativo ou não. Cançado (2008) também conceitua o
referido papel temático, mas o nomeia de alvo.

Alvo: a entidade para onde algo se move, tanto no sentido literal, como no
sentido metafórico.
(23) Sara jogou a bola para o policial.
(24) João contou piadas para seus amigos.
(CANÇADO, 2008, p.112) (destaque nosso)

A atribuição do papel temático ao complemento locativo se deve tanto às características
sintático-semânticas do verbo como da preposição. O verbo admite outros complementos, mas
a mudança da preposição pode implicar a atribuição de um novo papel temático. Vejamos o
exemplo (12).

(12) a. Voltei para São Paulo’
b. Voltei de São Paulo’

Em (12a), a preposição para introduz o complemento com papel temático de meta; em
(12b), a preposição de introduz um complemento com papel temático de fonte, que indica a
entidade de onde algo se move. A alteração da preposição proporciona um novo sentido à
oração, o que sugere que, nesses casos, as preposições auxiliam o verbo na atribuição de papel
temático (BERG, 1996).
O complemento interno dos verbos de movimento do tipo de ir, vir, chegar e retornar
também pode ser nomeado de complemento locativo, porque indica o local de onde ou para
onde o movimento se direciona. Cumpre informar que esse locativo não é sinônimo do papel
temático de locativo, que, de acordo com Cançado (2008), está relacionado a verbos estativos
como ser e estar.
Identificar os papéis temáticos dos complementos locativos é indispensável para
entender a relação do verbo com o argumento interno e descrever com maior precisão as
relações sintático-semânticas estabelecidas. Nesse sentido, o conhecimento acerca das relações
temáticas entre verbo e complemento locativo também esclarece a função da preposição no
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argumento, que é auxiliar o verbo na delimitação do papel temático. Sendo a preposição um
elemento importante na regência de verbos de movimento, dedicamos a próxima subseção a
tratar das questões que envolvem esses elementos.

2.2

PREPOSIÇÕES: DIACRONIA, GRAMATICALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO
As preposições são parte fundamental na regência de verbos de movimento. Desde o

Latim, há a variação das preposições a, para e em na introdução do complemento locativo; e,
ao mesmo passo que variam, possuem o que Bechara (2009) chama de sentido unitário, que diz
respeito ao sentido inicial de cada preposição, bem como sentidos contextuais, que variam a
depender do contexto linguístico. Essa visão se contrapõe à noção de termo de ligação adotado
por gramáticos como Rocha Lima (1985), Faraco e Moura (1996), Almeida (2004) e Cegalla
(2008), que tomam as preposições como elementos que subordinam ao verbo o complemento.
Nesse sentido, nos alinhamos à noção de que as preposições são elementos semânticos
que contribuem para a construção do sentido da oração e apresentamos, nesta subseção,
inicialmente, uma breve retrospectiva histórica das funções das preposições do Latim ao
português, seguida da definição de gramaticalização das preposições adotada por Kleppa (2005)
e da descrição diacrônica das preposições a, para e em.

2.2.1

Percurso histórico das preposições
O sistema de casos morfológicos do Latim acontecia paralelamente ao uso de

preposições; no entanto, a principal função desses elementos na língua latina era reforçar as
relações de regência nos casos acusativo e ablativo (WIEDEMER, 2013, p.60). Com as
mudanças no padrão sintático nas línguas românicas, Torres-Morais e Berlinck (2006) afirmam
que as preposições passam a desempenhar um papel distinto, ampliando consideravelmente sua
realização nos complementos verbais e nominais.
Eram as preposições de uso restricto em lat., que dispunha dos casos para
assignalar as relações lógicas das palavras; seu emprego apenas se restringia
a discriminar e reforçar as diversas relações de accusativo e ablativo. Com a
perda, porém, dos casos no lat. popular da edade-media, ampliou-se o uso das
preposições, que vieram analyticamente supprir a falta das expressões
syntheticas dos casos oblíquos. (PEREIRA, 1916, p. 550)

No Latim, as preposições subordinavam alguns complementos ao verbo, mas esse uso
era considerado redundante porque ocorria paralelamente aos casos morfológicos para garantir

26

maior clareza e ênfase (ASSIS, 2011). Dessa forma, no Latim, as preposições eram um elo
“subordinativo e delimitava melhor as condições da dependência” (CÂMARA JR, 1975,
p.175), ou seja, tinham, sobretudo, a função de estabelecer a ligação entre os termos
subordinando um ao outro.
A adoção do padrão sintático nas línguas românicas fez com que algumas características
da língua latina se perdessem e novas funcionalidades fossem adotadas, o sistema de
preposições foi um dos elementos que sofreu mudanças significativas.
Com a derrocada do sistema casual latino, implementa-se, ao lado do recurso
da ordem, a utilização da preposição para estabelecer relações entre os
constituintes da sentença. Esse novo sistema depende fortemente do valor
semântico de cada preposição, cuja presença/ausência será responsável, em
grande parte pela indicação da função desempenhada pelos elementos
nominais. (BERLINCK, 2000, p.1)

Segundo Tarallo (1990), provavelmente, em algum momento, as preposições latinas
tenham desempenhado mais de uma função por forma ou uma única forma tenha desempenhado
várias funções, levando a uma recategorização do sistema preposicional brasileiro. Isso gera
um “enriquecimento funcional das preposições” ao passo que acarreta na diminuição
quantitativa das formas, que passam por um processo de simplificação e economia (CÂMARA
JR, 1975, p. 177).
No novo paradigma preposicional das línguas românicas, em alguns casos, “a
associação de idéias tornou possível o alargamento do domínio semântico de algumas
[preposições] a ponto de invadirem umas o domínio das outras e se confundirem por vêzes as
partículas na aplicação prática.” (SAID ALI, 1964, p.177),(acréscimo nosso).
As preposições do português a, em e para são exemplos de preposições com um domínio
funcional e semântico semelhantes, quando atuam como preposições diretivas (que indicam
direção). Apresentamos a trajetória de emergência de cada preposição mostrando que, desde o
início, elas apresentam similaridades, e esse fato pode subsidiar a explicação para o uso
alternante dessas preposições locativas de movimento, ao mesmo tempo em que elas se
diferenciam e individualizam semanticamente.
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2.2.2

Gramaticalização das preposições
Assumimos que gramaticalização é um fenômeno observado diacronicamente e diz

respeito ao processo em que um item lexical passa a ter funcionalidades gramaticais em certos
contextos (HOPPER; TRAUGOTT, 1993). Com a passagem do padrão morfológico do Latim
para o padrão sintático das línguas românicas, algumas preposições passaram pelo processo de
gramaticalização, mas isso não aconteceu homogeneamente, fazendo com que as preposições
apresentassem diferentes graus de saliência semântica.
O processo de gramaticalização pressupõe que um item inicialmente lexical passa a ser
usado com posição fixa na sentença; com a continuidade do processo, esse item pode se tornar
um morfema com ou sem perda fonética (HOPPER; TRAUGOTT, 1993). Esse processo
também implica uma alteração semântica do elemento gramaticalizado, que passa a ter maior
grau de abstração em relação a sua forma lexical.
O esvaziamento [semântico], porém, não é completo: mesmo na função de
item gramatical, o elemento gramaticalizado ainda retém um conteúdo
semântico que pode ser retraçado até o item lexical de origem. Há diferentes
níveis de gramaticalização, implicando em diferentes graus de saliência
semântica. (KLEPPA, 2005, p.67) (acréscimo nosso)

A heterogeneidade no processo de gramaticalização das preposições não foi diferente.
Como pontua Kleppa (2005), os elementos gramaticalizados apresentam diferentes graus de
saliência semântica, ou seja, de abstração do sentido primário atribuído a eles. Quanto mais
gramaticalizado for um item, menor será a conservação de seu sentido primário; quanto menos
gramaticalizado for, mais será preservado o sentido inicial e mais próximo o elemento estará
de um item lexical.
O Gráfico 1 permite visualizar o nível de gramaticalização das preposições da língua
portuguesa em um continuum que considera a frequência desses itens na fala de adultos, a
distribuição, o conteúdo semântico e a possibilidade de amálgama com outros itens linguísticos.
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Gráfico 1: Amostragem da frequência de preposições na fala de adultos em números absolutos

(KLEPPA, 2008, p. 114)

Quanto ao efeito da frequência, Kleppa (2008) defende que as mais utilizadas (de, em,
para, a, com e por) são as mais gramaticalizadas. Quanto à distribuição, a autora constata que
até, sobre, entre, sem, desde, contra, sob, perante6 e após são sempre introdutoras de adjuntos,
enquanto as demais podem introduzir tanto adjunto quanto complementos. Já em relação ao
conteúdo semântico, as preposições mais gramaticalizadas apresentam mais de um sentido
porque o processo de gramaticalização implica um alargamento do campo semântico do
elemento gramaticalizado: “O significado primário que aponta para recortes espaciais foi
enfraquecido e outros valores [...] foram agregados à carga semântica da palavra que foi
deixando de ter um peso marcadamente lexical para assumir um caráter funcional na língua”
(KLEPPA, 2008, p. 114).
Outra característica das preposições mais gramaticalizadas é a possibilidade de
amálgama com outros elementos linguísticos. As preposições, sobre, entre, sem, desde, contra,
sob, perante e após, de acordo com Kleppa (2008), não podem ser amalgamadas com outras
palavras, e essa é uma das características de elementos pouco gramaticalizados.
As preposições mais gramaticalizadas podem ser amalgamadas a outras
palavras (a + a = à, a + o = ao, de + a = da, de + aqui = daqui, em + o = no,
em + ele = nele, por + o = pelo, e assim por diante; sendo que na oralidade
temos ainda com + a = cu’a e para + o = pro). Trata-se de preposições que
podem sofrer erosão (perda de material fonético). Apenas as preposições a,

6

A autora não inclui a preposição perante no continuum, mas menciona nas descrições e por isso a incluímos.
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com, de, em, para e por podem ser amalgamadas com outros itens
8linguísticos. (KLEPPA, 2008, p.115) (destaque da autora).

A partir destas evidências, Kleppa (2008) classifica as preposições em dois grupos: as
mais gramaticalizadas (a, com, de, em, para e por) e as menos gramaticalizadas (até, sobre,
entre, sem, desde, contra, sob, perante e após). Essa diferenciação nos permite entender e
diferenciar as preposições com sentidos mais abstratos das preposições com sentidos mais
concretos e delimitados.
Estudos sociolinguísticos da regência dos verbos de movimento, como o de Assis
(2011), que apresentaremos na subseção 2.4, levam em conta a preposição até em suas análises
como variante das preposições a, em e para. Todas as quatro preposições compartilham um
sentido de movimento, mas, segundo a proposta de Kleppa (2008), a preposição até é
classificada como pouco gramaticalizada, ou seja, apresenta sentido relativamente mais
delimitado que as preposições a, em e para.
[...] o valor semântico da preposição menos gramaticalizada até está sempre
relacionado à idéia de limite, tanto em “Vou até a parede e volto” (espaço:
limite) como em “Se ele não voltar até amanhã, vou lá buscá-lo” (tempo:
limite). Temos aqui uma forma com um significado, não importa em que
contexto (espaço ou tempo). (KLEPPA, 2008,p.114)

Levando em conta a diferença na gramaticalização da preposição até, não consideramos
essa preposição no conjunto de variantes para a regência dos complementos locativos de verbos
de movimento, que ficam restritas a “a”, “para” e “em”, quando indicam sentido de direção a
um ponto, cuja trajetória histórica individual é apresentada nas subseções a seguir.
2.2.2.1 Preposição “a”
A preposição a provém da expressão latina ad e “são tão variados os empregos da
preposição a em português e confinam, com matizes tão tênues, suas acepções, que se afigura
empresa sobremodo árdua surpreender-lhe e delimitar-lhe os mal definidos contornos
semânticos” (ROCHA LIMA, 2010, p.5).
A forma ad, que deu origem à preposição a, passou por um momento de “sincretismo
entre essa forma provinda de ad e a preposição a/ab que[...] chegaram a confundir-se.
Finalmente, ad passou a a enquanto a/ab desapareceram absorvidas pela preposição de.”
(BARRETO, 2008, p.29)(grifos da autora).
Pereira (1916, p. 324) afirma que, desde o século XI, “desenvolvia-se um processo novo,
inteiramente estranho ao Latim clássico, de se reger o objeto com a preposição ad [a]”
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(acréscimo nosso) essa preposição tanto se antepunha a objetos animados quanto a objetos
inanimados. Quanto a isso, Wiedemer (2014) destaca:
Essa diferença de uso da preposição ad entre objeto animado e inanimado
pode, então, representar uma pista para a compreensão da variação sincrônica
atual das preposições no PB, pois a necessidade de dar proeminência ao objeto
faz a preposição para, que é resultado da adição das preposições per +ad, ser
considerada por alguns gramáticos como associada à ideia de ‘demora’ ou de
‘permanência’. (WIEDEMER, 2014, p.373)

Sobre a preposição a, Rocha Lima (2010) explica que:
[...] passou a preposição a (<ad) por longa e acidentada evolução,
entrecruzando-se associações de ideias que lhe foram ampliando, em
progressivo enriquecimento, a área significativa, até torná-la, pela frequência
e abundância do seu uso, equivalente a quase todas as outras preposições
portuguesas (ROCHA LIMA, 2010, p. 5).

Segundo Rocha Lima (2010), a preposição a <ad sofre um processo de entrecruzamento
de ideias que permite o enriquecimento de sua área significativa, causando o que Kleppa (2008)
chama de extensão ou generalização contextual, que é a capacidade de atuar em diferentes
contextos sintáticos, propriedade que caracteriza as preposições mais gramaticalizadas. De
acordo com Sweetser (1988), há um “branqueamento semântico”, ou seja, a perda parcial de
características do domínio fonte (inicial) e a adoção de características de um domínio alvo
(novo).
Said Ali (1964, p.211) destaca que o uso da preposição a “com o sentido de lugar onde,
isto é, denotando, não a direção em que se encaminha o movimento, e sim o ponto terminal, já
se usava [...] no Latim vulgar e [há] [...] alguns exemplos deste gênero em Varro e Tito Lívio
(acréscimo nosso). “O emprêgo em francês de à com os nomes de cidades filia-se a esta prática
antiga.” Essa acepção em muito se assemelha à função da preposição em quando acompanha
verbos com sentido estático como estar e ficar (Estou/Fiquei em casa).
Quanto ao sentido inicial de a e para, Dias (1894) explica que:
A preposição a designa o termo do movimento e de uma extensão, sem mais
ideia accessória: ir à França, dirigir-se ao logar aprazado, de Valença ao Cabo
de Santa Maria. Quando se quer exprimir demora no logar, ou destinação,
emprega-se para: ir para o Brasil, mandar vinhos para Inglaterra (DIAS, 1894,
p.94)

Apesar de terem o sentido de direção, Dias (1984) apresenta acima uma diferença de
sentido entre a e para; Said Ali (1964, p. 216), por sua vez, considera que essa diferença entre
elas é “tão difícil de perceber que os casos de regência fixa, em que certos verbos e adjetivos
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se construem [sic] uns sempre com a e outros sempre com para, não se explicam senão pelo
capricho do uso.”
Esta preposição, que nos veio de ad, indica, como no latim: a) Movimento:
para algum logar, em geral, direcção: ir á cidade, correr ás armas (eo ad
patrem); b) Proximidade: [...]; c) Attribuição: [...]. Das trez relações
fundamentais indicadas pela preposição a – direção, proximidade e
attribuição, desenvolveram-se muitas outras: tendência; fim; distancia;
tempo; modo; instrumento; matéria e objeto directo (PEREIRA, 1916, p. 556)

A preposição a pode indicar uma gama de significados, e seu uso como preposição
locativa de movimento é apenas um deles. Essa variabilidade já era observada no Latim e se
intensificou ainda mais no português, com o abandono do padrão de casos (morfológico) e
adoção do padrão sintático, o que tornou essa preposição ainda mais versátil e ampliou seu
limite semântico deixando-o ainda mais tênue e flexível. Apesar disso e da concorrência com
para, os sentidos da expressão latina ad foram conservados na preposição portuguesa a
(POGGIO, 2002).
2.2.2.2 Preposição “para”
Para Câmara Jr (1975), a aglutinação das expressões per e ad no Latim imperial gerou,
inicialmente, pera, que acabou evoluindo até a forma para, registrada desde o século XVII. No
Latim, essa expressão marcava um percurso com direção definida, mas sua gramaticalização
no português, assim como aconteceu com a preposição a, ampliou seus limites semânticos e
acabou por incorporar noções novas como as de ‘chegada’ e ‘permanência’.
Não há consenso sobre a formação desta preposição. Câmara Jr (1975) defende que a
preposição para surgiu da aglutinação per + ad. Said Ali (1965, p. 216), corroborando os
estudos de Nascentes (1952), diz que há maior probabilidade que o termo tenha se originado da
junção de pro + ad, enquanto Machado (1977) acredita que a expressão tenha surgido de porá
(por + a).
Quanto à concorrência das preposições a e para,
As relações de direção e movimento podem quasi sempre, ser egualmente
indicadas pela prepos. a; com a differença, porém, que para, por força da
prepos. per, que encerra, indica essas relações com mais intensidade ou
demora. [...] Quanto ao movimento, para desperta a idéa de demora ou
permanencia, e a ao contrario: ir para o Céo e ir para o Rio e ir ao Rio. Entrar
para o theatro, suscita a idéa de permanencia, profissão, e entrar ao theatro
ou no theatro, apenas a idéa de penetrar no edifício. No fallar pausado do
Brasil, emprega-se mais frequentemente o dissyllabo para, que os
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portuguezes, os quaes dão preferencia em certas phrases ao monosyllabo a.
(PEREIRA, 1916, p. 564)

Pereira (1916) já identifica que as preposições a e para têm sutis distinções, e que a
preposição para pode indicar papel semelhante a a, mas estabelecendo uma relação de mais
intensidade, demora ou permanência, oposto a a, que representaria um retorno rápido.
Luft (1995) é ainda mais detalhista sobre o uso das preposições a e para com o verbo
de movimento ir e observa que há diferença semântica entre as preposições corroborando os
demais gramáticos citados até aqui:
ir a um lugar traduz ‘a idéia de lá não se demorar, de não assentar lá a sua
residência, ou de voltar breve’ (Aulete); ir para um lugar, quando há ‘intuito
de lá estabelecer residência ou de lá permanecer mais ou menos tempo’ (id.).
Além disso, para ‘distingue-se de a por comportar um traço significativo que
implica maior destaque do ponto de partida’ (Cunha, 1972:26). (LUFT, 1995,
p. 342)

A mudança de padrão da língua e o enriquecimento funcional das formas acabam por
ampliar a concorrência já existente entre as preposições desde o Latim, no entanto, o fato de
apresentarem diferentes noções de permanência nos permite questionar até que ponto essas
preposições convergem na noção geral de movimento ou divergem levando em conta a noção
de permanência no referente locativo, fato esse que pode ajudar a entender a variação existente
entre a, para e em.
2.2.2.3 Preposição “em”
A preposição em se originou do termo in que, por sua vez, é uma atualização de uma
forma mais antiga, en, (LINDSAY, 1937). Em Latim, em se refere ao espaço ou ao tempo
indicando o lugar onde ou lugar para onde denotando, respectivamente, estado e movimento,
como explica Epiphanio Dias (1970):
a) A prepos. Em designa o lugar onde uma cousa está ou se põe, tanto
no sentido proprio como no translato, ou onde acontece: estar em
casa, [...] b) o termo do movimento (no sentido proprio e no translato)
designa-se não como tal, mas como lugar onde, sendo que se
considera prolepticamente, não o movimento, a que se referem
aquelles verbos e locuções, mas o estado que se seguem áquelle
movimento [...] A mesma syntaxe occorre no port. arch. medio com
outros verbos avulsos: sair, ir, em terra. (DIAS, 1970, p.142)
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No português, o uso da preposição em com sentido semelhante à preposição a nas
acepções espaciais de direção e localização é muito frequente. Poggio (2002) assinala que o
emprego de in com sentido de direção já acontecia no Latim clássico, como a preposição
portuguesa a também é indicadora de direção, a tradução da preposição in como sendo a tornouse frequente. Bagno (2000) sugere que a especialização de ad para movimento e in para repouso
só aconteceu nas línguas românicas à medida que se tornaram literárias.
Bechara (2009) esclarece que em pode ser empregada para indicar o lugar para onde se
dirige um movimento em sentido próprio ou figurado, como em “saltar em terra”, mas, logo
abaixo, afirma que a língua padrão não agasalha este emprego com os verbos ir, vir e chegar,
preferindo a preposição a. Já Rocha Lima (1969) explica que as duas preposições [in e ad]
serviam para indicar tanto ideia de repouso como de movimento ainda no Latim e essa variação
acaba sendo conservada no português.
Confusão no emprego de ad e in – tudo favorecido, além do mais pelo
amortecimento do m do acusativo, donde, foneticamente, urbem se igualava a
urbe. Desde o século XI, deixaram, afinal, de distinguir-se construções do tipo
IN URBE(M) IRE / AD URBE(M) IRE. [...] Por uma razão ou outra - e acima
e além de quaisquer perquirições de causas -, esta verdade se impõe,
incontestável: no latim do Império Romano, ad e in acumulavam, igualmente,
a mesma “aptidão” para expressar repouso e movimento (ROCHA LIMA,
1969, p. 224).

Assim como a preposição a, em pode equivaler semanticamente a diversas preposições
latinas, como ex, per, de, ab, cum e outras. Mattos e Silva (1989) destaca que em pode indicar
um movimento que resulta em repouso (Levou as mãos na cabeça) da mesma forma que a pode
indicar o resultado de um movimento (Correu ao encontro dele). Outros significados, como
lugar abstrato, meio, causa e fim, também são citados por Poggio (2002).
No português, também é comum empregar em no lugar das preposições a e para.
Bechara (2003) diz que, atualmente, no português, a preposição em também ganhou novos
sentidos como de ‘preço/avaliação’ (A casa foi avaliada em milhares de reais), ‘fim/destinação’
(Pedir em casamento), estado/qualidade/matéria (Ferro em brasa) e outros. A versatilidade dessa
preposição também permite que ela seja comprimida com artigos definidos e indefinidos (na,
no, nas, nos, num, numa, nuns e numas), com pronomes demonstrativos (nesse, nessa, nisso),
com pronomes pessoais (nela, nele e, em falas menos prestigiadas, nocê, neu) e pode apresentarse em diversas locuções prepositivas (em cima, em frente, em vez de, etc.)
Exercendo a função locativa e temporal da ação desenvolvida, a preposição em é usada
para reger o caso ablativo (Estou em casa) e também pode ser usada com o acusativo (Vou em
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casa), caso indique a direção de uma ação (POGGIO, 2002). Outra característica dessa
preposição é a de denotar interioridade quando se refere ao lugar e ao tempo, podendo expressar
também ‘superposição’ (Saltar em terra), estado (cerejeira em flor, chocolate em pó),
distribuição (novela em cinco seções) e etc (SAID ALI, 1921).
O histórico sincrético das preposições a, em e para mostra que a variação que ocorre
hoje no português brasileiro entre esses termos remete ao Latim. Esse fato nos permite
considerar que resquícios da sua atuação como elemento lexical possam explicar a recorrente
variação dos termos com verbos de movimento no português atual.
Como forma de delimitar melhor a área de atuação de cada uma das preposições, as
gramáticas normativas buscaram normatizar o uso de cada uma delas em determinados
domínios. Na subseção a seguir, sistematizamos o que gramáticas normativas contemporâneas
prescrevem para o uso dessas preposições com verbos de movimento. O contraponto entre essas
gramáticas é necessário para comparar o que é prescrito e o que ocorre na língua. Levando em
conta que a educação formal no Brasil, historicamente, é norteada pelos princípios da gramática
normativa, é de extrema importância que tenhamos conhecimento sobre os dois vieses.

2.3

A ABORDAGEM DA GRAMÁTICA NORMATIVA
É fato que o uso da língua nem sempre corrobora as prescrições gramaticais; na regência

de verbos de movimento, por exemplo, o uso das preposições a, em e para no português
brasileiro segue em um sentido inverso ao que prescreve as regras gramaticais. Cabe, pois, antes
de adentrar às prescrições para a regência dos verbos de movimento, mostrar como as
preposições são descritas por algumas gramáticas normativas.
O Quadro 2 compila sete acepções acerca do conceito de preposição; buscamos
contemplar conceituações que refizessem o histórico funcional das preposições do Latim até
uma descrição que estivesse mais próxima da realidade do português. Dessa maneira, a primeira
conceituação do quadro está mais coerente com a funcionalidade da preposição no Latim
enquanto a última conceituação do quadro é mais coerente com a realidade linguística do
português brasileiro.
Quadro 2: Preposições de acordo com as gramáticas normativas
Cunha e Cintra (1985, p.374) “Chamam-se preposições as palavras invariáveis que relacionam
dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro
(antecedente) é explicado ou completado pelo segundo
(consequente)”
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Almeida (2009, p.334)

“Preposição é pois uma palavra invariável que tem por função ligar
o complemento à palavra completada. Tais palavras se denominam
preposições (do lat. prae = diante de, mais positionem = posição)
pelo fato de porem na frente de uma palavra outra que a completa.”

Rocha Lima (2011, p.231)

“Preposições são palavras que subordinam um termo da frase a
outro – o que vale dizer que tornam o segundo depende do
primeiro”

Cegalla (2008, p. 268)

“Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente
a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos”

Perini (2005, p.334)

“Preposição é a palavra que precede um SN, formando o conjunto
um SAdj ou um SAdv”

Said Ali (1921, p. 284)

“Usam-se [as preposições] antepostas a substantivos e pronomes (e
também ao infinitivo em forma nominal) para lhes acrescentar
noções de lugar, instrumento, meio, posse e etc., e este resultado se
obtém mais completamente e com maior clareza.” (acréscimo
nosso)”

Bechara (2009, p.249)

“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.”
Fonte: Elaborado pela autora

No Latim, as preposições tinham, sobretudo, a função de delimitar melhor as condições
de dependência entre os termos. A acepção de que a preposição é um termo de ligação é
assumida por gramáticos como Cunha e Cintra (1985), Almeida (2009) e Rocha Lima (2011).
Nas palavras de Almeida (2009): “Preposição é pois uma palavra invariável que tem por função
ligar o complemento à palavra completada”. Cegalla (2008) compartilha, em partes, dessa
acepção, mas inova ao dizer que a preposição estabelece uma relação entre os termos, mesmo
sem definir que relação é essa.
Para Perini (2005), a preposição é um termo que precede o sintagma nominal (SN) e
forma com ele um sintagma adverbial (SAdj) ou um sintagma adjetival (SAdj). Nesse conceito,
a noção de termo de ligação é secundarizada e o gramático deixa entrever a função semântica
da preposição que forma um SAdj ou um Sadv, que é uma unidade significativa.
Said Ali (1921) não compartilha da noção de que a preposição é mero instrumento de
ligação pois pode acrescentar noções de lugar, instrumento, meio, posse e etc. Bechara (2009),
por sua vez, diz que preposições se juntam a outros termos para marcar as relações gramaticais
que desempenham nos sintagmas e no nível oracional e descreve posteriormente a característica
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semântica das preposições. É esse ponto de vista que considera a preposição como delimitador
semântico do verbo que adotamos nesta análise.
A função semântica das preposições é frequentemente mencionada na descrição de
verbos de movimento. Retomando o argumento da seção 2.1.3, as preposições a, em e para
auxiliam o verbo na predicação e na atribuição de papel temático; e considerá-las como
elemento meramente relacional não nos permitiria descrever a contento a realidade linguística
brasileira. De acordo com a análise histórica, essas preposições também podem ser observadas
tanto na regência de verbos de movimento quanto na regência de verbos estativos (no caso de
a e em), e esse fato pode ter levado os gramáticos da língua portuguesa a prescrever contextos
de uso dessas preposições com os verbos como forma de minimizar as ambiguidades
interpretativas causadas pelo fato de indicarem noções de movimento e estatividade.
As noções de movimento dizem respeito ao uso dessas preposições com verbos
dinâmicos, que indicam uma movimentação, como o verbo ir em (13). Já a noção de
estatividade pressupõe que essas preposições são usadas com verbos que indicam uma situação
como o verbo estar em (14).

(13) Fui à praia no domingo’
(14) Estou na praia’

A Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e Cintra (1985), aponta
que tanto a ideia de movimento quanto a de situação/estado podem estar associadas ao espaço,
ao tempo ou à noção e que, ao analisar ideias de movimento que necessitam de relações
preposicionais, importa “considerar um ponto limite (A), em referência ao qual o movimento
será de aproximação ou de afastamento” (p.571). Com base nessa questão:
a. indica movimento: direção a um limite;
em. indica movimento: superação de um limite de interioridade; alcance de
uma situação dentro de;
para. indica movimento; tendência para um limite, finalidade, direção,
perspectiva. Distingue-se de a por comportar um traço significativo que
implica maior destaque do ponto de partida com predominância da ideia (sic)
de direção sobre a do término do movimento. (CUNHA; CINTRA, 1985, p.
380-386).

O uso de em com verbos de movimento é preterido pelas prescrições da gramática
normativa; a respeito disso, Simões (2009), em seu livro Regência nominal e verbal sem
segredo, propõe ensinar a regência de determinados verbos, e, entre eles, encontramos o verbo
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de movimento chegar. O autor diz que “se tiver vontade de chegar bem, chegue sempre a”
pois “chegar em é nunca sair do ponto de partida” (SIMÕES, 2009, p.8) (destaques do autor).
Cegalla (2008, p. 496) destaca que na “linguagem coloquial” admite-se a preposição em
com o verbo chegar, enquanto na língua culta usa-se a. Almeida (2009, p.471), ao tratar do
verbo entrar, diz que, antigamente, sua regência era feita com a preposição a, mas que hoje se
faz com a preposição em. Bechara (2009, p.266), por sua vez, diz que “a língua padrão não
agasalha [o emprego de em] com os verbos vir, chegar, preferindo a preposição a”.
Em Cegalla (2008), percebemos o tom desdenhoso ao dirigir-se à norma popular como
uma linguagem, que é um termo genérico que indica a possibilidade de comunicação7, em
comparação com língua culta, que dá enfoque à entidade língua como sinônimo de norma culta.
Almeida (2009) se limita a citar a regência antiga e a atual do verbo entrar. Pelo viés
tradicionalista8 adotado na descrição da regência verbal, supomos que essa omissão do autor
em tratar sobre a preposição em na regência de verbos de movimento de forma mais detalhada
revele certa resistência em aceitar a “nova” regência do verbo. Bechara (2009) é claro ao dizer
que o uso de em com verbos como ir e chegar não é agasalhado pela norma padrão, ou seja,
pela variedade de língua encontrada nas gramáticas prescritivas. Esses excertos nos fazem
concluir que o uso da preposição em com verbos de movimento não é bem aceito pelas regras
da gramática normativa, sobretudo as de cunho tradicionalista.
Considerando a diacronia e as descrições gramaticais acerca das preposições,
reafirmamos a observação de Mollica (1996) de que há uma ordem crescente de formalidade
entre as referidas preposições. Nesse sentido, assumimos como mais formal os usos
prestigiados pelas gramáticas normativas e como menos formal, usos desprestigiados pelas
prescrições da norma padrão.
A e para são citadas entre as preposições de movimento de forma unânime e em, apesar
de ser citada por alguns normativistas, quase sempre é acompanhada de ressalvas quanto ao seu
uso com verbos de movimento, pois a indicação da norma padrão é que em seja usada com
verbos estativos. Chamamos essa oposição de formal (a/para) X informal (em) pelo fato de
indicarem, respectivamente, a prescrição da gramática normativa e o uso que se espera dos
falantes e a variedade mais distanciada do padrão normativo e de caráter mais informal.

7

Entendemos que esse é um termo genérico porque pode indicar a comunicação não só de pessoas, mas de animais,
de entidades, etc. A nosso ver, considerando o ponto de vista assumido por Cegalla (2008) em sua gramática,
entendemos que o autor toma o termo “linguagem” como forma de indicar que a norma popular é uma variedade
rudimentar e pouco organizada.
8
Utilizamos o termo para indicar que o autor está mais alinhado a posicionamentos da gramática histórica e não a
gramáticas que levam em conta estudos empíricos.
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Mesmo com a prescrição gramatical da preposição a, as análises sociolinguísticas
mostram que é crescente o desuso desta e crescente o uso de para e em no complemento locativo
de verbos de movimento. Na seção a seguir, reunimos resultados de análises sociolinguísticas
acerca da regência de verbos de movimento para identificarmos os condicionantes sociais e
linguísticos desta variação.
2.4

RESULTADOS SOCIOLINGUÍSTICOS
Como vimos, as preposições indicadas pelas gramáticas normativas para o uso com

verbos de movimento são a e para, mas os resultados de estudos sociolinguísticos sobre a
variação na regência de verbos de movimento mostram que o uso efetivo dos falantes, em
partes, não corrobora as orientações normativistas. O crescente desuso de a, o incremento do
uso de em e sua alternância com para são características da regência dos verbos de movimento,
inclusive por falantes com maior tempo de escolarização.
2.4.1

Análises norteadoras
Apresentamos estudos que observam a variação na regência de verbos de movimento

provenientes de amostras de dados do Brasil, de forma a abarcar variedades de fala
dialetalmente diversas. Selecionamos os trabalhos com maior número de citações e que
contemplam as amostras Censo, NURC, VALPB, VARSUL e o Banco de dados do projeto
Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia.
É importante pontuar que o recorte de objeto desses estudos está concentrado no verbo
ir; os trabalhos de Vieira (2009) e Assis (2011) consideram uma quantidade maior de verbos
de movimento, no entanto, essa não é uma classe homogênea e que ainda carece de maiores
descrições empíricas. Outro ponto ao qual nos atentamos é a escassez de análises que priorizam
a descrição do fenômeno em um corpus de fala exclusivamente universitário. Apenas o de Vallo
(2003) considera falantes com mais de 11 anos de escolarização, que inclui falantes que
ingressaram no ensino superior. Mais à frente apresentamos a importância de se considerar um
corpus exclusivamente universitário e atual, para observar que padrões de uso configuram a
norma culta atualmente, visto que, nos últimos 20 anos, a realidade universitária brasileira
passou por transformações sociais e estruturais que implicaram a variedade linguística usada
nesses ambientes. A identificação de nuanças da fala universitária é outro ponto que pode ser
discutido com uma análise mais detalhada desse ambiente, bem como mensurar e comparar os
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usos linguísticos universitários com aqueles que são feitos por outras variedades de fala do
português brasileiro.
Para tanto, direcionaremos nosso olhar às diferenças nas variedades cultas e populares
para posterior comparação. Os resultados sistematizados nesta seção subsidiam a comparação
dos usos linguísticos das preposições a, para e em nas falas universitárias com usos de
variedades dialetalmente diversas e algumas análises como as de Mollica (1996) e Ribeiro
(1996) versam sobre as falas consideradas por eles como populares e cultas, respectivamente.
Considerando as transformações ocorridas nas universidades nos últimos anos, atentamos para
a identificação desses padrões para posterior comparação.

2.4.1.1 Mollica (1996)
O trabalho de Mollica (1996) é considerado um dos principais estudos sociolinguísticos
sobre verbos de movimento do português brasileiro por ser o primeiro a dar visibilidade ao
fenômeno e despertar o interesse de outros pesquisadores sobre ele. A análise ainda se destaca
por reunir hipóteses e variáveis que contribuem para as discussões que são feitas até hoje. A
variação na regência do verbo de movimento ir é observada na amostra de fala de 64 falantes
do Projeto Censo/UFRJ9, que considera falares populares do Rio de Janeiro na década de 1980,
e tem as seguintes hipóteses: a) o emprego variável da regência verbal não é aleatória, o que
torna possível seu estudo numa perspectiva variacionista; b) na fala carioca, os empregos de
a/para versus em têm condicionamentos específicos; c) há uma hierarquia entre a e para, numa
escala em que a seja considerada mais padrão que para e que uma terceira forma em.
Como condicionantes linguísticos, foram controlados configuração do espaço; grau de
definitude e traço de permanência, e como condicionantes sociais a escolaridade, sexo e idade.
O resultado das variáveis dependentes indica que 54% dos usos são com a variante a/para e
46% com em.
A configuração do espaço foi controlada com os traços [+fechado] e [-fechado], sendo
o traço [+fechado] referente à “lugar cercado, com uma entrada definida, com ou sem teto [...]
como ‘cinema’, ‘clube’, ‘Maracanã’” e o traço [-fechado], além de espaços como praia, cidade,
Paraíba, e também se referem aos “locativos que exprimem por exemplo lugar indefinido e/ou
abstrato e os considerados de difícil classificação tais como ‘porta’, ‘médico’, ‘esquina’”

9

No ano de 1979, Anthony Naro reuniu pesquisadores com a finalidade de estudar fenômenos variáveis da fala
carioca não-padrão e organizou a Amostra Censo da Variação Linguística no Rio de Janeiro, mais tarde conhecida
por Corpus Censo. É nesse projeto que se insere o trabalho de Mollica (1996).
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(MOLLICA, 1996, p.155). A hipótese de que a ocorrência de em associado ao traço [+fechado]
é mais frequente que associado ao traço [-fechado] é confirmada. Das 344 ocorrências com
traço [+fechado], 58% está associado à preposição em. Com o traço [- fechado], a/para são
encontradas em 64% das 366 ocorrências.
Quanto ao grau de definitude, Mollica (1998) parte da hipótese de que, quanto mais
definido for o referente locativo, maior a chance de ocorrer associado à em, quanto menos
definido for, maior probabilidade de ligar-se à a/para. Apesar de ser caracterizada como grau
de definitude, a variável de fato não apresenta uma gradação, sendo categorizada de forma
binária. O traço [+definido] remete a um referente locativo facilmente identificável e de
conhecimento do falante e do ouvinte, e [-definido], a um referente vago e impreciso para a
concepção do falante e do ouvinte. Há ainda o controle do traço [+determinante] e [determinante], que se referem, respectivamente, à presença ou ausência de artigos e pronomes.
Essa é uma variável complexa por envolver tanto a análise de fatores morfossintáticos
como a de elementos semântico-discursivos, resultando em três níveis de definitude. Os mais
definidos apresentam traços de [+definido] e [+determinante], os que têm definitude
intermediária podem apresentar padrões de [+definido] e [-determinante] e de [-definido] e
[+determinante] e os que estão em baixa escala de definitude apresentam traços de [-definido]
e [-determinante], conforme mostra o Quadro 3.
Quadro 3: Condicionantes [±definido] e [±determinante].

[+ determinante]

[- determinante]

[+definido]

• Locativos bem definidos para
o falante e para o ouvinte e
precedido por determinante

• Locativos bem definidos para
falante e/ou ouvinte, mas que não
é precedido por determinante

[-definido]

Ainda vou à Alagoas esse ano
• Locativos pouco definidos
para falante e/ou ouvinte mas que
é precedido por determinante

Cheguei em casa cansado
• Locativos pouco definidos
para falante e ouvinte e que não
são precedidos por determinante

Vim numa festa

Fui em lojas e supermercados

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Mollica (1996)
Os resultados confirmam a hipótese de que, quanto mais definido for o referente locativo,

mais chances de aparecer ligado a em. O aumento do uso de a/para é diretamente proporcional
à ampliação do índice de indeterminação e indefinição do referente locativo e os dados
registram 45% com peso relativo de ,31 de uso de a/para em ambientes muito
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definidos/determinados em contraposição à 84% com peso relativo de ,73 em ambientes pouco
definidos/determinados, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Grau de definitude de N locativo A/PARA (padrão) X EM (não-padrão)

FREQUÊNCIA

PORCENTAGEM

PESO
RELATIVO

208/467

45%

,31

60/97

62%

,43

85/114

75%

,50

27/32

84%

,73

[+determinante]
[+definido]
[+determinante]
[-definido]
[-determinante]
[+definido]
[-determinante]
[-definido]

Fonte: Mollica (1996, p.157)

O controle associado dos traços de definitude e determinação sobrepõe duas classes de
traços semânticos distintos, de modo que não é possível dizer o que está atuando no
condicionamento da variação. Nesse caso, entendemos que a dissociação dos fatores nos
ajudará a mensurar mais precisamente se a variação é sensível aos dois traços ou se o resultado
mostrado nesse e nos estudos subsequentes foi distorcido por essa associação.
Quanto ao controle da variável [±permanência], não houve nenhuma ocorrência de em
associada ao traço de [+permanência] na amostra, por isso foi considerada apenas a variação a
x para. Os critérios para a definição desta variável não são detalhados, se resumindo à ideia de
fim ou permanência.
Os resultados da variação de a x para mostram que a ocorrência de a se liga ao traço de
[-permanência], enquanto para é favorecido pelo traço [+permanência], como já mencionamos
na subseção 2.2.2.2, considerando que em não apresenta nenhuma ocorrência ligada ao traço de
[+permanência], a tende a estar semanticamente mais próxima de em do que de para, ao menos
neste ponto, conforme Tabela 2.
Tabela 2: Traço de [+permanência]/ [-permanência] A X PARA

FREQUÊNCIA

PORCENTAGEM

PESO RELATIVO

[+permanência]

4/44

9%

,27

[-permanência]

248/586

42%

,72

Fonte: Mollica (1996, p.162)
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Quanto às variáveis sociais, a autora argumenta que os resultados apontam que o fator
escolaridade é preponderante para a seleção do padrão normativo mais formal, que indica o uso
de a e para em detrimento de em, pois falantes com escolaridade de primeiro grau (primário e
ginásio, atual ensino fundamental) são mais inovadores que falantes com escolaridade de
segundo grau (atual ensino médio), ou seja, o primeiro grupo utiliza mais a variante em que o
segundo.
Quanto à variável sexo, os resultados apontam que as mulheres são mais sensíveis às
regras normativas e utilizam mais a variável a/para que os homens, embora quando se considera
a variável sexo isolada, homens utilizam mais variáveis linguísticas conservadores que
mulheres, fato que aponta para a instabilidade da variável (ou do seu controle) nos estudos
brasileiros, como aponta Freitag (2015).
A idade também se mostrou importante na análise de Mollica (1996): as crianças são
ligeiramente mais conservadoras que os jovens na faixa etária de 15 a 25 anos e os adultos
apresentam uma polarização maior das variantes. A faixa etária dos jovens apresenta um
comportamento equilibrado entre homens e mulheres, o que começa a mudar na faixa etária de
26 a 49 anos quando as mulheres superam levemente os homens no uso da variante padrão, mas
na velhice, passam a ter comportamentos semelhantes.
Em resumo, o estudo de Mollica (1996) conclui que a variante a/para é favorecida pelos
traços de [-fechado], [-definido] e [-determinante] e que o fator [±permanência] determina uma
diferença semântica entre a e para. A ocorrência da preposição em é favorecida pelos traços de
[-permanência], [+ definido] e [+ determinante]. Socialmente, a variante a/para é mais usada
por falantes mais escolarizados, de faixas etárias mais altas e que os homens são mais
conservadores.
Os resultados apontam que as variantes são distribuídas de acordo com a gradação da
informalidade: a > para > em. Em termos de frequência de uso, dos 710 dados, 330 (46%) são
da preposição em, e 54% de a/para. O estudo de Mollica (1996) é a base de replicação de
condicionantes e hipóteses desde então, por isso, tomaremos como base na apresentação dos
próximos.

2.4.1.2 Ribeiro (1996)
Ribeiro (1996), assim como Mollica (1996), observa a regência do verbo de ir de
movimento, mas utilizando os dados do Projeto NURC da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, amostra de norma urbana culta composta por 114 inquéritos do tipo documentador-
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informante-documentador, estratificados em três faixas etárias (de 25 a 35, de 36 a 55 e acima
de 56 anos de idade) e dois sexos (masculino e feminino). O modelo de análise de Mollica
(1996) é replicado, com foco na caracterização do locativo alvo do movimento (configuração
do espaço e grau de definitude).
Foram identificadas na amostra 734 ocorrências, divididas em 86% de frequência de
para/a e 14% de frequência de em. Esse resultado valida a hipótese de que falantes cultos
tendem a usar mais as variantes indicadas pela gramática normativa em detrimento de variantes
inovadoras, neste caso em. Os resultados de Ribeiro (1996) corroboram os de Mollica (1996)
no que tange aos condicionantes linguísticos: em é favorecido por espaços com traço [+fechado]
e é inibido em espaços com traços [-fechado], conforme mostra a tabela 3.
Tabela 3: Configuração do espaço/valor de aplicação: em (não padrão)

FATORES N°/ FREQUÊNCIA PESO RELATIVO TOTAL
[+fechado]
65/21
.60
309
[-fechado]
40/09
.43
425
Total
105/14
734
(RIBEIRO, 1996, p.55)

No controle da variável grau de definitude, os resultados encontrados por Ribeiro
também corroboram os de Mollica. Ambientes [+definido][+determinante] favorecem a em
corpus de fala culta, essa imposição tende a ser ainda mais incisiva:
Passada a fase de rebeldia, na idade adulta o estilo de fala do indivíduo tende
a se acomodar (CHAMBERS, 2003). Mas não sem antes sofrer a forte pressão
exercida pelo mercado de trabalho no seu uso lingüístico. É quando a norma
lingüística se impõe (ou melhor, é imposta, ainda que escamoteadamente) ao
uso lingüístico do indivíduo [...] O mesmo rigor não seria exigido de um
funcionário que não mantém contato direto com o público, um faxineiro, por
exemplo (FREITAG, 2005, p. 114 – 115).

Essa análise, juntamente com a apresentada por Mollica (1996), se tornou referência
para o estudo da variação na regência de verbos de movimento pelas preposições a, para e em,
pois ambos os estudos delimitaram parâmetros de fala popular e culta que permitiram
comparações posteriores. O estudo de Ribeiro (1996) evidencia que, nas variedades de fala
culta, a variante em sofre maior repressão, e que a mudança em curso que favorece essa variante
é mais lenta entre falantes cultos.
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2.4.1.3 Vallo (2003)
Enquanto os estudos anteriores consideraram a região dialetal do Rio de Janeiro, capital,
o estudo de Vallo (2003) observa a variação das preposições diretivas com verbos de
movimento, com uma amostra de 60 entrevistas do projeto Variação Linguística no Estado da
Paraíba (VALPB), na região nordeste.
Além das variáveis já consideradas por Mollica (1996) e Ribeiro (1996),Vallo (2003)
considera a narratividade do discurso, que está ligada ao fato do excerto textual de análise
representar ou não uma narrativa da vida do falante. Nas variáveis sociais são investigadas o
sexo (feminino e masculino), a faixa etária (15 a 25 anos; 26 a 49 anos e mais de 49 anos) e os
anos de escolarização (nenhum; de 1 a 4 anos; de 5 a 8 anos; de 9 a 11 anos e mais de 11 anos).
Foram identificadas 610 ocorrências de contextos de verbos de movimento, com as
variantes a, para e em. Essa amostra apresenta um resultado divergente da de Mollica (1996),
que indica 46% de uso da preposição em, enquanto Vallo (2003) observa que o uso de em (15%)
e a (13%) são próximos quantitativamente e a preferência pela preposição para (72%) é
expressiva. Esse resultado pode sugerir um efeito de dialetação, já que a amostra de Mollica
(1996) é do Sudeste do Brasil, enquanto a de Vallo (2003) é do Nordeste. Os efeitos dos
condicionamentos linguísticos seguem a mesma tendência já observada nos estudos anteriores.
O controle da variável narratividade do discurso mostra que, quando o excerto
analisado reporta um acontecimento narrado pelo falante, a preposição em tende a ser utilizada,
independentemente se a narrativa está relacionada a um acontecimento da vida do falante ou de
outra pessoa, conforme mostra o Quadro 4. Em contraposição, a/para são mais usadas em
contextos que não apresentam narratividade.
Quadro 4: Comportamento da variável dependente em relação ao fator Narratividade do Discurso
Narratividade do Discurso

Comportamento da variável dependente

Quanto mais narrativo o discurso (!)
Favorecimento da variante
Ex.: (...) Minha tia foi no médico chamado
não-padrão em
doutor Laucro (...) (IFS-3gf)
Quanto menos narrativo o discurso (?)
Favorecimento da variante
Ex.: (...) Ele tem é quanto tempo que eu vou a
padrão a/para
essa igreja do Roger (...) (RTO-2uf)
(Fonte: VALLO 2003, pag. 68)

Na variável configuração do espaço, os dados encontrados por Vallo (2003) também
vão na mesma direção dos estudos anteriores. Locativos que apresentam traço [+fechado]
favorece a preposição em e locativos com traço [-fechado] favorecem a/para.
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A variável anos de escolarização aponta que falantes com mais de 11 anos de
escolarização tendem usar mais a/para, e que falantes analfabetos e da faixa etária que vai de
1 a 4 anos de escolarização utilizam mais a preposição em com o verbo ir de movimento. Em
geral, a preposição em é utilizada em menor proporção conforme aumenta os anos de
escolarização.

2.4.1.4 Wiedemer (2008)
Wiedemer (2008) observa a variação na regência de verbos de movimento em amostra
de 72 entrevistas do projeto Variação Linguística na Região Sul do Brasil (VARSUL), relativas
à fala de Santa Catarina, estratificadas por cidades (Florianópolis, Blumenau e Chapecó),
estratificados em sexo (feminino e masculino), escolarização (primário, ginásio e colegial) e
faixa etária (de 25 a 49 anos e mais de 50 anos).
Os resultados apontam que, em ordem crescente, a variante menos usada foi a, seguida
de em e para. A distribuição por cidade se deu de forma diferente como mostra a tabela 4.

Tabela 4: Distribuição das preposições A/PARA/EM por cidade

Localidade
Florianópolis
Blumenau
Chapecó
TOTAL

A
Freq.
57
51
36
144

%
17
19
10
15

PARA
Freq.
%
146
44
132
48
152
44
430
45

EM
Freq.
129
92
162
383

%
39
33
46
40

TOTAL
Freq.
%
332
100
275
100
350
100
957
100

(WIEDEMER, 2008, p.85)

Wiedemer (2008) amplia a gama de variáveis linguísticas controladas no estudo da
regência de verbos de movimento, e as divide em quatro blocos: variáveis associadas ao
sujeito; variáveis associadas ao verbo, variáveis associadas ao espaço (N locativo) e variáveis
discursivas (Quadro 5).
Quadro 5: Variáveis independentes linguísticas e extralinguísticas controladas
Variáveis lingüísticas
Associadas ao sujeito:
1) Pessoa do discurso: P1 (eu, nós), P2, P3 e a gente
2) Forma do SN: pronome, SN pleno,
3) (In)determinação: [+determinado], [-determinado]
4) Agentividade: [+agente], [-agente]

Variáveis extralingüísticas

14) Sexo: masculino, feminino
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Associadas ao verbo:
1) Tempo-modo: pres., pret. perf., pret. imperf. e outros
2) Aspecto/freq.: semelfactivo e iterativo
3) Aspecto/perfectividade: perfectivo, imperfectivo
Associadas ao espaço (N locativo)
8) Configuração do espaço: lugar/objeto,
instituição/personificada, lugar/evento, espaço geográfico
9) Demarcação: [+fechado], [-fechado]
10) Definitude: [+definido], [-definido]
11) Destino: [+direção], [-direção]
Discursivas
12) Finalidade: [+finalidade] para, [+finalidade],
[-finalidade]
13) Narratividade: [+narrativa], [-narrativa]
(WIEDEMER, 2008, p.82)

15) Idade: 25 a 49 anos, + de
50 anos

16) Escolaridade: primário,
ginásio, colegial

17) Localidade: Florianópolis,
Blumenau,
Chapecó

Cada preposição está associada a diferentes condicionantes e o resultado é o que vemos
no Quadro 6:
Quadro 6: Variáveis independentes linguísticas e extralinguísticas selecionadas
A
PARA
1) Configuração do espaço
(2) Idade
(3) Destino
(4) Pessoa do discurso
(5) Finalidade
(6) Tempo-modo verbal
(7) Localidade
(8) Escolaridade
(9) Demarcação

(1) Demarcação
(2) Pessoa do discurso
(3) Narratividade
(4) Idade
(5) Destino
(6) Configuração do espaço

EM

(1) Demarcação
(2) Narratividade
(3) Escolaridade
(4) Configuração do espaço
(5) Localidade
(6) Pessoa do discurso

(WIEDEMER, 2008, p.83)

A partir das associações encontradas, Wiedemer (2008) destaca tendências gerais entre
as preposições e que as variáveis que mais interferem na variação são de natureza semânticopragmáticas. Uma das variáveis estatisticamente significativas é a configuração do espaço, que
foi controlada de forma ampliada, considerando vários locativos, entre eles lugar/instituição
personificada (14), lugar/evento (15), lugar/objeto (16), lugar/instituição (17) e espaço
geográfico (18).

(15) Fui lá na minha sogra ontem’ (lugar / instituição personificada)
(16) Voltei pra festa e vi o amigo que não via há tempos’ (Lugar/Evento)
(17) Cheguei na praia às 9:00’ (Lugar / Objeto)

47

(18) Retornei à UFS depois de dez anos que havia concluído a graduação’ (Lugar /
Instituição)
(19) Saía muito para o shopping quando era mais nova’ (espaço geográfico)
Outra variável considerada por Wiedemer (2008) é a caracterização do destino, que está
ligada à noção de verbo + o complemento locativo indicarem uma trajetória definida com
direção no espaço (19) ou indicar uma trajetória não definida (20).

(20) Eu fui muito na casa do meu tio para pesquisar trabalhos’
(21) A gente ia em tudo quanto era festa’

O autor sistematiza os resultados apontando que
[...] em relação ao N locativo: (i) quanto à variável demarcação do espaço: para
ocorre introduzindo local [-fechado] e em [+fechado]. (ii) quanto à variável
configuração do espaço: (a) a e em estão em competição em relação aos fatores
lugar/instituição personificada e lugar/evento; (b) a e para estão em competição em
relação ao fator espaço geográfico; (c) para e em estão em competição em relação
aos fatores lugar/instituição e lugar/objeto. (iii) quanto às variáveis destino e
definitude: a indica [+direção] e para [-direção]; já em ocorre indistintamente com [±
direção]. Enquanto em tende a introduzir locativo [-definido] as demais preposições
não sofrem restrições em relação à definitude. No plano discursivo: trechos
[+narrativos] favorecem para em Blumenau e [-narrativos] favorecem em em
Chapecó. Em relação ao sujeito e ao verbo: não se verificou uma tendência geral.
(WIEDEMER, 2008, p. 124)

Quanto às variáveis sociais, os resultados de Wiedemer (2008) apontam que, em
Blumenau, a preposição a é preferida pelos mais velhos e para pelos mais jovens; em
Florianópolis, os mais escolarizados favorecem a ocorrência de a e em Chapecó a variável em
é preferida pelos menos escolarizados, evidenciando efeitos dialetais particularizados quanto à
escolarização e à faixa etária.

2.4.1.5 Vieira (2009)
Vieira (2009) também observa a variação na regência de verbos de movimento com base
em uma amostra com 39 entrevistas de falantes das cidades de Porto Alegre, Florianópolis e
Curitiba retiradas do banco de dados VARSUL. Ao contrário das análises anteriores, são
consideradas ocorrências dos verbos ir, vir, levar e chegar, com a regra de posição formal x
informal (a/para x em).
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A distribuição das preposições é assimétrica entre os verbos de movimento em análise.
Ao todo, 530 ocorrências foram computadas, com 4% do verbo ir, 11% do verbo chegar, 11%
do verbo vir e 5% do verbo levar. Além dos condicionantes linguísticos configuração do
espaço, grau de definitude e de determinação do locativo e o traço de permanência, foram
incluídos o tipo do verbo (ir, vir, levar e chegar), a variável geográfica e a existência de
elementos intervenientes entre o verbo e a preposição (variável que não foi estatisticamente
significativa).
Quanto à variável tipo do verbo, os verbos levar, vir e chegar apresentam pouca variação
em sua regência. Os dois primeiros, em geral, são regidos pela preposição a/para, com
percentual de ocorrência e peso relativo de 88% (0,84) e 83% (0,74), respectivamente, e o
terceiro, regido pela preposição em, apresenta 97% de ocorrência com a variante informal. O
verbo ir é o que apresenta maior variabilidade em relação aos demais com 58% (0.60) de a/para
e 42% de em. A pesquisadora justifica o resultado da seguinte forma:
É possível supor que os resultados para vir, levar e chegar estejam
relacionados à sua própria semântica, por essa razão apresentam pouca
variação. Nos verbos vir e levar, a idéia de deslocamento parece estar inserida
no seu sentido e a preposição que dá conta desse sentido é justamente a
preposição a/para. Já em chegar não é o processo de deslocamento, mas o seu
fim, que faz parte da semântica do verbo e a preposição que dá conta desse
sentido é a preposição em. Já para o verbo ir, a variação pode ser explicada a
partir do que propõe Borba (1971): quando o falante usa a preposição em com
os verbos de movimento, ele não está interessado em representar a direção do
movimento em si, mas apenas a sua inclusão no ponto de chegada, como em
ir no restaurante. (VIEIRA, 2009, p. 433).

Quanto às demais variáveis, os resultados também se assemelham aos de Mollica (1996)
quando atestam que os fatores [+fechado], [+permanência], [+definido] e [+determinante]
favorecem a ocorrência de em, isso aponta que a “preposição que rege o verbo harmoniza-se
semanticamente com o seu adjunto10” (VIEIRA, 2009, p.443).

2.4.1.6 Assis (2011)
O estudo de Assis (2011) observa a variação na regência de verbos de movimento em
amostra de 48 entrevistas informais com falantes de pouca ou nenhuma escolaridade e que
residem nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Poções, na Bahia. Essas entrevistas

10

Vieira (2009) considera como adjunto o que nós consideramos como argumento: o complemento locativo que
é composto por preposição e elemento nominal.

49

compõem o corpus do Português Popular do Interior do Estado da Bahia que pertence ao
Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia. As entrevistas são divididas em
24 por cidade e 12 por zona, considerando que o corpus enfoca a zona rural e a zona urbana. A
estratificação é feita com base em três níveis de idade (25 a 35 anos; 45 a 55 anos e mais de 65
anos), dois sexos (feminino e masculino), dois níveis de escolaridade (analfabeto e semianalfabeto) e estada fora da comunidade (que controla se o falante já passou mais que seis meses
fora da comunidade ou não).11
A análise de Assis (2011) acrescenta a preposição até ao rol de preposições para verbos
de movimento. Foram identificados 1428 dados, que são divididos em 58,4% de ocorrência da
preposição para, 40,2% da preposição em, 1% da preposição a e 0,4% da preposição até. Pela
baixa ocorrência, as preposições a e até foram excluídas da análise. A pesquisadora justifica:
[...] nas variedades populares do interior do país, teria predominado no
passado o uso de uma única preposição locativa multifuncional, a preposição
em. Dessa forma, o uso da preposição para estaria se implementando nesse
universo pela influência externa proveniente dos grandes centros urbanos. Já
o uso da preposição a, difundido pelo sistema de educação formal, não teria
alcançado ainda esse universo social. (ASSIS, 2011, p. 109)

A autora chega a essa conclusão por constatar que trabalhos como os de Wiedemer
(2007) e Vallo (2003), que consideram falantes de um a doze anos de escolarização e
evidenciam que a preposição para é mais utilizada que em, e que a apresenta pouca incidência
em relação às demais. Em contraposição a esses resultados, a autora apresenta dados de um
estudo anterior que considera falares do português afro-brasileiro do Projeto Vertentes do
Português Popular do Estado da Bahia, no qual há registros do grande uso de em (54%) em
detrimento de para com 42%, sendo a e até também de baixa frequência, apresentando 2% e
1%, respectivamente.
As variáveis linguísticas consideradas pela autora são: tipo de verbo, elemento
interveniente entre o verbo e o complemento locativo e a natureza do deslocamento ([±
permanência]). Com as ocorrências dos verbos de movimento ir, vir, chegar, levar e sair, Assis
(2011) atesta que a variável em atinge quase 100% das ocorrências com o verbo chegar (98%
e peso relativo de .99) enquanto para é favorecido pelo verbo levar (82% e peso relativo de
11

Essa variável afere se o contato com outros falares interfere na língua do falante com base no tempo que ele
passou fora da comunidade e das semelhanças ou não com sua variedade de fala materna. O controle da variável
estada fora da comunidade é inovador e nos será particularmente útil, pois pode ser aplicada à análise que
desenvolvemos neste estudo, que leva em conta falantes do interior do estado de Sergipe e também falantes dos
estados de Alagoas e da Bahia que deixaram suas terras natais para prosseguir os estudos na capital sergipana,
Aracaju.
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.80). Ir, vir e sair apresentam comportamentos simétricos e favorecem a presença da preposição
para, como mostramos na Tabela 5:
Tabela 5: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN’s locativos no português do
interior do estado da Bahia, segundo o verbo de movimento12

Para
Levar
Ir
Vir
Sair
Chegar
Total

Nº oc./Total
Freq.
98/120
82%
582/883
66%
61/80
76%
41/68
60%
5/205
2%
787/1.356
58%

Em
P.R.
.80
.68
.67
.64
.01
--

Nº oc./Total
22/120
301/883
19/80
27/68
200/205
569/1.356

Freq.
18%
34%
24%
40%
98%
42%

P.R.
20
.32
.33
.36
.99
--

(ASSIS, 2011, p. 112) Nível de significância: 0,015

O estudo de Assis (2011) inclui a variável elemento interveniente entre o verbo e o
complemento locativo. Os dados mostram que as sentenças com material interveniente entre o
verbo e o complemento locativo favorecem a ocorrência da preposição em, como mostra a
Tabela 6. Ao mesmo tempo, sentenças com elementos intervenientes entre verbo e locativo
acontecem em menor frequência neste corpus.
Tabela 6: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN’s locativos no português do
interior do estado da Bahia, segundo a variável material interveniente entre o verbo e o complemento

Para
com material
sem material
Total

Nº oc./Total
Freq.
P.R.
149/285
52%
.40
638/1.071
60%
.53
787/1.356
58%
--

Em
Nº oc./Total
136/285
433/1.971
569/1.356

Freq.
48%
40%
42%

P.R.
.60
.47
--

(ASSIS, 2011, p. 113)

A distribuição do traço de [± permanência] corrobora a maioria dos resultados dos
trabalhos sobre variação na regência de verbos de movimento, a ocorrência de em é favorecida
pelo traço [-permanência] com 47% e .61, e para, por [+permanência] registrando 94% e .84,
confirmando “que a preposição em se comporta como a preposição a, ligando-se ao traço de [permanência]” (ASSIS, 2011, p. 115).

12

Na tabela 5, a sigla No oc indica o número de ocorrências, Freq. indica a frequência percentual e P.R. o peso
relativo
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Tabela 7: Preposição selecionada pelos verbos de movimento junto a SN’s locativos no português do
interior do estado da Bahia, segundo a natureza do deslocamento.

Para
[-permanência]
[+permanência]
Total

Nºoc./Total
565/1.075
222/281
787/1.356

Em
Freq.
63%
94%
58%

P.R.
.39
.84
--

Nº oc./Total
510/1.075
59/281
569/1.356

Freq.
47%
21%
42%

P.R.
.61
.16
--

(ASSIS, 2011, p. 115)

Quanto aos resultados das variáveis sociais, em relação à faixa etária, falantes da faixa
1 utilizam mais a variante para (64% e .58) do que falantes das faixas 2 (55% e .46) e 3 (56%
e .48). Esses resultados mostram que essas comunidades fazem o processo inverso ao que se
encontra na maioria dos estudos sociolinguísticos sobre a regência de verbos de movimento: há
uma mudança em curso que favorece a variante para em detrimento de em. Na variável sexo, a
variante para é mais utilizada por homens (61% e .56), enquanto a variante em é mais
encontrada entre as mulheres (45% e .57). A autora justifica o resultado pelo contato maior dos
homens com a cultura externa, visto que estes saem mais das comunidades que as mulheres,
embora este resultado apresente assimetria entre percentuais e pesos relativos, indicando mais
uma vez a variabilidade do comportamento e do controle desta variável (FREITAG, 2015).
Ainda sobre os dados de Assis (2011), quanto às cidades analisadas, os resultados
apontam que a comunidade de Poções é mais conservadora quanto o uso das preposições com
verbos de movimento. É considerado inovador o termo que começa a emergir na sociedade em
análise, nesse caso, a preposição para. No município de Poções dos 756 dados, 54% estão
relacionados à preposição para e em Santo Antônio de Jesus, dos 600 dados, 63% estão ligados
à preposição inovadora. Esse resultado está diretamente ligado à posição geográfica das
cidades, enquanto Poções está mais distanciada da capital Salvador, Santo Antônio de Jesus
mantêm estreita relação comercial com a capital e a influência do contato faz com que a variável
inovadora avance mais rápido.
Neste contexto, alinhamos expectativas no sentido de transpor para o âmbito
universitário a relevância dos contatos estabelecidos pelos falantes, à luz do que evidenciam os
resultados de Assis (2011).
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2.4.2

Tendências sociolinguísticas quanto à regência de verbos de movimento
Os estudos sobre a regência dos verbos de movimento, desde a análise precursora de

Mollica (1996), estiveram em constante ampliação, seja nos verbos em análise ou nos demais
condicionantes da variação. Após o detalhamento narrativo, apresentamos a sumarização dos
resultados do conjunto de condicionantes que levaremos em conta em nosso estudo e
justificamos a escolha. A seleção de condicionantes obedeceu a dois critérios: frequência de
análise nos estudos e seleção estatística, ou seja, os condicionantes frequentemente replicados
e os que apresentaram relevância estatística nas análises apresentadas.
Quadro 7: Sumarização dos resultados das variantes em análise
Variáveis
Resultados
Estudos
Observações
Configuração
[+fechado] é mais
Wiedemer
do espaço
comum com em e a
(2008) e Assis
As análises de Mollica (1996),
[- fechado] é mais
(2011)
Ribeiro (1996), Vallo (2003) e
comum com para
Vieira (2009) consideram a
oposição a/para X em. Nesses
casos, [+ fechado] é mais comum
com em e [-fechado] com a/para.
Grau de
definitude

Quanto [+definido] e
[+determinado], mais
comum com a
preposição em
Quanto [-definido] e [determinado], mais
comum com a/para.

Mollica (1996),
Ribeiro (1996),
Vallo (2003) e
Vieira (2009)

Optamos por analisar os traços
separadamente para entender de
forma efetiva a interferência dos
fatores [± determinado] [±definido]

Traço de
permanência

[+ permanência] é
mais frequente com
para
[-permanência] com
em e a

Mollica (1996)
Assis (2011)

Em Vieira (2009), que consideram a
oposição a/para x em,
[+permanência] é mais comum com
a/para e [-permanência] é mais
comum com em.

Narratividade
do discurso

[+ narrativo] favorece
a associação com em
[- narrativo] favorece
a associação com
a/para

Vallo (2003)

Wiedemer (2008) identifica uma
inversão. [-narrativo] favorece o uso
de em
[+narrativo] favorece para
A preposição a apresenta 15% de
ocorrência em ambos os contextos
__

Tipo de verbo
Os verbos levar, vir, ir
e sair são mais
comuns com a/para
O verbo chegar é mais
comum com em

Vieira (2009) e
Assis (2011)
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Material
interveniente

Assis (2011)

__

[+material
interveniente]
apresenta maior uso
com em
[-material
interveniente]
apresenta maior uso
com para
Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados apontam um padrão de similaridade de comportamento entre a e em, em
oposição à para. Nas variáveis configuração do espaço e traço de permanência, a e em são
condicionadas pelos mesmos fatores, em contraposição à para. Esse fato justifica a dissociação
do controle das variantes a e para, diferentemente do que foi feito por Mollica (1996), Ribeiro
(1996), Vallo (2003) e Vieira (2009).
Os resultados também apontam que os padrões de uso variam em função da escolaridade
e das variedades sociais e dialetais consideradas na amostra. Falantes com muitos anos de
escolarização tendem a usar menos a preposição em que falantes com poucos anos de
escolarização, o que pode ser considerado um efeito da atuação do padrão normativo. Também
observamos uma diferença de uso entre amostras da região Sudeste/Sul e Nordeste. Já a
preposição a parece estar em processo de desuso, de forma mais lenta em variedades de fala
socialmente privilegiadas, como as de capitais.
O uso de uma ou outra variante é estritamente ligado à variedade em análise, alguns
estudos como os de Mollica (1996) e Ribeiro (1996), por exemplo, cotejam dados de variantes
cultas provenientes da elite escolarizada e de variantes populares de classes menos abastadas e
com pouca ou nenhuma escolaridade. Os conceitos de norma culta e norma popular foram
cunhados por Lucchesi na década 1990, mas as realidades sociais e linguísticas do Brasil
sofreram grandes mudanças desde o início do século XXI. As universidades foram alguns dos
ambientes que mais participaram dessa reestruturação.
Os contatos sociais e linguísticos oportunizados pela democratização do ensino superior
no início do século XXI foram responsáveis por reformular alguns parâmetros da língua e é por
isso que entendemos que houve uma reformulação da fala dita culta e da fala popular. Desse
modo, na próxima seção, atentamos para as variedades da língua portuguesa e para a forma que
essas variedades estão presentes na língua universitária. Além disso, discorreremos acerca das
variedades dentro da própria universidade e da forma que a integração do aluno aos ambientes
universitários pode influenciar no padrão de fala, bem como indicar se o padrão linguístico
institucional favorece o uso de preposições inovadoras ou conservadoras.

3

A LÍNGUA UNIVERSITÁRIA DO SÉCULO XXI
Nesta seção, nos atemos aos condicionantes sociais da variação na regência de verbos

de movimento que têm o complemento interno introduzido pelas preposições a, para e em.
Nossa amostra de fala contempla estudantes universitários e, dessa forma, analisar as mudanças
ocorridas nas universidades nos últimos vinte anos são determinantes para o estudo da fala
universitária. Ao longo desta seção, discorremos sobre os contatos universitários, a
interferência dos fatores normativos e dos condicionantes sociais da variação e encerramos
justificando a importância de estudar variedades de fala universitária para identificar os padrões
de uso cultos do século XXI no Brasil, visto que grandes mudanças foram observadas nesses
últimos anos e a descrição de língua culta cunhada por Lucchesi (2001; 2006) já não é suficiente
para comportar os contatos universitários da atualidade.

3.1

VARIAÇÃO E MUDANÇA NA COMUNIDADE DE PRÁTICA
O fim da década de 1960 foi crucial para a ampliação e disseminação dos estudos sociais

da língua que tem em foco a relação do falante com a comunidade (cf. LABOV, 2006 [1966];
1972; 2008; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006). O termo comunidade pode se referir
tanto a um conjunto de falantes com os mesmos valores associados ao uso da língua (LABOV,
1972), como também pode fazer menção a uma comunidade de falantes com práticas em
comum (ECKERT, 2000), mas o que não se pode negar é que a língua não pode ser entendida
de forma efetiva dissociada do ambiente em que está inserida (LABOV, 2006).
Os estudos de Weinreich, Labov e Herzog (2006[1968]) e de Labov (2006; 1972; 2008
entre outros) são responsáveis por delimitar o arcabouço teórico-metodológico da Teoria da
Variação e Mudança Linguística (TVML), que tem por objetivo estudar a variação e mudança
da comunidade de fala considerando o contexto social em que ela está inserida. Nesse campo
de análise, a língua é vista como elemento dotado de “heterogeneidade sistemática” e a ausência
desse componente a tornaria disfuncional.
A heterogeneidade sistemática pressupõe que não existe um caos linguístico que move
a variação e mudança, mas que elas estão ligadas a um conjunto de normas, que podem variar
de acordo com fatores sociais e linguísticos, por isso são passíveis de sistematização. A partir
das análises pioneiras de William Labov, considera-se que a variação consiste no conjunto de
regras compartilhadas passíveis de sistematização, e que cada comunidade de fala (doravante
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CF) apresenta características compartilhadas entre seus falantes e que estão diretamente ligadas
a questões sociais.
A CF “é mais bem definida como um grupo que compartilha as mesmas normas em
relação à língua” (LABOV, 1972: p. 158). Além disso, o autor supracitado considera que os
integrantes de uma CF apresentam pontos convergentes e divergentes de forma sistemática e
que a organização social reflete no uso da fala e nas características percebidas no indivíduo da
comunidade em análise.
Nesse enfoque, o objetivo é definir quais são os traços compartilhados pelos falantes e
entender quais traços distinguem esse grupo de outros grupos. “A participação como membro
em uma comunidade de fala é definida por contraste, em função do uso de traços específicos
da comunidade” (GUY, 2000, p.18).
A comunidade de fala não é definida por nenhum acordo/contrato no uso de
elementos de língua, mas pela participação em um jogo de normas
compartilhadas; tais normas podem ser observadas em tipos claros de
comportamentos avaliativos e pela uniformidade de modelos abstratos dos
padrões da variação que são invariáveis em relação aos níveis particulares de
uso. (LABOV, 1972, p. 120-121)

A concepção da CF atribui ao falante a consciência sobre os princípios e valores
compartilhados, mas isso não implica a reprodução das mesmas formas linguísticas por parte
dos integrantes da comunidade. Nesse sentido, observamos que o conceito de CF enfoca o
falante e não a comunidade, “a noção de comunidade de fala fornece uma justificativa teórica
para unir os idioletos de falantes [...] em objetos maiores, as línguas” (GUY, 2000, p.18).
Neste estudo, nosso enfoque recai sobre a Universidade Federal de Sergipe. Esse tipo
de comunidade difere daquela representada pela CF, pois seus falantes são delimitados não só
por dividirem o mesmo espaço geográfico, mas por compartilharem uma prática comum: o
acesso ao ensino superior, que pressupõe a adoção de determinadas práticas de pertencimento
à comunidade. Nesse sentido, o conceito de CF não dá conta de tratar as relações mantidas
nessa comunidade.
Pela socialização, adquirimos tendências a agir, a nos comportarmos e
pensarmos de dadas formas, mas não ficamos fadados a isso. Vale dizer, então,
que, embora tácitos, o habitus e nossas identidades estão sujeitos a mudanças
e ajustes derivados de novas formas de participação em comunidades ao longo
da vida (BATTISTI, 2014, p.80)
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Se na CF a heterogeneidade é responsável por emplacar novos rumos nas variedades da
língua, nas comunidades de prática (ECKERT, 2000), a busca por uma homogeneidade
comportamental move a variação e a mudança. O comportamento do falante é moldado a partir
das relações que ele mantém nos grupos que pertence, esse fato leva o falante a adequar seus
usos linguísticos e comportamentais aos usos dos demais integrantes do grupo.
De acordo com Eckert (2000), a comunidade de prática é um conjunto de pessoas unidas
em torno de um empreendimento compartilhando práticas coletivas para um objetivo comum,
alguns exemplos desse tipo de comunidade são escolas, igrejas, universidades, empresas etc.
Nesse sentido, apesar de os falantes compartilharem práticas coletivas, eles podem variar a
forma de falar de acordo com a participação que têm na comunidade.
A observação de comunidades de práticas permite identificar como as
variantes linguísticas assumem significado social, possibilitando estabelecer
relação mais direta entre língua e significado do que em um estudo baseado
em uma comunidade de fala, que, dado o seu delineamento, não permite
controlar as relações estabelecidas entre os falantes e suas implicações na
dinâmica linguística. (FREITAG, 2014, p. 182)

Na perspectiva das práticas sociais, de acordo com Wenger (1998), a identidade dos
integrantes tem seis características principais: i) é vivida no sentido de ser uma experiência que
envolve participação e reificação, ou seja, valorização de costumes em detrimento de pessoas;
ii) é uma permanente negociação, pois está em constante refacção de si mesma; iii) é
compartilhada, ou seja, social; iv) é uma trajetória que incorpora presente, passado e futuro; v)
combina variadas formas de pertencimento ou participação e vi) se configura como uma
interface das práticas locais e globais.
De acordo com Milroy (1980, p.21), os estudos de comunidades em pequena escala
são capazes de fornecer informações mais detalhadas sobre o uso dos falantes nas variedades
linguísticas, sobretudo no que se refere às partes menos formais do repertório linguístico. Os
usos feitos por esses falantes também podem ser avaliados de acordo com o grau de
integração do falante à comunidade: quanto mais integrado, mais próximo da variedade local
o indivíduo se apresenta (MILROY, 2002).
Nesse sentido, considerando que o uso da preposição em na regência de verbos de
movimento cresce inversamente proporcional à medida que aumenta os anos de escolarização
(MOLLICA,1996; RIBEIRO; VALLO, 2003; WIEDEMER, 2008; VIEIRA; 2009; ASSIS,
2011), tencionamos analisar o uso dessa variante em relação às preposições a e para
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identificando que padrões linguísticos corroboram para que o falante tenha a sensação de
pertencimento à Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Além das demais práticas sociais que interferem na variação, o direcionamento a um
padrão relativamente homogeneizante define as relações mantidas nas comunidades de prática.
Considerando o ambiente da UFS, a decisão de se tornar universitário está atrelada à adoção de
práticas de pertencimento à comunidade, mas essas práticas não são uniformes porque são
inteiramente dependentes da participação do indivíduo na comunidade, é sobre esse ambiente
acadêmico e sobre as práticas que regulam a atuação dos universitários que trataremos nessa su
subseção.

3.2

A NORMA UNIVERSITÁRIA DO SÉCULO XXI
As línguas são resultantes de situações de contato diversos que culminaram na formação

de uma nova variedade de língua (ou novas línguas) descendente dessas trocas culturais.
Há na superfície do globo entre 4.000 e 5.000 línguas diferentes e cerca de
150 países. Um cálculo simples nos mostra que haveria teoricamente cerca de
30 línguas por país. Como a realidade não é sistemática a esse ponto (alguns
países têm menos línguas, outros, muitas mais), torna-se evidente que o
mundo é plurilíngue em cada um de seus pontos e que as comunidades
linguísticas se costeiam, se superpõem continuamente (CALVET, 2008, p. 35)

A gênese do povo brasileiro é resultante do contato entre portugueses, indígenas e
africanos, e o Português Brasileiro é um dos produtos dessa realidade pluralizada. Lucchesi
(2006, p.84) descreve a realidade linguística brasileira como bipolarizada, “nesse sentido,
emerge com força avassaladora o fato de que, desde as suas origens até os dias atuais, a
sociedade brasileira está profundamente dividida pelo grande fosso de uma absurda e
degradante concentração de renda”. A respeito da formação do português brasileiro, o autor
ainda diz que:
Desde o início da colonização até a Proclamação da República, enquanto uma
reduzida elite concentrada nos incipientes centros urbanos guardava uma
profunda fidelidade aos modelos de uso da língua provenientes de Portugal,
nas imensidões do interior do Brasil grandes contingentes de índios
aculturados e negros africanos adquiriam a língua portuguesa em condições
as mais precárias; e essa língua segunda defectiva se ia convertendo em
modelo para a nativização do português entre os descendentes mestiços e
endógamos desses segmentos, desencadeando profundas alterações na
gramática da língua portuguesa assim adquirida, socializada e nativizada.
(LUCCHESI, 2006, p.87)
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De acordo com Lucchesi (2001; 2006), a formação da realidade linguística brasileira se
deu em duas frentes principais, uma formada e difundida pela elite europeia escolarizada que
integrava as classes médias e altas e conservavam os preceitos das variedades privilegiadas do
português lusitano, e a outra utilizada, sobretudo, por africanos, índios escravizados e seus
descendentes, aprendida como segunda língua de forma precária pela transmissão linguística
irregular, essas normas são nomeadas, respectivamente, de norma culta e norma popular
(LUCCHESI, 2006, p.86).
As normas cultas e populares não se delinearam em vista de sua complexidade, mas pela
“relação desigual de forças, isto é, o rechaço da norma culta em relação à norma vernacular –
em suas variadas manifestações – que estabelece o terreno para a manutenção de uma flagrante
segregação social” (FIGUEIREDO NETO, p. 46). Em linhas gerais, a norma culta é prestigiada
em decorrência do valor social de seus falantes, pelo mesmo motivo, ocorre o rechaço das
normas advindas de falantes socialmente desvalorizados.
A realidade linguística estabelecida na colonização sofreu grandes transformações no
século XX em vista do amplo processo de urbanização e industrialização no Brasil, Lucchesi
(2001) resume:
A partir do século passado e no decorrer deste século, pode-se pensar em uma
distensão desse quadro de pólos tão distintos e afastados em função do
violento e extenso processo de industrialização e urbanização, que provocou
profundas modificações. De um lado, o padrão europeu deixa de exercer tão
proeminente influência sobre a normatização da língua, observando-se um
afrouxamento do padrão lingüístico entre as camadas médias e altas – em boa
parte, devido aos processos de interação com as camadas baixas com uma
significativa participação de segmentos adventícios. De outro lado, verificase um nivelamento lingüístico dos falares rurais e populares brasileiros,
levando ao desaparecimento das marcas mais radicais geradas pelo contato
entre línguas, que marcou a sua formação histórica. (LUCCHESI, 2001, p.
101).

Lucchesi (2006) assegura que a realidade bipolarizada da língua também se aplica à
atual configuração do Português Brasileiro. As duas normas sofreram mudanças: a norma culta
passou por um processo de afastamento do português europeu, ao mesmo tempo em que, na
norma popular, se verifica um nivelamento linguístico. Se há um movimento de aproximação
da norma culta em relação à norma popular e um nivelamento linguístico nesta última, logo, a
delimitação das polaridades é conflituosa porque elas não estão mais em polos tão distintos.
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A história contemporânea13 da norma culta do Brasil está intrinsecamente ligada à
história das universidades, visto que essas instituições difundem padrões de fala socialmente
prestigiados e sua criação está diretamente relacionada aos descendentes da variedade culta
descrita por Lucchesi (2001; 2003). “O surgimento do ensino Superior no Brasil como um
modelo de instituto isolado e de natureza profissionalizante com característica elitista servia
para atender os filhos da aristocracia colonial, que não tinham mais acesso às academias
europeias” (BORTOLLANZA, 2017, p.9). Até os primeiros anos do século XXI, as
universidades brasileiras eram frequentadas, quase que exclusivamente, pela elite social
brasileira integrada pelas classes médias e altas. Essa realidade começou a mudar com a
ampliação do acesso às universidades, iniciada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.14 Um
conjunto de Leis, decretos e ações afirmativas tem diversificado cada vez mais o público
atendido pelas universidades como mostrado por Costa de Paula (2017):
O Programa Universidade para Todos (PROUNI), aprovado pela Lei n.
11.096, de 13/01/2005, que facilita o acesso de estudantes de baixa renda nas
IES privadas; o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24
de abril de 2007, que tem promovido a expansão e interiorização das
universidades federais; as políticas de ação afirmativa, consolidadas pela Lei
nº 12.711, de 29/08/2012 (cotas reservadas a estudantes provenientes da
escola pública nas universidades federais, priorizando os alunos de baixa
renda e o recorte étnico-racial), entre outras medidas. (COSTA DE PAULA,
2017, p.306)

A ampliação do acesso às instituições de ensino superior permitiu que as normas de
segmentos socialmente privilegiados mantivessem contato direto com normas de segmentos
populares e socialmente desvalorizados. O contato entre essas normas no ambiente
universitário, que até pouco tempo não existia, oportuniza a interação entre falantes
mutuamente inteligíveis e propicia a transferência de padrões linguísticos de uma variedade
para outra (TRUDGILL,1986, p.01).
Neste estudo, adotamos o termo contato para nos referir a duas variedades de língua
com sistemas de avaliação distintos que coexistem em um espaço. Ainda podemos falar sobre
essas duas variedades em termos de norma majoritária e norma minorizada (MELLO, 2011a) e

13

Consideramos contemporâneo o período de tempo compreendido entre a implementação das primeiras
faculdades no Brasil, que ocorreu no século XIX, até os dias atuais.
14
Em relação às mudanças e à democratização do acesso, os estudos de Andrade (2020), e Jesus (2018) explicitam
a realidade da Universidade Federal de Sergipe, na educação superior, e Bispo (2018), na educação básica,
evidenciando as tensões do ingresso do “novo aluno”, aquele que antes não tinha a oportunidade de ocupar os
espaços escolares nos níveis mais elevados de educação.
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não nos referimos à quantidade de falantes, mas ao grau de hostilidade sofrido pelas variantes
em função de seu desprestígio. Nesse sentido, normas de origem popular são minorizadas
enquanto variedades elitistas são normas majoritárias.
A redefinição das normas linguísticas universitárias no século XXI, no Brasil, se deu
não somente pelo contato, mas pelo fortalecimento cultural de classes marginalizadas que
passaram a valorizar sua cultura e se impor socialmente. Apesar da simbologia de poder
emanada pelas normas dita cultas, uma nova visão emergia no direcionamento da educação pelo
“Governo Lula”.
Além do Programa Cultura Viva, operacionalizado em corresponsabilidade
com diversos setores do Estado, outras iniciativas procuraram recorrentes
aproximações com as políticas culturais. Poucas foram tão intensas quanto às
aproximações e colaborações entre os setores educacionais e de cultura, onde
a perspectiva de educar para a cultura, educar para a diversidade, educar para
a diferença ou educar para a conservação patrimonial ou das culturas
tradicionais ocupou centralidade nas narrativas socioculturais de nosso tempo.
(SILVA, 2014, p.200).

Esse fato contribuiu para que padrões linguísticos de falantes socialmente
desfavorecidos fossem encontrando espaço no contexto universitário, paralelamente ao gradual
afastamento das normas de prestigio das variedades do português europeu, de modo que normas
populares e cultas passam a ter uma organização cada vez mais brasileira.
Torna-se cada vez mais difícil delimitar padrões de língua culta e padrões de língua
populares devido à participação cada vez mais efetiva de falantes de origens populares em
ambientes que antes eram direcionados à elite. Dessa maneira, não consideramos coerente
adotar a terminologia norma culta e norma popular, pois essas nomenclaturas nos remetem a
padrões bem definidos de língua, o que não acontece na realidade universitária.
Nossa intenção não é reivindicar as bases que alicerçam as variedades linguísticas de
prestígio no Brasil, mas sinalizar um redirecionamento na norma culta proveniente dos contatos
oportunizados, sobretudo, pelas universidades nos últimos anos. Mensurar a interferência de
variedades populares nas falas universitárias é de grande importância para averiguar de que
forma as instituições se posicionam no processo de redefinição das normas, visto que falantes
de origens populares ganham cada vez mais espaço social e depreendem um movimento de
valorização de suas culturas originárias.
Nesse sentido, entendemos que as variedades de língua universitárias do século XXI, no
Brasil, são variedades de contato historicamente pautadas em falas de segmentos escolarizados
e elitizados, mas que ultimamente têm sofrido grande influência de segmentos populares que
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se fortalecem gradualmente no nível cultural e social. Pela dificuldade em delimitar um nome
que represente tamanha pluralidade, nos limitamos a chamar de norma universitária do século
XXI, na esperança de que essa reflexão suscite novos estudos para avaliar o encaminhamento
da norma culta que, de acordo com Lucchesi (2012), é a norma de falantes com ensino superior
completo.
Nesse sentido, nos interessa mensurar como se comporta o fenômeno da regência de
verbos de movimento pelas preposições a, para e em na Universidade Federal de Sergipe e
comparar a outros segmentos sociais para identificar padrões de afastamento ou aproximação
no uso. Para tanto, é necessário analisar a avaliação social inerente aos usos variáveis na
regência dos referidos verbos, observando a interferência do fator normativo.

3.3

A INTERFERÊNCIA DO FATOR NORMATIVO
Entre os condicionantes da variação linguística está o julgamento dos falantes acerca

das variantes. O prestígio ou estigma de uma variante está diretamente relacionado ao valor
social que é atribuído a ela e aos seus falantes. De acordo com essas crenças, podemos
identificar três tipos de variantes: marcadores, indicadores e estereótipos (LABOV, 1972), que
são avaliações sistematizadas acerca das variantes que permitem barrar ou não a mudança na
língua.
A respeito da relação entre linguagem e sociedade, Trudgill (2000) assinala dois pontos
importantes: i) a função da linguagem em estabelecer relações sociais e ii) o papel
desempenhado pela linguagem na transmissão de informações sobre o falante. O autor atenta
para as pistas dadas pelos falantes na conversação, o sotaque e a fala, por exemplo, são
elementos que mostram nossa origem e o tipo de experiência que tivemos. Todas essas
informações são usadas pelas pessoas para formular uma opinião sobre nós (TRUDGILL, 2000,
p.2). Os falantes projetam avaliações positivas ou negativas sobre as variedades de fala e
elementos variáveis. É na discussão sobre essas avaliações que adentramos o tema do
preconceito linguístico, tratado na sociolinguística variacionista sob o rótulo de atitudes
linguísticas (LABOV, 1972). O significado social atribuído às variantes é responsável por
permitir que determinada variação se transforme ou não em mudança. Nos exemplos em (21),
apresentamos três orações que parecem indicar um mesmo sentido, exceto por algumas
características particulares que podem causar certo incômodo ao leitor.
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(21) a. Nós chegou em casa três hora
b. A gente chegamos em casa três hora
c. Nós chegamos em casa às três horas
Todas as orações em (21) são perfeitamente compreensíveis por falantes do português,
mas nem todas são prestigiadas. As orações em (21a) e (21b) não refletem um padrão de língua
socialmente aceito e remetem a falantes pouco escolarizados, pois apresentam elementos que
destoam das normas prescritas nas gramáticas normativas. Em (21c), a oração corrobora as
prescrições gramaticais e é traço de uma variedade que pode ser facilmente encontrada em
ambientes mais formais e prestigiados.15 Nesse sentido, o julgamento feito ao falante é
estendido à norma linguística.
A aceitabilidade social de uma variante está ligada à norma padrão, a língua codificada
na gramática normativa. Aquilo que é contemplado, bem avaliado, prescrito ou sugerido pela
norma padrão, é tido como modelo. A norma padrão é o modelo ideal de língua prescrito por
gramáticas normativas que não corroboram o uso real da língua. As variedades mais próximas
desse padrão de “língua ideal” são socialmente prestigiadas, o que se afasta disso é
estigmatizado.
As avaliações feitas sobre as variantes linguísticas nem sempre ganham um status
positivo, há variantes prestigiadas e variantes estigmatizadas. Com a regência de verbos de
movimento, a avaliação negativa, de um modo geral, acontece quando a preposição em introduz
o complemento interno do verbo.
Na era digital, a aferição da estigmatização de determinadas variantes linguísticas pode
ser medida por meio do gênero textual meme, como vemos na Figura 1. Esse gênero se utiliza
do humor para criticar aspectos sociais e dessa forma é possível entender de que forma
determinadas variantes linguísticas são avaliadas socialmente.

15

Para uma análise detalhada dos valores sociais associados à variação na primeira pessoa do plural, incluindo as
evidências indiretas de atitudes linguísticas decorrentes de um tratamento societal, por meio de memes,
recomendamos Freitag (2016), estudo que embasa a nossa exposição de argumentos na sequência.
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Figura 1: Verbo ir de movimento.

Fonte: Regido pelos memes (disponível em www.facebook.com/regidopelosmemes)
Figura 2: Avaliação feita por professores acerca da regência do verbo ir

Fonte: Amor aos memes (disponível em: http://amor-aos-memes.blogspot.com)

A Figura 1 faz uma clara referência às noções de certo e errado difundidas por
gramáticas de norma “curta” (FARACO, 2008), que são “preceitos normativos saídos, em geral,
de purismo exacerbado que, infelizmente, se alastrou entre nós desde o século XIX” (FARACO,
2008, p. 94). Nesse sentido, a norma curta seria o conjunto de regras para o “bem falar”
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difundida, historicamente, tanto nas escolas, como na mídia e nos manuais de redação 16. A
Figura 2 alude ao ato dos professores de corrigir o aluno em uma frase recorrente do dia a dia
escolar sob a justificativa de que a preposição em tem sentido de “estar em” e não de indicar o
movimento de “ir em” algum lugar.
De acordo com Labov (1972), os falantes fazem julgamentos conscientes e
inconscientes sobre a língua. As Figuras 1 e 2 são evidências indiretas de avaliação da variante
como estereótipo, que remete a falantes “incultos” quando se trata do uso da preposição em
com verbos de movimento, partindo de prescrições da norma padrão. Estereótipos são formas
com alto nível de consciência social que podem possuir julgamentos negativos (CHAMBERS;
TRUDGILL, 2004).
Na Figura 2, a oração “o que as pessoas imaginam” sugere que esse é um uso linguístico
comum. Apesar de não ser agasalhado pelas gramáticas normativas como diz Bechara (2009),
o uso de em com sentido de movimento é frequente e encontrado em diversos contextos
linguísticos prestigiados ou não. Os estudos sociolinguísticos apontam para um uso crescente
da forma em com sentido de movimento (WIEDEMER, 2008; VIEIRA, 2009, ASSIS, 2011).
Quanto à preposição para, há prescrição de uso com verbos de movimento por parte das
gramáticas normativas. Tanto a quanto para são formas gramaticalmente aceitáveis na regência
de verbos de movimento, mas, como indica Mollica (1996), há uma espécie de hierarquia entre
essas preposições na qual o uso de a é mais formal que para e essas são mais formais que em,
conforme mostra a figura 3.
Figura 3: Hierarquia de uso das preposições

Para

A

Em
Fonte: Elaborada pela autora e inspirado em Mollica (1996)

16

Não é nossa intenção, netse ponto, discutir os rumos atuais das prescrições gramaticais, mas marcar a influência
histórica do purismo exacerbado na atualidade.
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De acordo com Mollica (1996), a é a variante considerada mais formal enquanto em é
considerada mais informal e o uso de para é intermediário a essas duas. Apesar do grau de
formalidade, o que se observa nos estudos sociolinguísticos é o crescente desuso de a em
detrimento de em e para, até em contextos mais formais. Nesse sentido, o uso de para é
considerado mais formal que em e, nos estudos brasileiros sobre a regência de verbos de
movimento, a distribuição que vemos é a que se apresenta na Figura 4. Por mais que o uso de
a como preposição esteja em processo de desuso, podemos observar que o efeito normativo
ainda se faz presente no condicionamento da variação por dois motivos: i) Para possui maior
uso em comunidades mais escolarizadas e ii) o processo de mudança em curso que favorece a
preposição em em relação à preposição a é mais lento em comunidades mais escolarizadas.
Figura 4: Realização das preposições no português brasileiro

Em

Para

A
Fonte: Elaborado pela autora

A mudança linguística sofre grande influência do efeito normativo, sobretudo em uma
comunidade de prática em que a história cultural se confunde com a história da norma padrão.
Diante do exposto, entendemos que o uso da preposição em com verbos de movimento, por ser
uma forma gramaticalmente menos privilegiada que para, tende a aparecer em menor
proporção que esta, bem como em maior proporção que a. Interessa-nos também observar a
frequência de uso da preposição a para entender os seguintes pontos:
•

Qual é a proporção de uso de a em relação a outros ambientes de fala?

•

Há uma gradação crescente no uso de a no sentido de que falantes nos períodos iniciais
tendem a usar menos essa preposição que falantes nos períodos finais do curso?

Tomaremos o uso de a, bem como o de em como termômetro para medir a fala
universitária comparando-a com outras normas, tanto do século passado, como os de Mollica
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(1996) e Ribeiro (1996), como dos mais atuais como de Wiedemer (2008), Vieira (2009) e Assis
(2010). Entendemos que a fala universitária do século XXI passou por grandes modificações
em relação ao fim do século XX, e identificar padrões de uso pode nos auxiliar a entender se o
direcionamento da mudança permanece tomando por base padrões de uso valorizados
socialmente ou se adota variantes de origem estigmatizadas, visto o contato oportunizado com
a ampliação do acesso à educação superior.
Considerando a concepção de comunidade de práticas assumida para esse estudo, na
subseção a seguir, apresentamos a variável deslocamento e tempo no curso, cujo controle visa
identificar o efeito institucional no padrão de uso da regência de verbos de movimento na UFS,
bem como o processo de mudança e de adaptação do falante aos padrões universitários.

3.4

CONDICIONANTES SOCIAIS EM UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA
Nesta subseção, tratamos sobre os condicionantes extralinguísticos deslocamento e

tempo no curso. Antes disso, consideramos importante discutir como se dá o processo de
acomodação dialetal (TRUDGILL, 1986) como forma de pertencimento a determinada
comunidade, bem como que esse processo não acontece de forma homogênea, mas está
diretamente relacionado ao papel desempenhado pelo falante na comunidade.
Para tratar da acomodação dialetal, recorremos a Trudgill (1986). No que se refere ao
tempo no curso e aos deslocamentos, discorremos acerca de sua importância para essa análise.

3.4.1

Acomodação dialetal
A Teoria da acomodação foi formulada, inicialmente, na área de estudos da psicologia

por Howard Giles e colaboradores (1973) para discutir a acomodação do falante quando este
deseja ou não ter a aceitação de seu interlocutor. Trudgill (1986) expande a Teoria da
Acomodação ao domínio científico da linguística.
A proposta de Trudgill (1986) prevê que quanto mais saliente for uma variável,17 maior
tende a ser a acomodação dialetal do falante caso este deseje ter uma sensação de pertencimento
à determinada variedade de fala. Dessa maneira, tomando como base a concordância dos
pronomes pessoais de primeira pessoa do plural nós e a gente e tendo conhecimento da
influência dos fatores normativos nas falas universitárias, é presumível que os integrantes

17

Em relação à saliência e seus efeitos, remetemos ao texto de Freitag (2018).
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dessas comunidades busquem utilizar mais as concordâncias exemplificadas em (22) que as
concordâncias exemplificadas em (23).

(22) a. Nós fomos à biblioteca’
b. A gente foi na biblioteca’
(23) a. Nós foi na biblioteca’
b. A gente fomos na biblioteca’

A concordância nas orações em (22) e (23) é altamente saliente, tanto estrutural como
fonicamente (FREITAG, 2018), ou seja, são formas mais perceptíveis e mais passíveis de
avaliação social quando relacionadas umas as outras. As formas em (22) corroboram o padrão
elitista que, historicamente, rege as universidades, as formas em (23) são vinculadas a
variedades desprestigiadas e possuem forte repressão em contextos mais escolarizados. Dessa
maneira, falantes universitários que desejam ter uma sensação de pertencimento à comunidade
tendem a usar mais as formas expressas em (22).
Outro fato ao qual Trudgill (1986) atenta é para a diferenciação entre acomodação e
imitação. A primeira seria um fenômeno espontâneo e inconsciente, a segunda é marcada por
estereótipos e marcadores. De acordo com o autor, a imitação permite que traços muito salientes
e característicos de dada variedade possam ser identificados, como mostramos nos exemplos
em (22) e (23) sobre as concordâncias de nós e a gente e as associações feitas aos referidos
traços como estereótipos de pessoas muito (22) ou pouco (23) escolarizadas. As palavras de
Giles, Taylor e Bourhis (1973) resumem bem a motivação do falante no processo de
acomodação:
Um indivíduo pode induzir uma avaliação mais favorável reduzindo certas
diferenças entre eles. O processo de acomodação da fala opera com base neste
princípio e, como tal, pode ser um reflexo do desejo de um indivíduo por
aprovação social. (GILES; TAYLOR; BOURHIS, 1973, p. 179) (tradução
nossa)18

Dois conceitos importantes para a teoria da acomodação são os de comportamento
convergente e comportamento divergente. Como mencionado anteriormente, a acomodação
acontece se o falante deseja uma sensação de pertencimento à comunidade, há casos em que o

18

Do original: An individual can induce to evaluate him more favorably by reducing certain dissimilarities between
them. The process of speech accommodation of course operates on this principle and as such maybe a reflection
of an individual’sdesire for social approval.
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falante mantém seus traços linguísticos como forma de afirmar sua identidade na comunidade
em que está inserido ou por não desejar pertencer a ela. O comportamento convergente
(convergente behaviour) sinaliza a acomodação à comunidade, o comportamento divergente
(divergente behaviour) indica uma manutenção dos traços linguísticos do falante (TRUDGILL,
1986).
O conceito de acomodação dialetal nos será útil para observar os falantes da
Universidade Federal de Sergipe e a adoção ou não de variantes linguísticas da regência de
verbos de movimento ao longo do curso, bem como de acordo com o grau de participação na
comunidade. Nossa análise também controla quatro deslocamentos que envolvem três estados:
Sergipe, Alagoas e Bahia e, dessa forma, a acomodação pode ser observada de diferentes
maneiras a depender da localidade, da integração do falante e do tempo no curso, pois de acordo
com Trudgill (1986):
O problema é então determinar como os falantes se acomodam, até que ponto
se acomodam e por que algumas situações e alguns indivíduos produzem mais
- ou diferentes tipos de - acomodação do que outros. A acomodação de longa
duração é, portanto, de menos interesse para o psicólogo social, mas de
considerável interesse para o linguista. 19(TRUDGILL, 1986, p.3)

De acordo com Trudgill (1986), a acomodação de curto prazo é priorizada pelos
psicólogos, mas a de longo prazo, como a que vemos em ambientes universitários em que o
falante passa anos imerso na comunidade, é de interesse dos linguistas. Dessa forma, é possível
avaliar níveis de acomodação e também investigar os fatores que a condicionam.
Partindo das considerações de Trudgill (1986) acerca dos diferentes tipos de
acomodação, propomos o controle do Tempo no curso e da localidade. As universidades são
comunidades de prática com forte interferência do fator normativo, dessa maneira, nos interessa
mensurar o nível de acomodação dos falantes em relação à regência de verbos de movimento
e, sobretudo, o uso da preposição em com os referidos verbos, visto que esse uso não é
agasalhado pela norma padrão. Sobre a análise de longo prazo e universidades, CampbellKibler et. al. (2014) comentam:
Os estudantes universitários são populações ideais para investigar a
acomodação de longo prazo. A faculdade é uma experiência de realocação
comum, embora de forma alguma universal, para jovens adultos, muitas vezes
envolvendo mudanças para novas regiões de dialeto, ou interação com outros
que vieram de outras regiões. Além disso, os estudantes universitários passam
Do original: The problem is the none of determining how speakers accomodate, the extent to which they
accommodate, and why some situations and some individuals produce more – or diferente types of –
accommodation than others. Long-term accommodation is therefore of less interest for the social psychologist, but
of considerable interest to the linguist.
19
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por um desenvolvimento significativo e mudança de identidade social (Arnett
2000, Larose e Boivin 1998), permitindo-nos investigar os efeitos
concorrentes ou cooperativos de exposição e identidade na mudança de
linguagem20. (CAMPBELL-KIBLER et. al. 2014, p.21)

De acordo com Campbell-Kibler et. al. (2014), a mudança de identidade social
oportunizada pela graduação somada ao contato com diferentes dialetos e até mesmo com a
mudança geográfica do falante pode interferir na acomodação. É nessa perspectiva que
analisamos os falantes universitários da UFS.

3.4.2

Deslocamentos
Com a ampliação do acesso ao ensino superior, falantes de todas as regiões do Brasil

puderam chegar a universidades, que nem sempre são aquelas no entorno da sua região de
residência. A unificação do processo seletivo por meio do resultado da prova do ENEM no Sisu
(Sistema de Seleção Unificado) permitiu não só que alunos do interior migrassem para a capital,
mas também que alunos de outros estados se deslocassem até as universidades que escolheram
para graduar-se. Como forma de identificar diferenças dialetais no uso das preposições com
verbos de movimento, bem como diferentes padrões de acomodação, nossa amostra contempla
quatro deslocamentos em função desse tipo de movimento social.
Como aponta Trudgill (1986), dois posicionamentos podem ser tomados pelos falantes
diante de uma situação de imersão em uma comunidade, pode haver um comportamento
convergente, quando ele procura adotar as formas mais salientes características daquela
comunidade e um comportamento divergente, quando o falante não se identifica com a
comunidade e procura manter os seus traços linguísticos.
Na Universidade Federal de Sergipe, com o projeto Como fala, lê e escreve o
universitário (FREITAG, 2018), observamos o comportamento linguístico dos universitários
de acordo com sua região de origem. Desenvolvemos estudos com base em quatro
deslocamentos, descritos no quadro 9, numa amostra composta por 64 falantes, 16 em cada
deslocamento:

20

Do original: College students are an ideal population in which to investigate long-term accommodation. College
is a common, though by no means universal, relocation experience for young adults, often involving moves to new
dialect regions, or interaction with others who have come from other regions. In addition, college students undergo
significant development and Chang eof social identity (Arnett 2000, Larose and Boivin 1998), allowing us to pro
bethe competing or cooperative effects of exposure and identity in language change.
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Quadro 8: Deslocamentos
Deslocamentos 1
Estudantes da UFS nascidos na Grande Aracaju (Aracaju, Nossa Senhora do
Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros) e que residem nela.
Deslocamento 2
Estudantes da UFS nascidos no interior de Sergipe que fazem o trajeto diário
para a UFS.
Deslocamento 3
Estudantes da UFS nascidos no interior de Sergipe que residem na Grande
Aracaju.
Deslocamento 4
Estudantes da UFS nascidos em outros estados, que atualmente residem na
Grande Aracaju.
Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Araújo et al. (2019)

Os dois primeiros deslocamentos se referem aos alunos que realizam movimento
pendular diariamente. Esse movimento indica que, por estarem próximos de sua residência, vão
à universidade e voltam às suas casas após concluir suas obrigações acadêmicas diárias
(OLIVEIRA, 2011). Os deslocamentos 3 e 4 se enquadram no que Oliveira (2011) chama de
movimento de circularidade, que implica a permanência de um indivíduo em determinado local
em um período de 30 dias em virtude do trabalho ou estudo, mas que possui residência em outra
região ou estado e não tem a possibilidade de fazer o trajeto diariamente.
O que difere esses dois perfis é a frequência de contato com sua comunidade de origem.
Falantes que têm a possibilidade de estar em casa todos os dias, em hipótese, têm menor contato
com as práticas universitárias, falantes que passam um período maior residindo na localidade
em que estudam e longe de seus familiares, tendem a estar mais integrados como forma de
compensar a falta do contato familiar físico.
Além dos estudantes sergipanos da capital e região metropolitana e do interior do estado,
também analisamos estudantes migrantes de Alagoas e Bahia no deslocamento 4. Essa análise
viabiliza avaliar se a acomodação dos falantes sergipanos, alagoanos e baianos segue padrões
distintos ou não, bem como os diferentes padrões de uso da regência de verbos de movimento
em variedades linguísticas distintas.
Quanto à acomodação do falante, a análise nos permitirá avaliar se há comportamentos
convergentes ou divergentes nos referidos dialetos e ainda pontuar questões de resistência à
acomodação, caso sejam identificadas. Nesse ponto, a análise dos deslocamentos permite
mensurar a aquisição de variantes pelo falante, bem como a interferência do comportamento
linguístico materno nessa aquisição e a partir daí, estudar caminhos para a descrição da norma
brasileira universitária do século XXI diante dos contatos com novas variedades de fala.
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3.4.3

Tempo no curso
O comportamento linguístico dos falantes muda entre o início e o final dos cursos

superiores em relação a variados fenômenos linguísticos (CORREA, 2019; RIBEIRO, 2019;
SIQUEIRA, 2020). O tempo em que o falante está exposto a variedades diferentes da sua pode
influenciar em mudanças em seu repertório linguístico (BRITAIN, 2006; 2008; TRUDGILL,
1986).
O controle do tempo no curso pode nos auxiliar na observação da gradação da mudança.
Dessa forma comparamos a variedade usada pelo falante nos semestres iniciais e nos semestres
finais de forma a perceber se o comportamento linguístico é modificado. Quanto à acomodação,
a avaliação das mudanças nos permitirá saber se há comportamentos convergentes ou
divergentes e identificar porque isso acontece.

3.5

CONTRIBUIÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA
A relevância dos estudos sociolinguísticos, de uma forma geral, está descrita em sua

terminologia: a associação de fatores sociais e linguísticos no exame das variedades linguísticas
nos possibilita analisar a língua como uma construção social, motivada e mutável. Além disso,
esses estudos nos ajudam a descrever o uso de variedades de fala e possibilitar o contraste com
o que é preconizado nas gramáticas normativas, já que muitas das quais continuam a indicar
formas de uso obsoletas ou associar, erroneamente, estereótipos aos falantes de uma ou outra
variedade de fala.
O estudo dos rumos das normas linguísticas brasileiras também nos interessa na medida
em se reestrutura junto com a sociedade brasileira. Já não podemos mais delimitar de forma tão
precisa onde terminam os limites da norma culta e começam as normas populares porque os
limites sociais também estão mais fluidos. Nesse sentido, nosso maior interesse é relatar como
se constrói a língua universitária do século XXI com seus deslocamentos e contatos e, muito
provavelmente, suas novas normas de uso, ainda mais diversificadas. De maneira mais
específica, avaliar se há interferência do fator dialetal na fala de estudantes universitários da
UFS quanto a variação na regência de verbos de movimento.
Tomando por base o que diz Lucchesi (2012) sobre a norma culta, que é a norma
proveniente dos falantes graduados, é de extrema importância averiguar se os padrões de uso
linguísticos universitários se aproximam do nível popular conferindo maior representatividade
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a pessoas de segmentos sociais menos privilegiados, ou mantêm a hierarquia de formalidade
como forma de se colocar acima dos estudantes e manter a segregação.
Quanto ao nosso fenômeno, objetivamos, de uma maneira geral, contribuir para a
descrição do português brasileiro sobre a regência de verbos de movimento e, de maneira
particular, para a descrição da fala universitária da Universidade Federal de Sergipe de maneira
a registrar parâmetros de uso desse fenômeno no estado, visto que, até o momento, não temos
conhecimento de nenhum estudo sobre esse tema em Sergipe. Por fim, salientamos a
necessidade do estudo de variedades universitárias para que sejam fornecidos parâmetros de
uso das normas linguísticas brasileiras na atualidade em vista da emergência social de
segmentos até pouco tempo desvalorizados e provindos, em grande parte, de culturas mais
distanciadas do padrão europeu do português.

4

A VARIAÇÃO NA REGÊNCIA DE VERBOS DE MOVIMENTO:
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos de nossa análise. Iniciamos

com a descrição da coleta da amostra Deslocamentos (2020/2021) e depois passamos à
descrição da metodologia na análise da regência de verbos de movimento. Por fim, pontuamos
os próximos passos para a descrição e análise do fenômeno.

4.1
4.1.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Constituição da amostra
Por meio da amostra de deslocamentos de Araújo et. al. (2018), pesquisas como as de

Corrêa (2019), Ribeiro (2019), Pinheiro (no prelo) e Siqueira (2020) evidenciaram a ação dos
processos de migração e do contato entre normas, mostrando a funcionalidade da
esquematização proposta nessa amostra. No período de 2019/2020, buscamos expandir esse
quadro e estratificamos a amostra representada na figura 5.
Figura 5: Amostra Deslocamentos (2020/2021)

Fonte: Elaborada pela autora
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A amostra é estratificada em 4 deslocamentos. Em cada deslocamento, há doze
informantes, 3 homens e 3 mulheres dos períodos iniciais dos cursos de graduação
(consideramos inicial os períodos do 1º ao 5º) e 3 homens e 3 mulheres dos períodos finais (a
partir do 7º). Os três primeiros deslocamentos se referem ao estado de Sergipe, conforme o
esquema de Araujo et. al (2019). Nosso deslocamento 4 reúne falantes de Alagoas e da Bahia
por serem estados que fazem fronteira com Sergipe e tendem a exportar alunos para a UFS.

Quadro 9: Deslocamentos dos informantes
Deslocamentos 1
Estudantes da UFS nascidos na Grande Aracaju (Aracaju, Nossa Senhora do
Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros) e que residem nela.
Deslocamento 2

Estudantes da UFS nascidos no interior de Sergipe que fazem o trajeto diário
para a UFS.

Deslocamento 3

Estudantes da UFS nascidos no interior de Sergipe que residem na Grande
Aracaju.

Deslocamento 4

Estudantes da UFS nascidos em outros estados, que atualmente residem na
Grande Aracaju.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Araujo et. al (2019)

Nossa amostra é aleatória estratificada, por recorrermos de forma aleatória a estudantes
do campus, mas também tínhamos uma amostra com característica de conveniência, visto o uso
de estudantes voluntários e sua acessibilidade (BUCHSTALLER; KHATTAB, 2013). Ao fim,
nossa amostra pode ser descrita como amostra de cota, ou de julgamento, visto que temos “um
número fixo de falantes em cada uma das categorias, que são preenchidas pelo pesquisador de
campo por conta da conveniência e/ou julgamento” (FREITAG, 2018, p. 671).
A coleta dos dados foi feita com base na metodologia laboviana, utilizamos gravadores,
um roteiro e cada entrevista sociolinguística tinha que ter entre 40-60 min. Sobre o roteiro,
elaboramos questões variadas (Anexo 1). As primeiras perguntas eram de checagem, fatos em
relação ao falante, as demais eram perguntas voltadas a questões sociais, como Educação,
Segurança, Saúde, Igualdade de Gênero, etc. Na última parte, inserimos um teste de percepção
linguística. Como tínhamos que recobrir 40 min no mínimo, algumas questões foram
adicionadas ao longo da entrevista.
Na coleta de dados, utilizamos gravadores de lapela, por captar melhor o som e deixálo mais limpo de ruídos e também usamos o gravador de mesa como prevenção caso
acontecesse possíveis imprevistos com o primeiro gravador. No decorrer das entrevistas, o
gravador de lapela apresentou alguns problemas técnicos e precisamos terminar a coleta apenas

75

com o gravador de mesa. A metodologia de coleta se deu com base no método laboviano e
foram coletadas em uma cabine acústica situada no Condomínio de Laboratórios Multiusuários
de Informática e Documentação (LAMID), localizado da Didática II da UFS. O uso da cabine
acústica permite minimizar os ruídos externos e deixar o áudio mais limpo facilitando a
transcrição e também a compreensão da fala nas gravações.
Inicialmente, os informantes assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e preenchiam a ficha social. Após esse primeiro passo, conduzíamos o informante à cabine e
iniciávamos a entrevista, que seguiu um roteiro elaborado com base no protocolo do Banco de
dados Falares Sergipanos (FREITAG, 2013). Ao todo, gravamos mais de 100 entrevistas.
Muitas delas excederam o total estabelecido para cada célula. Fizemos uma filtragem das
entrevistas para organizar os critérios que levaríamos em conta com base no que tínhamos
coletado, visto que o início da pandemia não nos permitiu concluir o total que havíamos
planejado inicialmente, o de 5 informantes por célula21.
Para fechar a amostra de análise, excluímos as que continham menos de 40 minutos e
aquelas em que houve falhas no gravador ou pouca participação do informante. Priorizamos as
entrevistas com tempo limite de 60 minutos e também as que houve maior participação do
entrevistado.
Quanto aos procedimentos de transcrição dos áudios que compõem a amostra, contamos
com o suporte do software ELAN (HELLWIG; GEERTS, 2013), por meio dele, transcrevemos
os arquivos de áudio e vídeo22 que coletamos. Recorremos a esse programa porque a
sincronização entre o arquivo de áudio/vídeo e a transcrição facilita a análise dos dados e poupa
tempo para a análise linguística dos dados.

21

Iniciamos o processo de coleta em julho de 2019, mas por conta da especificidade das características dos
informantes, que tinham que obedecer aos preceitos da amostra, demoramos para concluí-la. A extensão da
pandemia e os prazos que tínhamos que cumprir nos fez reunir todas as entrevistas já coletadas até então e organizar
as células com 3 informantes.
22
Os vídeos não foram analisados nesse estudo, por isso não havíamos mencionado antes. Esse material visual
foi analisado em outros fenômenos observados a partir da amostra Deslocamentos (2019/2020).
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Figura 6: Transcrição no ELAN

Fonte: Elaborada pela autora a partir do software Elan (HELLWIG; GEERTS, 2013)

Para que haja uma transcrição e um alinhamento coerentes entre o áudio e o texto,
fizemos uma etapa de revisão onde trocamos os arquivos transcritos com nossos pares a fim de
verificar se há erros e/ou desalinhamento. Feita a transcrição e a revisão dos áudios, todas as
transcrições foram salvas no formato do programa e em formato .txt, visto que o ELAN permite
que haja a exportação dessas transcrições em outros formatos, como mostrado na Figura 6. A
transcrição foi feita por nove pesquisadores do Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e
Sociedade (GELINS) e, concluída essa fase, passamos à pesquisa dos fenômenos individuais
de cada pesquisador que consiste em um trabalho relativamente mais particular.

4.1.2

Rotina de coleta e trabalhos desenvolvidos a partir da amostra
A coleta das entrevistas foi um período intenso e desgastante, sobretudo no primeiro

mês. O início das entrevistas se deu em julho de 2019 e até agosto do referente ano, o trabalho
diário dos nove pesquisadores envolvidos chegou a durar 14 horas diárias divididas em três
turnos com dois pesquisadores por turno. A constituição dessa amostra se revelou um trabalho
muito importante não só para os pesquisadores, que tiveram a oportunidade de participar
ativamente de todo o processo e adquirir experiência tanto na metodologia de coleta como no
trabalho de transcrição e tratamento dos dados, mas também para a comunidade da UFS pelos
diversos estudos que estão sendo desenvolvidos a partir da amostra.
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Além do estudo da regência de verbos de movimento, outros fenômenos linguísticos
variantes estão sendo analisados na referida amostra. No Quadro 10, apresentamos os títulos
dos trabalhos em andamento que tomam por base o corpus Deslocamentos (2019/2020).
Quadro 10: Trabalhos que se desdobram da amostra Deslocamentos 2019/2020
Pesquisadores

Título das análises

NOVAIS, Viviane

Variação como diferenciação social: efeitos da escolarização na
concordância verbal de universitários

SILVA, Manoel

Variação no preenchimento da posição determinante antes de
possessivos pré-nominais: padrões dialetais e contatos

PINHEIRO, Bruno

Expressões faciais, prosódia e o significado dos diminutivos no
português brasileiro

CARDOSO, Paloma

Efeitos prosódicos e emocionais na desambiguização do modalizador
parentético epistêmico acho que

SILVA, Lucas
(em andamento)

Gradiência da palatalização /t/ e /d/ na fala da Universidade Federal
de Sergipe

Fonte: Elaborado pela autora

Todo o processo de constituição e organização da amostra, entrevistas e transcrições foi
acompanhado de perto pela professora Drª Raquel Meister Ko. Freitag, que coordenou todo o
processo e orienta as análises citadas no Quadro 10. Além dos pesquisadores mencionados,
ainda participaram do processo de coleta e transcrição Vitória Silva, Victor Renê, Mauro Júnior
e esta autora.
A constituição dessa amostra permitirá, entre outras coisas, analisar como se constitui a
língua universitária do século XXI, visto que a universidade é um espaço de constantes trocas
interculturais oportunizadas pela ampliação do acesso ao ensino superior no início deste século.
Dessa forma, procedemos à descrição dos condicionantes em análise.

4.2
4.2.1

ANÁLISE DA REGÊNCIA DE VERBOS DE MOVIMENTO
Cotejamento dos dados
Concluída a fase de transcrição, passamos à análise dos dados. Trabalhamos com a

regência de verbos de movimento e com o complemento locativo desses verbos introduzido
pelas preposições a, para e em. Em um primeiro momento, usaremos o aplicativo Lancs Box
(BREZINA; WEILL-TESSIER; MCENERY, 2020), versão 5.0, para a etiquetagem dos dados.
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Esse programa nos permite importar todos os arquivos .txt de uma só vez e proceder a busca
por meio do elemento gramatical que o pesquisador deseja, no nosso caso, a preposição.
A etiquetagem é um processo de rotular as palavras levando em conta sua classe
gramatical, esse processo facilita a extração das ocorrências no corpus, além de auxiliar o
pesquisador no momento de identificação de seu fenômeno (SARDINHA, 2000). Como
analisamos complementos introduzidos por preposições específicas, esse programa foi útil em
nosso estudo.
Utilizamos a busca pela preposição porque queremos avaliar se além dos verbos já
citados (ir, levar, voltar, sair, etc), outros verbos de movimento foram registrados em nossas
entrevistas. A busca também foi feita por amalgamações e contrações das preposições com
outras palavras como ao, pra, no, naquele, na, numa e neste.
Nessa busca, também faremos uma filtragem manual para selecionar apenas as
preposições introdutoras de complementos locativos de verbos de movimento na fala dos
informantes, visto que não nos interessa estudar, nesse momento, as falas dos documentadores.
Cotejadas todas as ocorrências, procedemos à exclusão dos contextos que serão descartados,
como exemplificamos em (24).

(24) a. Ocorrências com frases feitas
Ex: (IGO4MF) vou fazer um livro é um fotolivro eh sobre a-aldeia principal a aldeia
lá da cidade que eu morava que é uma espécie de né voltar às origens

b. O verbo de movimento na posição de auxiliar
Ex: (ANT1MI) fui parar no João Alves fiquei vinte e um dias

c. Verbos de movimento no sentido de tempo decorrido
Ex: (ALI1FF) tem colégios que que chegam no final do ano e nunca tiveram aula de
física ou de química

d. Verbos com locativos que não são introduzidos por preposição
Ex: - (ISA1FI) apesar de eu não ser uma pessoa muito doente que vai mas minha mãe
trabalha em posto então você vai lá

e. Ocorrências em que o complemento não tem papel temático de meta
Ex: (ANT1MI) a gente ainda sai pra lanchar
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d. Ocorrências com topicalização do locativo
Ex: (SAM3MF) pra Belo Horizonte eu fui com minha professora de Língua
Portuguesa23

Feita a identificação das ocorrências e excluídos os contextos acima exemplificados,
fizemos a distribuição dos dados na planilha EXCEL. Observamos se os verbos de movimento
ocorrem com a preposição a, em ou para pré-nominais, se possuem a posição determinante
preenchida ou não e como se dá essa distribuição. Para tanto, trabalhamos com duas grandes
hipóteses para a distribuição: H0 – a distribuição é efeito do acaso; e H1 – a distribuição é efeito
de algum fator interferente. Se a distribuição for efeito do acaso, confirma-se a Hipótese 0
(digamos se os números forem similares, numa distribuição 50%-50%). Contudo, se houver
algum fator interferindo nesse processo, passamos para a ideia da Hipótese alternativa (H 1):
para confirmarmos a H1, buscamos controlar alguns fatores.
Na seção 2, vimos que a regência de verbos de movimento possui condicionamentos
nos níveis linguísticos e sociais.Os fatores sociais são os da própria estratificação,
deslocamento, tempo no curso e sexo. Já os linguísticos são configuração do espaço, grau de
definitude subdividido em determinação do objeto e definição do objeto; traço de permanência,
narratividade do discurso, verbo e material interveniente.
Após o computo das ocorrências, realizamos procedimentos de estatística descritiva e,
como teste de estatística inferencial, o teste de qui-quadrado, utilizado para observar se há
dependência entre duas variáveis, de modo a perceber se o fator por si só interfere ou não
naquele resultado. Com isso, a H0 é a negação da questão, enquanto a H1 é a hipótese alternativa,
em que pontuamos se há efeito de determinado fator sobre a variável dependente.
Consideremos, todavia, que o teste de qui-quadrado não se aplica se 20% das observações forem
inferiores a 5. Neste caso, usamos o teste exato de Fisher.

4.2.2

Variável dependente
A nossa variável dependente é ternária e formada pelas preposições a, para e em. De

acordo com Bechara (2009), essas preposições podem ter sentidos iniciais e sentidos
contextuais e nem sempre apresentam o mesmo valor de verdade (LABOV,1972), para sanar

23

Entendemos que essas construções possuem particularidades e não podem ser analisadas com os mesmos
critérios, como o fato de considerar ou não o sujeito como material interveniente entre verbo e complemento, por
isso não a incluímos nesta análise.
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esse problema, adotamos o conceito de domínio funcional (GIVÓN, 1997; HOPPER, 1987;
1998).
A linguística funcional entende a gramática como um conjunto de regularidades
convencionalizadas, nesse sentido, a gramática de determinada língua nunca está completa, mas
está em constante mudança, nunca chegando a se constituir de fato (HOPPER, 1987, 1998).
Esse processo de mudança permanente da gramática das línguas é foco dos estudos de
gramaticalização.
Nessa perspectiva, os domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática são
interdependentes, levando em conta que os funcionalistas consideram que as orações de um
texto têm duas funções: semântica e pragmática. Dessa maneira, o que se comunica em cada
situação, além dos conteúdos semânticos, é o propósito do ato de fala.
Para Givón (1997), as línguas apresentam, frequentemente, algumas similaridades
funcionais que se dão por meio das formulações linguísticas que não são correspondentes entre
si. Dessa maneira, a análise da tipologia gramatical com base funcional deve considerar a
interação de categorias funcionais desgastadas no processo de gramaticalização e de marcas
estruturais que tornam opacas as relações que antes eram icônicas.
De acordo com Labov (1972; 1978) a ocorrência de variação pressupõe que as formas
variantes tenham o mesmo valor de verdade, ou seja, indicam a mesma referência de sentido,
mas como vimos na seção 2.3, as preposições diretivas em questão nem sempre são
correspondentes entre si semanticamente, para tanto, consideramos não o seu sentido, mas a
sua funcionalidade. As preposições a, para e em operam no mesmo domínio funcional, são
preposições introdutoras de complementos locativos de verbos de movimento e compartilham
um sentido geral de movimento e é nessa perspectiva que analisamos a regência de verbos de
movimento pelas preposições a, para e em.

4.2.3

Condicionantes sociais
Nesta subseção, discorremos acerca dos condicionantes sociais que consideramos nesta

análise, bem como sobre nossas hipóteses sobre cada um deles. Ainda traçamos delimitações
acerca da forma como cada variável será analisada e sobre suas ocorrências em nossas análises
norteadoras.
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4.2.3.1 Deslocamento
O fator Deslocamento apresenta efeitos sobre a língua a depender do fenômeno
linguístico em análise. Siqueira (2020) identificou que os falantes do Deslocamento 4 que
apresentam menor porcentagem do não preenchimento da posição de determinante antes de
possessivos pré-nominais, com 51,4%. Os falantes do Deslocamento 3, os do interior de Sergipe
que residem na Grande Aracaju, apresentam o maior índice, com 55,4%, já os dos
Deslocamentos 1 e 2 apresentam 52,6% e 51,7% respectivamente.
De acordo com o autor, há o efeito da região de origem do falante sobre o fenômeno,
principalmente quando se considera os resultados do Deslocamento 4, em que há
predominância de falantes baianos. Esse resultado nos instigou a investigar o comportamento
dos quatro perfis de estudantes desta análise e por isso nosso objetivo principal é responder à
seguinte pergunta: Há interferência dialetal na fala de estudantes universitários da UFS no que
se refere à regência de verbos de movimento?
Trabalhamos com duas grandes hipóteses e avaliamos se há ou não condicionamento
dessa variável na variação. Se essa variável não interfere a variação, assumimos a H0 e
aceitamos que o deslocamento do informante não é relevante para a variação na regência de
verbos de movimento. Se aceitarmos a H1, assumimos que há interferência e que a localidade
do falante é preponderante para a ocorrência de variação.
Considerando os dados de Siqueira (2020), que analisa o mesmo corpus, temos como
hipótese que o fator dialetal condiciona a variação na regência de verbos de movimento entre
universitários da UFS. Ainda tomamos como base nossas análises norteadoras, apresentadas na
subseção 2.4.1, que indicam que segmentos sociais pouco privilegiados socialmente apresentam
um comportamento linguístico diferente de segmentos elitistas e estes dois públicos dividem o
espaço universitário.

4.2.3.2 Tempo no curso
O tempo em que o falante fica exposto a variedades diferentes da sua pode influenciar
em mudanças em seu repertório linguístico (TRUDGILL, 1986). Nesse sentido, também
pontuamos a análise de Assis (2011) que considerou a variável estada fora da comunidade e
observou que falantes que ficaram mais tempo fora da comunidade apresentaram maior uso da
variável inovadora para. Para esse fator, analisamos a seguinte questão: o tempo no curso
interfere na distribuição da variável dependente? A H0 é a de que não há interferência. A H1 é
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a de que sim, há diferença, considerando que ao final do curso os falantes estarão usando mais
a preposição a e menos a preposição em em relação aos falantes dos períodos iniciais.
.
4.2.3.3 Sexo
O estudo da variável sexo/gênero é uma tendência em ascensão nos estudos
sociolinguísticos, mas, em vista da fragilidade metodológica causada pelo cotejamento
conjunto desses dois fatores, optamos por analisar apenas o sexo, que diz respeito ao
posicionamento social considerando características biológicas do falante. Sobre isso, Freitag
(2015, p.64) pontua:
Metodologicamente, a questão a ser resolvida na estratificação dos bancos de
dados sociolinguísticos não é quantos sexos/gêneros serão controlados, mas o
modo de como implementar a transformação de uma variável discreta em
variável contínua.

Quanto ao sexo, as pesquisas de Mollica (1996) e Ribeiro (1996) apontam que as
mulheres são mais sensíveis às variáveis de prestígio, nesse caso a/para. Apesar de
entendermos que o panorama social da década de 1990 não se aplica aos dias atuais e que a
atuação das mulheres na sociedade é diferente do que era no fim do século XX, tomamos essa
noção como hipótese para verificar se as mulheres universitárias ainda adotam comportamentos
já registrados na década de 1990. Baseados nessas pesquisas, nossa questão é: há interferência
do comportamento dos sexos quanto à regência de verbos de movimento? Como H1,
consideramos que sim, e que os falantes do sexo/gênero feminino reproduzem mais as variantes
prestigiadas a/para que falantes do sexo masculino.

4.2.4

Condicionantes linguísticos
Assim como fizemos com os condicionantes sociais anteriormente, reservamos esta

subseção a tratar dos condicionantes linguísticos. Com base em análises anteriores e
considerando os conhecimentos discutidos ao longo desse estudo, traçamos delimitações de
análise a cada uma das variantes linguísticas que se apresentam nesta seção.

4.2.4.1 Configuração do espaço
Com a variável configuração do espaço, avaliamos se o fato de o locativo possuir os
traços [+ fechado][-fechado] interfere na variação. Mollica (1996) estuda esses fatores e
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codifica esses traços da seguinte forma: o traço [+fechado] é referente à “lugar cercado, com
uma entrada definida, com ou sem teto [...] como ‘cinema’, ‘clube’, ‘Maracanã’” e o traço [fechado], além de espaços como praia, cidade, Paraíba, também se referem aos “locativos que
exprimem por exemplo lugar indefinido e/ou abstrato e os considerados de difícil classificação
tais como ‘porta’, ‘médico’, ‘esquina’” (MOLLICA, 1996, p.155)
Tomamos como base a codificação de Mollica (1996) para a referida análise e
exemplificamos a seguir:

[+ fechado] (BIA4FI) cê vai ao shopping a comida é vinte conto
[- fechado] (CAT4FF) talvez eu queira ir à Inglaterra eh passear
Wiedemer (2008) e Assis (2011) apontam que a maioria das ocorrências de para estão
ligadas ao traço [- fechado] e que a maioria das ocorrências de a e em estão ligadas ao traço
[+fechado]. Considerando as similaridades dessas duas preposições em contraposição à para
quanto à regência de verbos de movimento, tomamos como hipótese que a configuração do
espaço exerce influência sobre a variação. Como H1, esperamos encontrar o que aponta nossas
análises norteadoras, [+ fechado] tende a aumentar as chances da ocorrência de para e o traço
[-fechado] tende a aumentar as chances de ocorrência de a e em.

4.2.4.2 Definitude do objeto
O traço de definitude do objeto é um dos níveis de análise da variante grau de definitude,
que considera a definitude e a determinação do objeto. Nesse estudo, optamos por dissociar o
controle dessa variável para entender de forma mais efetiva a interferência de cada um dos
fatores.
Essa variável remete à clareza em relação ao locativo, [+definido] está relacionado a
um referente facilmente identificável e de conhecimento do falante e do ouvinte, e [-definido]
remete a um referente vago e impreciso para a concepção do falante e do ouvinte. Dessa forma,
assumimos que locativos pouco definidos são, por exemplo, lugares como “outros lugares”,
“um lugar”, “uma festa” e “interior” e como locativos bem definidos nomes de cidades, “casa”,
quando se refere a casa do informante, cá e lá quando retomam um referente já citado e outros.

[-definido] (BEA4FI) eu queria ir pra um lugar que tivesse um clima mais frio
[+definido] (CAR3FF) eu queria ir para Pernambuco
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Para formular nossa H1, tomamos como base o estudo de Mollica (1996), Ribeiro (1996),
Vallo (2003) e Assis(2011) que indicam que, quanto maior a indeterminação e a indefinição,
maior uso de a/para. Quanto mais determinado e definido for, maior uso de em. Dessa maneira,
nossa H1 indica que há interferência desse fator na variação, bem como que o traço [+definido]
possibilita maiores ocorrências da preposição em e que o traço [-definido] possibilita maior
ocorrência de a/para.

4.2.4.3 Determinação do objeto
O controle do traço de determinação do objeto está diretamente ligado à presença ou
ausência de artigos e pronomes antecedendo o sintagma nominal. Dessa forma, [+determinante]
indica a presença de um determinante e [-determinante] indica a ausência de determinante prénominal.
Como analisamos preposições que, por vezes, se fundem a artigos, também
consideramos, nesse estudo, as seguintes contrações: pra, pro, numa, num, nesse, nessa, nisso,
naquilo, naquele, ni, ao, à e os plurais dessas formas. Nessa fusão, a preposição para pode
apresentar comportamento distinto de todas as outras porque a forma pra pode representar uma
fusão de a + para ou uma contração da forma para.
O uso do artigo diante de nomes próprios pode ser favorecido ou categórico como no
caso de nomes próprios geográficos, principalmente os que denotam países (a Suécia), oceanos
(o Atlântico), rios (o Amazonas), montanhas (os Andes), ilhas (a Groelândia), alguns estados
(o Espírito Santo, a Bahia) e cidades (o Recife), excluindo as denominações geográficas
formadas com nomes (São Paulo) ou adjetivos (Belo Horizonte) (BECHARA, 2003; CINTRA;
CUNHA, 2001). Nos contextos citados, que favorecem o uso do artigo, consideramos pra como
contração de para + a, nos demais contextos, entendemos que pra é contração de para.

[- determinante] (ALE2FI) alguns finais de semana eu vou pala- pra Lagarto
[+ determinante] (ELI2MI) o aluno ele vai pra escola pra lanchar né

Além do artigo, ainda consideramos como determinantes pronomes como outro, algum,
aquele e outros. Assim sendo, a definição do objeto avalia a presença do determinante e a
determinação do objeto quão determinado é o objeto.
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Pela mesma justificativa dada para a criação da H1 do condicionante definição do objeto,
de que a preposição em tende a ser mais usada em situações de maior definitude e determinação
(MOLLICA, 1996). Nossa H1 para este traço é de que ele interfere na variação, bem como que
a presença de determinantes pressupõe maior uso de a/para porque, provavelmente, a presença
de determinante pressupõe maior especificidade do locativo, considerando que as preposições
são mais usadas quando há maior indefinição, quanto à preposição em, deve ter maiores
ocorrências sem a presença de determinantes justamente por indicar maior definição.

4.2.4.4 Traço de permanência
O traço de permanência está relacionado à demora no referente locativo. De acordo com
Wiedemer (2008), a informação da ida pouco frequente a determinado ambiente pressupõe que
há uma volta rápida [-permanência] e a ideia de ida frequente pressupõe demora no referente
locativo [+ permanência]. No entanto, optamos por considerar além dessa acepção, a noção de
locativo com tempo pressuposto.
As características do locativo também influenciam na atribuição da noção de
permanência e não considerar essa interferência não nos permitiria descrever a contento uma
das variáveis que mais são citadas por estudiosos da língua como condicionante da regência de
verbos de movimento. Como já discutimos na seção 2.2.1, umas das principais divergências
entre as preposições diretivas a, para e em são as noções de permanência no locativo. Mas, pelo
que pudemos observar, essas preposições só incorporam a noção de maior ou menor
permanência quando estão associadas a um locativo que não tem tempo de demora pressuposto.
Observando nossas análises norteadoras, percebemos que é comum relegar um papel de
menor importância ao local, que é o sintagma nominal que junto à preposição forma o
complemento locativo. Mas, analisando as orações, entendemos que há, pelo menos, dois tipos
de locais compreendidos entre os complementos locativos considerados nesta análise. Esses
elementos ajudam a construir as noções de permanência presentes nas orações e podem
interferir de maneira direta na seleção da preposição.24
O tempo de demora pressuposto é uma noção previamente inferida pelo interlocutor
sobre o tempo de demora no locativo, levando em conta conhecimentos sociais compartilhados
sobre a permanência no referido local. Há locais em que é possível inferir pragmaticamente a

24

De acordo com nossos conhecimentos acerca da regência de verbos de movimento, este é o primeiro trabalho
que considera que há distinções entre os sintagmas nominais presentes nos complementos locativos de verbos de
movimento (locais) e que os classifica em locais com tempo pressuposto e locais sem tempo pressuposto.
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demora, nesses casos, a troca de preposição não implica distinções semânticas tão grandes a
ponto de ressignificar a oração. Em outros locais, em que é possível haver volta rápida ou
demora, a preposição é selecionada como estratégia desambiguizante.

(25) (ALI1FF) eu cheguei a tal eu fui pro médico pelo SUS pela primeira vez quando (hes)
eh tive problemas
(26) (VAG2FF) tem gente que vai pra um hospital grande por uma coisa pequena não tá
certo isso

As orações em (25) e (26) indicam dois tipos de local: médico e hospital. O local médico
pressupõe que o falante foi a um consultório médico, o tempo de uma consulta médica é um
tempo pressuposto porque é possível inferir pragmaticamente que quem vai ao médico não
tende a demorar, ou que a demora possa ser contada em minutos ou horas. A ida a um hospital,
por sua vez, permite uma volta rápida, contada em horas, ou demorada, contada em dias, por
ocorrência de uma internação, por exemplo. Dessa maneira, em (26) a preposição tende a ser
usada como estratégia desambiguizante para indicar o tempo de demora, enquanto em (25) a
troca de preposição não modifica tanto o sentido global da oração porque o local em si já indica
o tempo de demora pressuposto.
Nesse sentido, no cotejamento dessa variável, nós entendemos que locativos com tempo
de demora pressuposto como médico, supermercado, cinema, igreja e aula, por exemplo, são
locativos com traço de menos permanência. Com isso, não queremos indicar que não há demora
nesses locativos, mas que há uma noção social pragmaticamente inferida de tempo médio de
demora nesses locais. Quanto aos locais com traço de menor permanência, avaliamos os
contextos e as informações explicitadas pelo entrevistado, quando não era possível inferir ou
quando o locativo não possuía tempo de demora pressuposto, ou seja, quando suas
características permitiam volta rápida ou demora, nos guiamos pela preposição indicando [permanência] para locativos ligados à a e em e [+ permanência] para locativos ligados à para,
levando em conta o que descreve gramáticos como Pereira (1916) e Dias (1970) sobre a escolha
dessas preposições.
De acordo com Wiedemer (2008), Mollica (1996) e Assis (2011), o traço [+
permanência] está ligado às maiores porcentagens de para e o traço de [-permanência] está
ligado às maiores porcentagens de em e a. Dessa forma, para esse condicionante, temos como
H1 que o fator permanência condiciona a variação na regência de verbos de movimento e que
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o traço [+permanência] está ligado a maior parte das ocorrências de para, bem como que o traço
[-permanência] está ligado a maior parte das ocorrências de a e em

4.2.4.5 Narratividade do discurso
Vallo (2003) aposta que uma das variáveis que condicionam a ocorrência da variação é
a narratividade do discurso. De acordo com nosso conhecimento, esse trabalho é o primeiro a
cotejar essa variável na análise da regência de verbos de movimento e, de acordo com o autor,
quando o excerto analisado se trata de um acontecimento narrado pelo informante, a preposição
em tende a ser utilizada, independentemente se a narrativa está relacionada a um acontecimento
da vida do informante ou de outra pessoa.
Nesse estudo, consideramos narrativos contextos em que há um sequência de
acontecimentos ao longo de um tempo. Na oração: fui à São Paulo, apesar de se tratar da
narrativa de uma ida a determinado lugar, não consideramos o contexto como [+narrativo] por
não apresentar uma sequência de acontecimentos ao longo de determinado espaço de tempo.

[+narrativo] (GON1MF) chego em casa vou pro meu trabalho venho pra min- minha
universidade
[-narrativo] (ITA2MI) eu tenho o sonho de ir pro Japão

Os resultados de Vallo (2003) indicam que a preposição em apresenta maior índice de
ocorrência com o traço [+narrativo] e que as preposições a/para apresentam maior índice de
ocorrência com traço [- narrativo]. De acordo com Wiedemer (2008), ocorre o contrário, a
preposição para apresenta maior ocorrência com traços [+narrativos] e em apresenta maior
ocorrência com traços [-narrativos]. Por entender que a ocorrência de em é mais distanciada do
padrão formal e que a narratividade faz emergir variedades vernaculares, nossa hipótese é que
a preposição em seja favorecida em contextos mais narrativos. Dessa maneira, a H1 é de que há
interferência do fator narratividade do discurso e que a preposição em apresenta maior índice
de ocorrência com o traço [+ narrativo], bem como que a preposição para apresenta maior
índice de ocorrência com o traço [-narrativo].
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4.2.4.6 Material interveniente
No trabalho de Assis (2011) sobre o verbo ir de movimento, ela coteja a variável
material interveniente e em análises prévias de nossa amostra identificamos que há orações que
também apresentam esse elemento. O material interveniente citado por Assis (2011) diz
respeito a elementos que se antepõe ao complemento locativo não permitindo uma relação
direta entre ele e o verbo. A autora não indica a natureza argumental dos elementos, mas nós
entendemos pela exemplificação feita que se tratam de circunstantes, ou seja, elementos não
argumentais, mas, nessa análise, entendemos o material interveniente como todo e qualquer
elemento entre verbo e locativo, excetos artigos e pronomes que formam uma unidade
significativa com o complemento.

[+ material] (DAN2MF) eu já chego mais de oito hora da noite em casa então fica um pouco
complicado
[-material] (JOS2MF) as pessoas gostam muito de sair pra festas em outras localidades
próximas eh Capela
Os dados de Assis (2011) mostram que as orações com material interveniente entre o
verbo e o complemento locativo favorecem o emprego da preposição em e que as sem material
interveniente apresentam maior uso de para. Com base nisso, nossa H1 é de que há interferência
do fator material interveniente e que os maiores usos de em estão ligados ao traço [+material]
e os maiores usos de para/a estão ligados ao traço [-material].

4.2.4.7 Tipo de verbo
Nessa análise, estudamos diferentes verbos de movimento. Vimos a necessidade de
ampliar o escopo de verbos estudados porque entendemos que a análise de verbos de
movimento ainda recai sobre o verbo ir e não existe muitos parâmetros para analisar outros
verbos. Tomando por base os estudos de Assis (2011) e Vieira (2009), esperamos encontrar no
corpus os seguintes verbos:

a. O caseiro

foi ao supermercado’

b. O caseiro

voltou para a fazenda’

c. O caseiro

levou

d. O caseiro

saiu para o supermercado’

os cavalos no pasto’
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e. O caseiro
f. O caseiro

veio

na festa’

chegou na fazenda’

Tomando por base os estudos de Assis (2011) e Vieira (2009), nossa H 1 é que o tipo de
verbo condiciona a variação das preposições na regência de verbos de movimento e que apenas
o verbo chegar apresenta maior uso da preposição em com relação à para/a.

4.3

PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO QUANTITATIVO
Após a identificação, quantificação e a aplicação das variáveis independentes sobre as

ocorrências, realizamos as análises estatísticas univariadas desses dados no programa
computacional R (R CORE TEAM, 2018), mais especificamente na interface RStudio, por
meio dos pacotes estatísticos ggplot2 (WICKHAM, 2016) e ggstatsplot (PATIL; POWELL,
2018), que apresentam a distribuição da variável dependente em relação às variáveis
independentes controladas por meio de gráficos. Os gráficos gerados já apresentam testes de
associação. Contudo, como forma de validação, realizamos testes de associação por meio da
função chiq.test e fisher.test. Relembramos que o p-valor que assumimos para aferir a
associação (como também a correlação) é o α < 0,05.
Descritas quais variáveis independentes apresentam significância nas análises
univariadas, partimos para uma análise multivariada, permitindo-nos observar simultaneamente
o efeito de todas as variáveis independentes sobre a variável dependente. Utilizamos a árvore
inferencial como técnica para a análise multivariada, que permite a predição de valores
categóricos a partir de uma série de variáveis preditoras (nossas variáveis independentes), bem
como a visualização do encadeamento de fatores e a significância desses condicionantes para a
ocorrência de variação. Esta é uma técnica relativamente inovadora de análise de dados, e é
descrita em detalhes por Freitag e Pinheiro (2020) e Freitag et al. (2021). Utilizamos a
plataforma R, com o pacote partykit (HOTHORN; HORNIK; ZEILEIS, 2015), com a função
crtree.
Com base nos resultados, realizamos a interpretação e explicação linguística e social
dos dados obtidos, para entendermos quais variáveis interferem na distribuição da variável
dependente que é a preposição. Apresentamos essa interpretação e explicação na Seção 5, a
seguir.
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5

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Baseados na discussão feita ao longo desta pesquisa, nesta seção, apresentamos nossos

resultados observando quais variáveis independentes interferem na distribuição da variável
dependente, bem como indicamos como se configura o encadeamento dos principais fatores
que competem para a ocorrência de variação na regência de verbos de movimento.
5.1

DISTRIBUIÇÃO GERAL DA VARIÁVEL DEPENDENTE
Após a leitura e análise dos dados das 60 entrevistas da amostra Deslocamentos

(2019/2020), fizemos a filtragem dos contextos e obtivemos um total de 1041 dados distribuídos
entre 18 verbos de movimento que indicam deslocamento/trajetória. Desses dados, 739 (71%)
ocorrem com a preposição para, 251 (24%) com a preposição em e 48 (5%) com a preposição
a como mostra o Gráfico 2.
Gráfico 2: Distribuição geral da variável dependente na amostra Deslocamentos (2019/2020)

Fonte: Elaborado pela autora

A quantidade de verbos de movimento e trajetória presentes na referida amostra foi
maior que o esperado a partir das evidências da literatura. O quadro 13 apresenta em ordem
decrescente de quantidade de ocorrências (Quant.) de cada verbo no corpus, com
exemplificação dos usos e a porcentagem de cada nível da variável dependente (VD%) por
verbo.
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Quadro 11: Distribuição da variável dependente por verbo
Verbo
Quant.
Aplicação

25

VD%

Ir

605

(GAB1FI)25 meu irmão seguiu os passos do meu pai foi para o
exército
(GON1MF) já fui muito de ir ao cinema
(FRA3MI) às vezes eu vou no Museu da Gente Sergipana

Para: 75%
Em: 15%
A: 5%

Vir

144

(MAI3MI) eu nunca tinha vis-vindo na UFS então eu fiquei
surpresa gostei
(FER3FI) tinha muita vontade de vim pra uma universidade

Para: 97%
Em: 3%

Entrar

78

(LAR1FI) me falaram que tem um laboratório de informática para
o meu curso porém para você conseguir entrar nesse laboratório
você tem que marcar hora

Em:100%

Chegar

53

(CAR1FF) comecei a me tremer quando eu cheguei em casa que
eu vi meus pais
(BAR3FF) tem criança que não tem como chegar à escola então
se não tiver um ônibus se não tiver um lanche na escola um almoço
muita gente vai parar de estudar
(MIC4FF) quando eu cheguei pra lá (Piranhas-AL) [...] eu acabei
fazendo algumas amizades que eu tenho até hoje

Para: 2%
Em: 94%
A: 4%

Voltar

48

(CLA2FI) aí o máximo que a gente vai na praça comer alguma
coisa volta pra casa
(JUL4FF) quase sempre [...] eu volto em Feira (de Santana) nas
férias
(DAN1FF) já visitei todos os (museus) que tem em Aracaju porém
assim a gente já viu então a gente às vezes não tem costume de
voltar ao lugar

Para: 87%
Em: 9%
A: 4:%

Sair

32

(ISA1FI) pras muitas crianças e pessoas sair pra escola às vezes é
uma fuga de casa
(ALI1FF) tem horários que a pessoa não pode (hes) sair na rua
assim normalmente tranquilamente

Para: 69%
Em: 31%

Mudar

23

(ALE2FI) eu tive que abrir mão de muita coisa pra me mudar pra
cá

Para: 100%

Viajar

20

(AMA3FI) se eu pudesse eu tava toda semana viajando pra lá
(Salvador) ((RISOS))
(BIA4FI) eu já viajei a São Paulo mas foi muito pequena

Para: 95%
A: 5%

Levar

16

(DAN1MF) a biblioteca era aberta e aí depois podia pegar e levar
pra casa e voltar
(VAG2FF) quem for vai ter que me levar na cidade de Aparecida
do Norte pra eu conhecer

Para: 50%
Em: 50%

Subir

4

(CAR1FF) ele já subiu tantas vezes lá na secretaria lá na
coordenação

Em: 100%

As letras e números dentro dos parênteses formam um código de identificação dos informantes que compõem a
amostra Deslocamentos (2019/2020) e cada elemento diz respeito a informações dos participantes. As três
primeiras letras são referentes às iniciais do nome do informante, o número posterior à essas letras representa o
deslocamento ao qual o informante pertence e que já foi descrito na seção 3.4.3, a letra que sucede o número diz
respeito ao sexo do informante (Masculino/Feminino) e a última letra do conjunto codifica o tempo no curso (Final/
Inicial). Todos os códigos com essa formatação que são usados nesta análise indicam a presença de excertos de
nossa amostra.
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(CAR1FF) ele já subiu tantas vezes lá na secretaria lá na
coordenação
(ANT1MI) a gente subia em caminhão
(MIR3FI) então minha infância sempre foi estudar pela manhã e à
tarde era brincar eh subir em árvores

Deslocar

3

(IGO4MF) se for pensar pra se deslocar em grandes centros é
melhor vim pra Aracaju do que ir pra Maceió
(ISA4FI) hoje em dia em casa você consegue fazer tudo né então
não precisa se deslocar a um local pra assistir um filme
(AND4MF) na minha cidade não tinha (médico) e tive que me
deslocar pra Paulo Afonso

Para: 67%
A: 33%

Retornar

3

(AND4MF) fiquei internado depois retornei para minha querida
casa
(LAR1FI) desde quando eu nasci eu só saí por três anos mas depois
eu retornei pra o mesmo bairro
(ELI2MI) eh eu sempre tive desejo de retornar pra pra São Paulo

Para: 100%

Transferir

3

(DEY3MF) talvez nem lá tenha suporte para o que você te-tenha
cê vai ser tranferido para cá pra o HUSE
(DEY3MF) talvez nem lá tenha suporte para o que você te-tenha
cê vai ser tranferido para cá pra o HUSE
(DEY3MF) provavelmente vai faltar pessoal ou vai faltar material
alguma coisa assim cê vai ser transferido pro hospital regional de
Itabaiana

Para: 100%

Botar

2

(CLA2FI) aí depois você volta pior aí te botam pra cá pro João
Alves
(CLA2FI) aí depois você volta pior aí te botam pra cá pro João
Alves

Para: 100%

Descer

2

(FRA3MI) já desci um pouco pra cá Petrolina
(IGO4MF) Dom Pedro desceu pra lá (Porto Real do Colégio) eh do
Colégio porque foi uma das primeiras cidades a ter colégio jesuítas
né?

Para: 100%

Locomover

2

(JOS2MF) lá não tem então tem que s- se locomover pra outra
cidade
(LUI4MI) várias oportunidades pra pessoas que não têm como se
locomover pra outras cidades

Para: 100%

Trazer

2

(PAU4MF) tinha alguns caminhões que iam ia pra o Sul e outros
lugares e trazia pra Alagoas
(IGO4MF) depois eu arrumei emprego e tal e trouxe ela pra cá
(Aracaju) ih a gente tá morando acho que já uns um tempinho já
que uns três anos e meio ou quatro anos

Para: 100%

Transportar

1

(BIA4FI) então as pessoas se transportam para a feira por uma
questão eh de ter tumulto mesmo muita gente

Para: 100%

Total

1041
Fonte: Elaborado pela autora

A classe dos verbos de movimento que indicam um deslocamento não é homogênea. Há
diferentes comportamentos na seleção das preposições por parte desses verbos e, a nosso ver,
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isso acontece, sobretudo, por conta da natureza semântica das preposições, como enfatizamos
na seção 2.3. Nossos resultados mostram uma grande oscilação, não só da distribuição das
preposições, mas da quantidade de ocorrências de cada verbo. No entanto, um de nossos
objetivos, como mostramos na seção 2.4, é registrar novos verbos de movimento para ampliar
o panorama de estudos já existentes.
Em nossa análise, verbos como ir, vir, voltar, sair, mudar, viajar, deslocar, retornar,
transferir, botar, descer, locomover, trazer e transportar selecionaram, em grande parte, a
preposição para e verbos como entrar e chegar tem maior incidência da preposição em.
Notamos que, enquanto a preposição para tende a estar mais ligada ao movimento em
execução, a preposição em é mais frequente em excertos que enfocam o locativo e o fim da
movimentação. Pontuamos na seção 2.2.1 que Kleppa (2005) indica que, quanto maior for a
incidência de determinado termo, maiores são os indícios de ser um termo mais
gramaticalizado. Essa acepção pode ser uma explicação para o fato de a preposição para ser
mais incidente na maioria dos contextos linguísticos analisados no Brasil quanto à regência de
verbos de movimento, bem como de apresentar um sentido mais generalista que dá enfoque ao
movimento em si. A preposição em, por sua vez, tende a indicar a finalização do movimento
dando maior visibilidade ao locativo e por isso é mais específica aparecendo em uma quantidade
menor de contextos.
Quanto à preposição a, seu uso apresenta, de uma forma geral, baixa incidência nos
estudos sociolinguísticos das variedades de fala brasileiras. Por ser fonética e fonologicamente
próxima a outros termos do português, essa preposição perde espaço entre os verbos de
movimento e uma provável explicação é que a preposição a acaba se confundindo com o artigo
a (PONTES, 1992). Somado a isso, ainda pontuamos o afastamento gradual de variedades
cultas brasileiras dos padrões lusitanos (LUCCHESI, 2003), o que abre espaço para a
emergência de em, uso eminentemente brasileiro, tendo em vista que em Portugal a combinação
dessa preposição com verbos de movimento é agramatical (FARIAS, 2006).
As indicações gramaticais brasileiras para o uso dessas preposições estão baseadas no
português lusitano, como discutimos na seção 2.3. O histórico terminológico da preposição em
indica “dentro de” e seu uso com verbos de movimento não é privilegiado, do ponto de vista
normativo. A alta frequência dessa preposição com verbos como chegar e entrar se explica
pelo fato desses verbos, de certa forma, indicarem um repouso, caracterizado pelo fim do
movimento, como exemplificado em (27). O fato revela a influência do fator normativo e a da
variedade europeia na língua portuguesa do Brasil.
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(27) (JOS2MF) nem todas as crianças tem essa oportunidade [...] algumas chegam na
escola passando fome
(28) (GAB1FI) meu irmão seguiu os passos do meu pai foi para o exército
A preposição, para, por sua vez, indica “percurso com direção” (CÂMARA JR, 1976),
dessa forma, coloca em foco o movimento propriamente dito, como mostra o exemplo (28). Em
(27), o foco recai sobre a chegada na escola, em (28) o destaque é para o movimento de ida para
o exército. Essas características também são observadas nos trabalhos de Assis (2011) e Vieira
(2009) e é sobre essas particularidades que discutiremos ao longo da análise das variáveis
independentes.
Gráfico 3: Distribuição geral da variável dependente com os verbos mais incidentes

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação à nossa pergunta de pesquisa, há interferência dialetal na fala de estudantes
universitários da UFS no que se refere à regência de verbos de movimento? Consideramos
apenas os verbos com mais de cinco ocorrências no corpus que são: ir, vir, entrar, chegar,
voltar, sair, mudar, viajar e levar nos restando 1016 dados divididos da seguinte forma: 722
dados com a preposição para, 247 dados com a preposição em e 47 dados com a, distribuídos
de acordo com os resultados do Gráfico 3.
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5.2

ELUCIDAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

O controle dos deslocamentos dos informantes se mostrou estatisticamente significativo
nesta análise. Apesar de estarem inseridos em uma mesma comunidade de práticas, os
deslocamentos e contatos dos universitários exercem poder sobre a ocorrência da variação e por
isso consideramos quatro deslocamentos com vistas a perceber nuanças da língua universitária.
Estudantes da capital sergipana, Aracaju; da região metropolitana; do interior de Sergipe; de
Alagoas e da Bahia foram avaliados nesta análise quanto à regência de verbos de movimento
que têm seus complementos locativos introduzidos pelas preposições a, para e em e o resultado
é o apresentado no Gráfico 4.

Gráfico 4: Deslocamento quanto à regência de verbos de movimento

Fonte: Elaborado pela autora

A análise do deslocamento pode ser feita de duas formas, comparando a porcentagem
de ocorrência dentro de Sergipe, considerando os três primeiros deslocamentos e esses
resultados comparados aos do estado da Bahia e de Alagoas. Considerando, inicialmente, os
resultados intraestaduais26, observamos que estudantes do deslocamento 2 que fazem
movimento pendular tem a maior porcentagem de uso da preposição em entre os falantes
sergipanos (26%). Os estudantes sergipanos da capital (deslocamento 1), sergipanos do interior
que passaram a residir na capital, e os alagoanos apresentam o mesmo padrão de
26

Consideramos intraestaduais os resultados dos três primeiros deslocamentos que versam sobre a fala de
estudantes sergipanos, tendo em vista que a comunidade de práticas em análise está situada no estado de Sergipe.
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comportamento (22% ~ 19%), destoando apenas o padrão de uso dos estudantes provenientes
da Bahia (35%). A preposição a teve baixa recorrência m todos os deslocamentos, do mesmo
modo que a preposição para teve alta recorrência.
Podemos comparar os dados de Sergipe com os dados extraestaduais de Alagoas e
Bahia. Dessa maneira, nesta análise, identificamos que falantes baianos utilizam em maior
proporção (35% / 68 ocorrências) a preposição em que alagoanos (19% / 45 ocorrências) e
sergipanos. Esses resultados indicam que baianos considerados nesta pesquisa apresentam um
comportamento divergente27, ou seja, que destoa dos demais dados observados na comunidade
da UFS. De acordo com Trudgill (1986), isso acontece quando o falante deseja reafirmar sua
identidade prezando pela manutenção do comportamento de seu contexto linguístico de origem.
Dessa forma, aceitamos a H1 de que há interferência do fator dialetal/deslocamento na
regência de verbos de movimento registrada na fala de universitários da UFS e confirmamos
nossa hipótese inicial. Ainda ressaltamos que a incidência de contato com o núcleo linguístico
de origem do falante interfere na porcentagem de realização das preposições na regência de
verbos de movimento. Dessa maneira, podemos dizer também que falantes do deslocamento 3
apresentam um comportamento convergente (TRUDGILL, 1986) com a variedade linguística
institucional.28
Chegamos a essa conclusão com base na comparação de dados dos deslocamentos 2 e
3. Esses falantes são oriundos do interior do estado, mas possuem diferentes porcentagens de
realização da preposição em. A nosso ver, falantes do deslocamento 2 representam mais
fielmente a fala do interior do estado por estarem em contato diário com suas localidades de
origem. Provavelmente, ao mudarem para a capital, há um movimento de aproximação em
relação à fala institucional, por isso falantes do deslocamento 3 apresentam um comportamento
linguístico mais próximo ao de falantes da capital.
Essa variável foi estatisticamente significativa confirmada pelo valor de qui-quadrado
X² (8 N=1041)= 20.55 p = 0,001 com associação fraca (V² = 0,08) e nos permite observar de
forma mais clara como o fator dialetal interfere na variação em uma comunidade de práticas
como uma universidade. Com vistas a ampliar nosso conhecimento sobre a regência de verbos

27

Esse comportamento pode não se tratar de uma acomodação, mas de uma permanência de hábitos linguísticos
já existentes. Nesse estudo, no entanto, levamos em conta apenas os resultados dos dados empíricos da amostra
Deslocamentos (2019/2020) e classificamos a convergência com base nisso, mas acreditamos que essa questão
ainda pode ser refinada em análises futuras.
28

Entendemos por variedade linguística institucional aquela difundida na região em que a universidade se
situa, nesse caso, tomamos como parâmetro a língua de falantes da capital e áreas metropolitanas que são
representados no deslocamento 1.
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.de movimento, apresentamos a seguir as conclusões estatísticas a que chegamos com as demais
variáveis analisadas.

5.3

VARIÁVEIS ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS
Nesta subseção, daremos enfoque à

descrição das variáveis selecionadas

estatisticamente. Esses dados nos ajudam a entender de que forma o fenômeno acontece na
variedade linguística em análise, bem como que fatores mais favorecem a ocorrência de
variação na regência a de verbos de movimento.
5.3.1

Verbo
A variável verbo tem uma ligação muito particular com a variável dependente e por isso

resolvemos trazê-la de início. Nessa variável, observamos se o verbo em questão é um dos
fatores que condicionam a variação e nossos resultados corroboram as pesquisas norteadoras
(MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996; VALLO, 2003; WIEDEMER. 2008; VIEIRA, 2009;
ASSIS, 2011) quando indicam que a distribuição da variável dependente é fortemente
condicionada pelos verbos e o resultado é o que apresentamos no Gráfico 5.
Gráfico 5: Verbos mais recorrentes

Fonte: Elaborado pela autora
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De acordo com Talmy (2000b), um dos componentes dos verbos de movimento é o
vetor. Esse elemento inclui os tipos básicos de meta, origem e percurso e estão fundidos à
trajetória nas línguas românicas, de forma mais clara, os movimentos expressos pelos verbos
tem direcionamentos diferentes e, a depender desses vetores as preposições são selecionadas.
Verbos como ir, mudar, sair, vir, voltar e viajar têm em comum noções de movimento em
execução, dando enfoque ao ponto de início do movimento, como exemplificamos em (29); por
isso, a seleção da preposição para acontece porque esses verbos indicam movimentos em
execução: como para enfatiza o movimento, tende a ser selecionada fazendo com que verbo e
preposição atribuam juntos o papel temático, como já discutimos na seção 2.1.3.

(29) (GON1MF) quando a gente se mudou pra Coroa do Meio foi aparta- pra apartamento
então já muda totalmente

Quanto aos verbos chegar e entrar, a seleção de em pode ser explicada pela noção de
finalização expressa pelos verbos, um indica a localização de término (chegar) e o outro o
ingresso em determinado ponto (entrar). Sendo a preposição em usada com sentido de
movimento e estatividade e a preposição para indicando apenas movimentação, provavelmente,
a noção de estatividade sobressaiu como estratégia para focalizar não o movimento, mas o ponto
para o qual o movimento se direciona como no exemplo (30).

(30) (CAR1FF) entrei no ônibus ouvindo minha música quando eu desci [...] o cara desceu
atrás de mim puxou minha bolsa

O verbo levar apresentou comportamento aleatório em nossa análise, 50% de ocorrência
com a preposição para e 50% com a preposição em. Nas análises de Vieira (2009) e Assis
(2011), esse verbo apresenta maior incidência com a preposição para, mas, provavelmente, esse
resultado se deu em consequência da baixa incidência do verbo levar em nosso corpus, apenas
16 ocorrências.
Esses resultados enfatizam a forte ligação entre o verbo e a preposição no sentido de
formar uma unidade predicadora, como defendemos na seção 2.1.3. O verbo indica o
movimento e a preposição o local para onde o movimento se dirige. A preposição também pode
indicar se o foco da sentença recai sobre o movimento ou sobre o local para onde o movimento
se dirige, para tende a ser escolhida quando se quer dar enfoque ao movimento, em quando o
desejo é dar visibilidade ao locativo.
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Os resultados nos ajudam a elucidar a escolha dessas preposições, que está associada ao
sentido que elas expressam; em pode ocorrer com verbos que expressam um movimento em
execução como em (31) e para pode ocorrer com verbos que indicam finalização da
movimentação como em (32), a depender do ponto para o qual se quer chamar atenção.

(31) (BIA4FI) eu vou lá na (universidade) particular eh me formo mas quando eu saio num
tenho emprego
(32) (MIC4FF) quando eu cheguei pra lá (Piranhas-AL) que eu era um pouco crescidinha
A trajetória expressa pelo verbo se combina com o sentido da preposição para indicar o
movimento e essa combinação pode resultar em diferentes situações: enfoque ao movimento;
ao ponto de chegada; indicação de permanência e outros aspectos que procuramos discutir ao
longo desta análise.
O resultado do teste de qui-quadrado confirma a significância estatística dessa variável
(X² (16) = 493.99, p = 6.18e-95) que tem um nível de associação média (V² = 0,49). Dessa
maneira, aceitamos a H1 e confirmamos nossa hipótese inicial de que o tipo de verbo interfere
na variação e que verbos como chegar e entrar são mais frequentes com a preposição em.
5.3.2

Configuração do espaço
A variável configuração do espaço diz respeito às características do locativo: locativos

com traço [+fechado] são lugares com entrada definida e que sejam cercados como cinema,
clube, Maracanã. O traço [-fechado], além de espaços como praia, cidade, Paraíba, também se
referem aos locativos que indicam lugar indefinido e/ou abstrato (MOLLICA, 1996, p.155). O
Gráfico 6 abaixo mostra os resultados encontrados nesta análise.
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Gráfico 6: Configuração do espaço

Fonte: Elaborado pela autora

Nossos resultados indicam que a preposição em tem maior incidência com locativos de
traço [+fechado], como em (33), ocorrendo em 196 dados que representam 37% dos 533
excertos com esse traço. Esse resultado corrobora o que foi evidenciado por estudos anteriores,
apresentados na seção 2.4. A preposição para tem maior associação com locativos de traço [fechado], como o exemplo em (34), ocorrendo em 411 dados (85%) dos 483 com esse traço.

(33) (BAR3FF) é o sonho de todo mundo né entrar numa (Universidade) Federal
(34) (MIR4FI) dentro da Bahia fui pra cidades próximas que tem dentro da Bahia

Este resultado reforça que o valor semântico das preposições tem forte atuação na
seleção dos contextos. A preposição em pode indicar “lugar onde” ou “lugar para onde” (DIAS,
1970), considerando que ela pode ser usada com verbos de movimento ou com verbos estativos.
As ambiguidades interpretativas causadas por essas duas acepções fizeram com que gramáticos
prescrevessem contextos de uso para esses termos e isso influenciou em sua utilização posterior.
A e em se alternam entre noções dinâmicas e estáticas desde o Latim vulgar (SAID ALI, 1964)
e essa similaridade semântica permaneceu no português. Como a preposição para indica
dinamicidade, provavelmente, a noção de “lugar onde” prevaleceu na preposição em, mesmo
em contextos dinâmicos, com vistas a conferir maior especificidade. Quanto à preposição a,
seu comportamento nos contextos mais e menos fechados acontece de forma similar, 5% e 4%
respectivamente.
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Confirmamos nossa hipótese inicial de que a preposição em é mais comum com
locativos de traço [+fechado] e para tende a ocorrer em maior proporção em locativos com
traço [-fechado], por isso aceitamos nossa H1. Esse é um resultado estatisticamente significativo
(X² (2) = 97,28 p = 7,52e-22) e com associação baixa (V² = 0,31), isso nos mostra o quanto essa
variável é importante no condicionamento desse fenômeno.
5.3.3

Determinação do objeto
A determinação do objeto é uma variável em interação que, desde o trabalho precursor

de Mollica (1996), é analisada conjuntamente com a definição do objeto (MOLLICA, 1996;
RIBEIRO, 1996; VIEIRA, 2009). Justificamos a dissociação do controle pela necessidade de
entender melhor os dois fatores de naturezas diversas. A determinação do objeto tem por
objetivo verificar a presença ou ausência de determinante entre o verbo e locativo e nossos
resultados são apresentados no Gráfico 7.
Gráfico 7: Determinação do objeto

Fonte: Elaborado pela autora

A variável em questão foi estatisticamente significativa e o valor foi confirmado pelo
teste de qui-quadrado (X² (2) = 150.73 p > 0.001) tendo associação mediana (V² = 0.38). De
acordo com os resultados, a presença de determinante favorece o uso de em e a, pois dos 570
dados, 37% são referentes ao uso com em e 7% ao uso com a. A ausência de determinante é
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mais comum com a preposição para, que ocorre em 405 dados dos 446 com traço [determinante] (91%).
De acordo com Castilho (2012, p.491), em alguns casos, a presença do artigo torna a
referenciação altamente definida, o que significa que a presença de determinantes tende a ser
mais frequente com locativos mais específicos. Considerando que a preposição em é uma
preposição que dá enfoque ao objeto, a presença de determinantes, sobretudo de artigos,
favorece seu uso porque confere maior especificidade ao locativo, como mostra o exemplo (35).
A preposição para, por sua vez, desfavorece o uso de determinantes porque tem sentido mais
genérico como exemplificamos em (36). Quanto à preposição a, tem maior porcentagem em
contextos com determinantes, o que indica que a variante em e a variante a tendem a ter uma
proximidade semântica mais estreita que em relação à para.

(35) (MIR4FI) às vezes eh na maioria das vezes eh vou no shopping
(36) (PAU4MF) quando eu vim praqui (hes) pra UFS foi eu é eu tava em outro mundo sabe
uma coisa bem maior

Em resumo, a análise da definitude do objeto nos mostra que, nessa amostra de fala, as
preposições em e a são mais frequentes em contextos com a presença de determinantes, bem
como que para é mais frequente em contextos sem a presença de determinantes confirmando
nossa H1. A presença do determinante pode ser uma estratégia linguística que permite dar
enfoque ao objeto e por isso é mais frequente com a preposição em. Como a preposição para é
mais usada para dar enfoque ao movimento, seu uso é menos frequente em contextos com
determinantes. Apesar de analisar a determinação do objeto e a definitude conjuntamente,
Vieira (2009, p.437) já indica uma similaridade com nossos resultados quando diz que “quando
o locativo vier acompanhado de um determinante e o lugar referido for conhecido do falante, a
variante que tende a ocorrer é a com a preposição em”.
5.3.4

Definitude do objeto
A variável definitude do objeto é o outro condicionante que faz parte do conjunto de

fatores aos quais Mollica (1996) chamou de grau de definitude e foi replicado por outros
pesquisadores (RIBEIRO, 1996; VIEIRA, 2009; ASSIS, 2011). Nesse condicionante, nosso
objetivo é analisar quão definido é o sintagma locativo e como essa definição pode interferir na
distribuição da variável dependente.
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Gráfico 8: Definitude do objeto

Fonte: Elaborado pela autora

Nossa hipótese para a variável em questão é que locativos mais definidos são mais
frequentes com a preposição em e a e locativos pouco definidos são mais frequentes com a
preposição para. Encontramos o resultado apresentado no Gráfico 8, que indica que locais
menos definidos favorecem o uso da preposição em e locais mais definidos favorecem o uso de
para e a, esse resultado não permite que confirmemos nossa hipótese.
Esse resultado pode ser efeito do grande uso da preposição para com nomes de cidades,
como exemplificamos em (37), que são mais definidas. A preposição em, por sua vez, apresenta
maior porcentagem em ambientes menos definidos (33% / 44 ocorrências); identificamos em
nossa análise 33 ocorrências da preposição em com o artigo uma (numa) e duas ocorrências
com o artigo um (num), exemplificadas em (38).

(37) (PAU4MF) antigamente quando eu morava em Alagoas eu ia muito pra Maceió
porque eu tenho família lá
(38) (ITA2MI) ir numa praia cê se diverte digamos assim de graça lá

A variável definitude do objeto é estatisticamente significativa confirmada pelo teste de
qui-quadrado (X² (2) = 7.58, p = 0,023) mas com baixíssima associação (V² = 0,07) e, ao
contrário dos demais estudos que tomamos como base nessa análise, em nossos dados a
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preposição para é mais favorecida em ambientes mais definidos, provavelmente por anteceder
nomes de cidades que são locativos mais definidos.
5.3.5

Material Interveniente
A variável material interveniente permite avaliar se a distância entre verbo e

complemento locativo é um dos fatores que condicionam a variação, e o resultado é apresentado
no Gráfico 9.
Gráfico 9: Material Interveniente

Fonte: Elaborado pela autora

Nossos resultados corroboram os de Assis (2011) no que diz respeito à variável material
interveniente. A presença de um elemento entre verbo e complemento locativo favorece o uso
da preposição em que apresentou 35% de uso (50 ocorrências) e a ausência de elementos é mais
comum em contextos com a preposição para (73% / 638 ocorrências), como exemplificamos,
respectivamente, em (39) e (40). A variável é estatisticamente significativa (X² (2, N=1016) =
11.45 p = 0,003) e possui baixíssima associação (V² = 0.10). Um aspecto a ser destacado é que
a proporção de contextos com material interveniente é muito menor que contextos com livre
acesso entre verbo e complemento locativo, respectivamente, 141 dados com material e 875
sem material. Quanto à preposição a, seu uso é percentualmente igual nas duas situações, 5%.
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(39) (GAB1FI) é um caos se você for lá29 no SUS é muita gente pra ser atendida
(40) (GON1MF) meu sonho sempre foi ir Ø pra Tóquio

5.3.6

Permanência no locativo
A permanência no locativo é um dos condicionantes mais estudados por estar

diretamente ligado a uma das principais características distintivas das preposições que é citada
não só por gramáticos (DIAS, 1894; PEREIRA, 1916; BECHARA, 2009), mas por
pesquisadores da língua em uso (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996; WIEDEMER, 2008...): a
noção de demora ou volta rápida do local para onde se dirige o movimento.

Gráfico 10: Permanência no locativo

Fonte: Elaborado pela autora

Nossos dados corroboram os resultados das análises anteriores (MOLLICA, 1996;
VIEIRA, 2009; ASSIS, 2011) quando indicam que as preposições em e a são mais frequentes
em contextos que indicam menor permanência no locativo. Dos 416 dados com traço [permanência], 35% (146 ocorrências) são com a preposição em e 10% (42 ocorrências) com a.
A preposição para é a forma mais utilizada em contextos com traço [+permanente] ocorrendo
em 82% (494 ocorrências). Exemplificamos esses contextos, respectivamente, nos excertos de
(41) ao (43).

29

Não controlamos esse elemento por número de sílabas que separam verbo e complemento locativo, apenas
quanto à ausência ou presença de material.
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(41) (CAR1FF) quando eu cheguei na minha rua é foi que que eu comecei "meu Deus eu
fui assaltada"
(42) (DAN1FF) já visitei todos os (museus) que tem em Aracaju porém assim a gente já viu
então a gente às vezes não tem costume de voltar ao lugar
(43) (GAB1FI) minha mãe era de São Paulo e veio pra cá

Esse resultado é um indício de que a preposição em é uma provável substituta da
preposição a na regência de verbos de movimento no português brasileiro, tendo em vista que
a diferença de uso de a entre contextos com traços [+permanente] e [-permanente] acompanha
a tendencia da preposição em. Sendo a, inicialmente, usada para indicar menor demora no
referente locativo, passou ao gradual desuso por conta do processo de branqueamento
semântico (SWEETSER, 1988). A preposição em já era usada com sentido de direção no Latim
clássico, tal como a preposição a no português e isso fez com que a tradução da preposição em
para o português ocorresse como a (POGGIO, 2002), por esse motivo, acreditamos que, nas
acepções de direção, em passa a ser semelhante semanticamente à a e se oponha à para,
sobretudo, na noção de permanência.
Esse resultado reforça a tese de que as preposições em e para estão em um processo de
mudança em curso que favorece uma distribuição complementar sendo para indicadora de
maior permanência nos locativos e dando maior enfoque ao movimento enquanto em tende a
ser um elemento que confere maior especificidade ao locativo.
5.4

VARIÁVEIS ESTATISTICAMENTE NÃO SIGNIFICATIVAS
Apesar de não serem estatisticamente significativs, os resultados descritos nesta seção

podem apresentar contribuições qualitativas à discussão. Dessa forma, discorremos a seguir
sobre a importância desses dados na análise.
5.4.1

Sexo
A variável sexo é frequentemente analisada em estudos sociolinguísticos com vistas a

perceber de que forma a atuação social de homens e mulheres influencia na ocorrência de
variação. Nesta análise, essa variável não apresentou significância estatística; reportamos os
resultados a fim de prover evidências a outras análises, considerando a simetria nos seus efeitos,
como pontua Freitag (2015).
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Gráfico 11: Sexo

Fonte: Elaborado para autora

5.4.2

Tempo no curso
O controle do tempo no curso permite observar se o tempo em que o falante está imerso

na comunidade de fala em análise é fator condicionante para essa variação. Para tanto,
consideramos falantes do início do curso (do 1º ao 5º período) e falantes das fases finais de seus
cursos (a partir do 7º período) e o resultado é o que apresentamos no Gráfico 12.

Gráfico 12: Tempo no curso

Fonte: Elaborado pela autora
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Como evidencia o Gráfico 12, o comportamento de falantes no início do curso é
semelhante ao do final do curso. Apesar da proximidade percentual nesses usos, podemos
perceber uma leve diminuição do uso da preposição em com falantes no final do curso (23% /
143 ocorrências em relação ao início (26% / 104 ocorrências). Uma explicação possível é a
interferência do fator normativo sobre os usos universitários, como evidenciamos na seção 3.3.
Por causa das prescrições normativas e pelo desejo de sentir-se pertencente à comunidade de
práticas que está inserido, o falante tende a se aproximar dos usos feitos pela comunidade em
que está inserido.
No entanto, esta variável não foi estatisticamente significativa; salientamos a
importância dos contatos na variação e do posicionamento do falante na comunidade. À medida
que o conhecimento sobre ela se altera, são alterados também os usos linguísticos mostrando o
poder de adaptação do falante aos ambientes quando há um desejo de pertença a ela. Nesse
sentido, essa variável pode nos ajudar em análises futuras sobre acomodação do falante.
5.4.3

Narratividade do discurso
A narratividade do discurso é uma variável que foi inicialmente controlada por Vallo

(2003) para observar se o fato de o excerto ser a narração de algum fato é fator condicionante
da variação. De acordo com Vallo (2003), a variante em é mais comum em contextos com traço
[+narrativo], no estudo de Wiedemer (2008), contextos que apresentam narratividade
favorecem o uso da variante para. Tomando esses resultados como base, apresentamos o
Gráfico 13.
Gráfico 13: Narratividade do discurso

Fonte: Elaborado pela autora

109

Os valores apresentados quanto a contextos com ou sem narratividade apresentam sutis
diferenças. A preposição para ocorre em 72% dos 385 contextos com traço [+narrativo] e em
70% dos 631 contextos com traço [-narrativo]. A preposição em apresenta, respectivamente,
25% / 95 ocorrências, e 24% / 152 ocorrências e a preposição a 3% / 11 ocorrências e 6% / 36
ocorrências. Esta variável se mostra estatisticamente não significativa nesta análise.
Esse resultado nos leva a interpretar que o fenômeno da variação na regência de verbos
de movimento, nesse contexto, é pouco motivado por razões externas como já apontam nossas
análises norteadoras. Apesar da narratividade do discurso ser uma variável linguística, a
“contação de histórias” envolve, em grande parte, razões sociais de localidade, idade, sexo e
outros fatores que condicionam essas ocorrências. Se há uma similaridade nas ocorrências das
preposições em ambos os contextos, logo se entende que fatores mais formais interferem de
forma mais incisiva na variação. Sendo a narratividade do discurso um aspecto discursivo,
como bem pontua Wiedemer (2008), entendemos que essa “insignificância” estatística indica
uma prefiguração mostrando que as mudanças desse século, até certo ponto, estavam presentes
em algumas tendências obscuras do passado (SAPIR, 1971) e interferiram em maior grau que
influências externas.
5.5

ÁRVORE CONDICIONAL DA REGÊNCIA DE VERBOS DE MOVIMENTO
Em vista dos resultados da análise univariada, seguimos o protocolo de Freitag e Pinheiro

(2020) e o de Freitag et. al. (2021) para realizar uma análise de árvore condicional da regência
de verbos de movimento utilizando os resultados da amostra já discutida nesse estudo e,
posteriormente, analisamos os dados do verbo ir, que foi o verbo com maior incidência em
nossa amostra com 605 ocorrências.
A árvore de decisões condicionais é uma estratégia de análise em que o programa
computacional interpreta os dados de forma a identificar entre eles associações e predizer
comportamentos em relação a determinado fenômeno. Quanto a isso, Freitag e Pinheiro (2020,
p. 320) comentam,
A aplicação de um modelo de árvore de decisão condicional permite
identificar vieses de seleção de variáveis, além de servir a variáveis contínuas,
ordinais e nominais (binárias ou eneárias). São modelos simples de entender
e de interpretar e que permitem identificar regularidades em conjuntos de
dados em que há muitos níveis em cada variável, possibilitando visualizar
sobreposições ou categorizações que não agregam significância ao modelo.

Tendo em vista que a distribuição em nossos dados é assimétrica, tanto quanto à
quantidade de ocorrências por verbo, quanto à diversidade de preposições, usaremos o modelo
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de árvore de decisões para ver o agrupamento das variáveis (FREITAG, PINHEIRO, 2020).
Nossa intenção é entender como cada nível interfere na variação e de que forma nós podemos
identificar padrões comportamentais, sobreposições ou categorizações no referido fenômeno
linguístico.
5.5.1

Verbos mais frequentes
Iniciamos nossa análise, na Figura 7, com a árvore condicional da regência de todos os

verbos de movimento com complemento locativo identificados no corpus com mais de 5
ocorrências.
Figura 7: Classificação condicional para a regência dos locativos nos verbos mais recorrentes

Fonte: Elaborada pela autora

Partindo da análise da árvore exploratória, o primeiro nó que separa o padrão de
comportamento das preposições na regência verbal é o verbo; os diferentes tipos de verbo
separam os dados em dois grupos: 131 ocorrências com os verbos que são mais frequentes com
a preposição em (chegar e entrar) e os 885 dados dos demais verbos que favorecem o uso da
preposição para e também maiores ocorrências da preposição a (ir, levar, mudar, sair, viajar,
vir e voltar).
A importância estatística da variável verbo já foi evidenciada na seção 5.3.1 e é
confirmada pela análise exploratória. O tipo de verbo condiciona a variação e isso acontece não
só por características verbais, mas também pelas funções semânticas exercidas pelas
preposições diretivas a, para e em. A preposição em tende a ser mais frequente com verbos que
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indicam a finalização do movimento (chegar e entrar). Considerando que, na língua portuguesa
lusitana, o uso de em com verbos de movimento é agramatical e a sua função é reger verbos
estativos (FARIAS, 2006), entendemos que seu uso com os referidos verbos se dá pela presença
de resquícios semânticos da noção estativa, que é projetada no sentido de finalização do
movimento.
Depois do verbo, a permanência é o segundo fator que mais interfere na variação. A
característica de maior ou menor permanência atribuída a essas preposições é um dos fatos mais
citados por gramáticos e estudiosos da língua em uso. A preposição em tende a indicar menor
permanência enquanto para indica maior permanência. Esse fato é confirmado pela árvore
condicional quando associa o traço de [+permanência] aos verbos que apresentam maiores
porcentagens de uso com a preposição para.
Se fizermos um paralelo da preposição para e da preposição a, consideradas formais do
ponto de vista normativo, percebemos que o fator permanência é decisivo para sua escolha,
enquanto para se liga ao traço de [+permanência], a é mais associada ao traço de [permanência], como mostra a figura 7. Os nós 11, 12 e 13 apresentam ocorrências da preposição
a30 e estão diretamente associados ao traço de menor permanência.
Como já evidenciamos, esse traço também favorece a preposição em, e é com base
nesses resultados que apostamos que há um processo de mudança em curso que favorece a
emergência da preposição em em detrimento de a. No entanto, esse processo é baseado no valor
semântico das preposições, que tendem a se opor e combinar-se aos verbos para denotar
diferentes valores semânticos. A preposição em emerge como substituta de a e uma provável
explicação é que a preposição a acaba se confundindo com o artigo a (PONTES, 1992), ainda
pontuamos o afastamento gradual de variedades cultas brasileiras dos padrões lusitanos
(LUCCHESI, 2003).
A nossa escolha pela dissociação do controle das variantes a e para é justificada por
esse resultado, tendo em vista que apontam para caminhos opostos de uso. Das 47 ocorrências
de a no corpus, 42 estão ligadas ao traço de [-permanência], em nenhuma outra variável um
traço favoreceu tanto o uso dessa variante quanto esse. Mas para entendermos o significado
inerente a essas preposições, vejamos os exemplos em (44).

30

Ao citarmos os nós 11, 12 e 13, quanto à presença da preposição a, nos referimos à visibilidade dessa preposição
no gráfico, o que pode não significar a ausência completa nos demais nós, mas a baixa incidência a ponto de não
ser possível visualizar no gráfico.
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(44) a. (LUI4MI) muitas vezes nós vamos à Bicen e nossa turma tem cinquenta e um alunos
e só tem três livros de História da Psicologia então os três primeiros ganham a semana

b. muitas vezes nós vamos na Bicen e nossa turma tem cinquenta e um alunos e só
tem três livros de História da Psicologia então os três primeiros ganham a semana

c. muitas vezes nós vamos para a Bicen e nossa turma tem cinquenta e um alunos e
só tem três livros de História da Psicologia então os três primeiros ganham a semana

A oração em (44a) é a versão encontrada em nosso corpus, (44b) e (44c) são paráfrases
que construímos para exemplificar o valor semântico das preposições. Em (44a) e (44b),
entendemos que essas orações indicam traço de [-permanência], em (44c) o uso da preposição
para pode passar a ideia de [+permanência]. Isso não acontece somente por características das
preposições, a BICEN (Biblioteca Central) é um locativo com características que oportunizam
a interpretação de uma volta rápida ou demorada, por isso há essas duas interpretações e a
preposição cumpre o papel de indicar qual delas é expressa.

(45) a. (ITA2MI) eu gosto de sair com os ma- com os meus amigos ou pelo menos quando
dava pra fazer isso eh ir no cinema
b. eu gosto de sair com os ma- com os meus amigos ou pelo menos quando dava pra
fazer isso eh ir ao cinema
c. eu gosto de sair com os ma- com os meus amigos ou pelo menos quando dava pra
fazer isso eh ir para o cinema

As orações em (45) parecem não ser tão dependentes do sentido das preposições, isso
acontece pelo que decidimos chamar de tempo de demora pressuposto. Há uma ideia inferida
socialmente de tempo de demora em um cinema, nesse caso, a troca de preposição parece não
interferir no sentido global da oração quanto ao tempo de permanência no locativo. Há uma
espécie de convergência do sentido das preposições na noção geral de movimento, não sendo
necessário especificar o tempo de permanência no locativo. Não observamos essa classificação
em nenhum outro trabalho e esse é um ponto que pretendemos refinar em análises futuras.
Essa particularidade ainda explica a variação e os diferentes valores assumidos pelas
preposições, dessa maneira, acreditamos que, por causa de locativos com tempo de demora
pressuposto, a variação tende a permanecer ativa, mas em locativos em que não há tempo de
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demora pressuposto, deve haver uma mudança em curso que favorece a especificidade de para
e em e o desuso de a.
O traço de [-permanência] se liga diretamente ao de determinação do sujeito, sendo o
traço [+determinante] que favorece o uso de em. Como já tratamos na seção 5.3.3, esse uso
pode indicar que a presença de determinante é usada como estratégia para evidenciar o locativo,
tendo em vista que o uso de determinante pode conferir essa característica. Ainda sobre esse
elemento, destacamos que o fator definitude do objeto, cotejado conjuntamente à determinação
do sujeito em outros estudos, não é visível no gráfico, o que sugere que esse condicionante
apresenta menor interferência na variação e justifica nossa dissociação dos dados.
O traço [+determinante] favorece o uso de em e também condiciona a variação dialetal:
os três primeiros deslocamentos e os universitários alagoanos utilizam em menor proporção a
preposição em que universitários baianos. Assis (2011), ao analisar uma variedade de fala
baiana, diz que a forte predominância do uso de em pode acontecer devido aos ancestrais afrobrasileiros, que utilizavam essa variante em grande escala e muito influenciam a história
sociocultural do estado da Bahia. O uso dessa preposição por baianos é maior que pelos demais
falantes em análise nesse estudo e isso pode indicar também um comportamento divergente
(TRUDGILL, 1986) como forma de reafirmar suas identidades na comunidade de práticas em
que estão inseridos. Quanto ao traço [+permanência], esse favorece o uso dos verbos mais
incidentes com a preposição para, sendo ainda mais frequente em ambientes sem material
interveniente.
Como forma de sistematizar as informações da Figura 7, montamos o Quadro 12 para
permitir melhor visualização dos traços que condicionam em maior grau a regência de verbos
de movimento. Outro detalhe que pontuamos é a similaridade entre fatores que condicionam a
e em em oposição à preposição para. Como já discorremos, a oposição quanto aos fatores de
seleção das variantes é confirmada.

Quadro 12: Sistematização de dados da Árvore Condicional da regência de verbos de movimento
Verbo

A

Em

Para

Ir

chegar / entrar

ir, levar, mudar, sair, viajar, vir e
voltar

Deslocamento
[±determinado]

desloc. 1/desloc. 2/ desloc 3/ AL
[+determinante]

[±material]
[±permanencia]

[+determinante]
_

[- permanência]

BA

[+material]
[-permanência]

Fonte: Elaborado pela autora

desloc. 1/ desloc. 2/ desloc 3/ AL
[-determinante]
[-material]
[+permanência]
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O verbo ir é o verbo que mais seleciona a preposição a, não apenas por sua grande
incidência no corpus (60% / 605 ocorrências), mas por ser, muito provavelmente, mais
gramaticalizado que os demais, levando em conta que elementos mais gramaticalizados são
mais frequentes na língua (KLEPPA, 2005). Esse fato permite que o referido verbo seja
semanticamente mais fluido e por isso explore mais o sentido das preposições.
Quanto aos demais traços, identificamos similaridades entre em e a na determinação do
locativo e na permanência, quanto ao material interveniente, a apresenta o mesmo percentual
de ocorrência em ambientes [+material] e [-material], 5% conforme apresentado em 5.3.5.
Quanto à similaridade entre a e em, esse comportamento pode ser explicado pela interferência
do fator normativo que prevê o uso dessas variáveis com verbos de movimento. Apresentamos
no Gráfico 14 a hierarquia desses fatores para o condicionamento da regência de verbos de
movimento.
Gráfico 14: Importância das variáveis para a regência de verbos de movimento

Fonte: Elaborado pela autora

Como mostra os resultados do Gráfico 14, o verbo é a variável mais importante na
ocorrência de variação na regência de verbos de movimento. Em seguida, em uma posição bem
afastada, seguem deslocamento, determinação e permanência.
Para avaliar o desempenho de um algoritmo de classificação, observamos a matriz de
confusão, que é um procedimento que consiste em uma tabela de contingência entre os valores
esperados e os valores observados em uma classificação, a fim de observar erros do tipo I e
erros do tipo II (FREITAG et. al, 2021, no prelo). Em uma situação ideal, somente a diagonal
deve ser preenchida; a razão entre a soma da diagonal e a soma de todas as colunas da matriz é
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o valor de acurácia do modelo. A acurácia do modelo é de 0.85, ou seja, se a análise for repetida,
a taxa de acerto é de 85%. Quanto às preposições, a apresenta os valores mais baixos de
acurácia.
Os procedimentos de análise estatística utilizados nessa seção nos ajudam a entender o
encadeamento de fatores na ocorrência da variação e a hierarquia dos condicionantes
permitindo inferir comportamentos futuros das variáveis como a provável categorização de em
e para em diferentes contextos. Como forma de contribuir com os estudos dos verbos de
movimento, ainda fizemos uma amostragem da árvore condicional do verbo ir, que é o mais
incidente nessa amostra e mais estudado por linguistas que se arriscam na análise da regência
dos verbos de movimento, por isso, dedicamos a ele nossa próxima subseção.
5.5.2

Verbo ir
O verbo ir representa 60% de nosso corpus com 605 ocorrências. Seu alto grau de

gramaticalização explica a grande ocorrência, bem como a maior variabilidade das preposições
em sua regência.
Figura 8: Árvore condicional da regência do verbo ir

Fonte: Elaborado pela autora
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O verbo ir apresenta um comportamento diferente do conjunto de verbos de movimento
em análise neste estudo. Esse resultado mostra que a análise conjunta dos verbos é tão
importante quanto a análise das particularidades de cada um deles.
Apesar das particularidades do verbo ir, a seleção da variável permanência ainda
continua como nó principal na árvore de decisões condicionais, sendo o traço de [-permanência]
favorecedor do uso de em e a e [+permanência] de para, o que reforça a tese de mudança em
curso que favorece a categorização das preposições.
O material interveniente também é selecionado e os dados corroboram o que acontece
no gráfico dos verbos mais frequentes em 5.5.1: em [+material] há as maiores proporções de
uso de em e [-material] há as maiores proporções de uso de para. A surpresa fica por conta da
seleção da narratividade do discurso, ambientes [+narrativos] favorecem o uso de em e
ambientes [-narrativos] apresentam maior uso de para, corroborando Vallo (2003). Esse
resultado pode ser explicado pelo fato de o “falante em um discurso espontâneo, não planejado,
tende a fazer uso de uma variedade não-stantard” (MOLLICA, 1998, p.15), por isso o uso de
em é mais frequente em discursos narrativos.
Quanto ao deslocamento, o resultado também corrobora os demais verbos, sendo a
Bahia o estado com maior incidência de uso de em e os demais deslocamentos favorecendo o
uso de para.

Gráfico 15: Importância das variáveis para a regência do verbo ir de movimento

Fonte: Elaborado pela autora
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Quanto à importância das variáveis, há algumas diferenças entre a análise conjunta dos verbos
e a análise do verbo ir, que é mais gramaticalizado que os demais e possui maior fluidez em sua estrutura
semântica. A variável permanência é a mais significativa com esse verbo, como mostra o Gráfico 15,
diferente da análise geral que, depois do verbo, aponta a variável deslocamento como mais influente.
Isso pode ser explicado pelo fato de o verbo ir ser um dos mais utilizados para expressar deslocamento
e a seleção da preposição é feita para indicar volta rápida ou demora no destino. Tendo em vista que o
verbo enfoca o movimento e não o locativo, a preposição entra como estratégia desambiguizante para
esclarecer ao interlocutor o tempo da ação sem que haja a necessidade de justificar com mais palavras,
como exemplificamos em (46) e (47).

(46) (GAB1FI) minha mãe era de São Paulo e veio pra cá
(47) (ISA1FI) eu falo não vamo lá em Socorro porque ninguém é rico
Cidades são locativos em que não há tempo de demora pressuposto, ou seja, é através
da preposição utilizada que o interlocutor infere essa informação. Nas entrevistas feitas, os
informantes relataram muitas histórias de viagens que fizeram ou gostariam de fazer, tendo em
vista que nosso questionário, que pode ser verificado no anexo 1, instigava essas narrativas. Por
essa informação, acreditamos que o verbo ir tende a aparecer ligado a locativos em que não há
tempo pressuposto e por isso a variável permanência tem maior significância na análise desse
verbo.
Quanto ao deslocamento, universitários do interior fazem maior uso de em que
universitários da capital e falantes baianos usam em maior proporção a preposição em que os
demais. Assis (2011) apresenta dados que considera falares do português afro-brasileiro do
Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia que registra o grande uso de em
(54%) em detrimento de para com (42%), sendo a e até quase irrelevantes, apresentando 2% e
1%, dessa maneira entendemos que uma explicação possível é que falantes baianos e falantes
do interior de Sergipe tem em sua fala materna uma matiz linguística, em partes, semelhantes
por serem oriundas de variedades de língua socialmente desvalorizadas31.
No mais, pontuamos que a importância da variável permanência na articulação das
demais variáveis é um forte indício de que há um processo de mudança em curso entre as
preposições diretivas em e para, motivado, sobretudo, pelo valor semântico desses termos. A
variante em é usada para dar proeminência ao objeto, indicar finalização do movimento e volta

31

Entendemos que a influência africana reverberou na língua brasileira como um todo, mas considerando os falares
analisados nesse estudo, entendemos que pode haver nuanças diferentes dessa influência sendo falantes do interior
e do estado da Bahia ainda mais influenciados por essas variedades de língua estigmatizadas socialmente.
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rápida do referente locativo e para é usada para dar proeminência ao ponto de partida,
movimento em execução e a demora no locativo. Esse resultado reafirma a mudança funcional
das preposições do Latim ao Português, onde tiveram maior protagonismo, e sua função
predicativa junto ao verbo, bem como a interferência do fator normativo na ocorrência de
variação.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das preposições a, para e em na regência dos verbos de movimento é um uso

variável e que pode sofrer interferência de fatores normativistas e dialetais. Neste trabalho,
buscamos descrever os usos feitos na regência de verbos de movimento do tipo de ir, vir,
chegar, viajar e levar que têm seus complementos locativos introduzidos pelas preposições a,
para e em na fala de universitários da UFS para responder a seguinte pergunta: há interferência
do fator dialetal na fala de universitários da UFS quanto à variação na regência de verbos de
movimento? Confirmamos nossa hipótese de que há interferência do fator dialetal na variação
da regência de verbos de movimento nessa comunidade e os resultados encontrados reforçam a
tese de que há uma mudança em curso que favorece a categorização semântica das preposições
na regência de verbos de movimento.
Nesta análise, partimos da ideia de que a preposição não é mero elemento de ligação e
que seus valores semânticos condicionam a variação. A partir disso, discorremos sobre a
regência verbal indicando que, com verbos de movimento, as referidas preposições são
elementos que auxiliam o verbo na predicação, bem como que os complementos locativos não
são opcionais, mas exigidos pelo verbo para que o sentido global da oração seja satisfeito.
As preposições são elementos que se modificaram desde o Latim. No padrão de casos
latinos, esses termos eram apenas elementos de ligação, nas línguas românicas, esses elementos
passaram a exercer mais funções e essa transformação implicou na ampliação do domínio
funcional dessas preposições, fazendo com que umas invadissem o domínio funcional das
outras ocasionando a variação.
Com essa mudança, a gramaticalização desses termos também aconteceu, mas não de
maneira uniforme, de modo que algumas preposições tornaram mais gramaticalizadas que
outras. A, para e em, são preposições muito gramaticalizadas e, por isso, têm um domínio
semântico fluido, além da gramaticalização, ainda se considera o fato de que, desde o Latim,
elas variam na posição de introdutoras dos complementos locativos de verbos de movimento e
essa variação permanece até hoje.
Por causa da variação, contextos de uso foram prescritos e gramáticos normativistas
indicam que a e para sejam usadas com verbos de movimento e em seja usada com verbos de
sentido estático. No português brasileiro falado, não é isso que acontece, para e em são
largamente usadas com verbos de movimento e a, paulatinamente, entra em desuso nesse
contexto.
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Considerando que, nos últimos vinte anos, a universidade brasileira passou por
profundas transformações estruturais e oportunizou o contato direto entre variedades de fala
socialmente privilegiadas e segmentos estigmatizados, o questionamento da pesquisa é
derivado de um questionamento maior: o que é a língua universitária do século XXI? A nosso
ver, é um segmento historicamente embasado em falas elitistas, mas que ultimamente tem sido
fortemente influenciado por segmentos populares que se fortalecem gradualmente no nível
cultural e no nível social. Dessa maneira, por entender as grandes transformações sofridas pela
universidade brasileira, intentamos, com essa análise, contribuir para a documentação do
português brasileiro culto do século XXI e registrar parâmetros de uso desse fenômeno no
estado de Sergipe.
Para tanto, utilizamos uma amostra de fala de universitários da UFS distribuídos entre
quatro deslocamentos que incluem três estados, Sergipe, Alagoas e Bahia, em dois sexos
(feminino e masculino) e dois níveis de tempo no curso (inicial e final). Tendo em vista que os
referidos informantes vinham de diferentes pontos para estudar na UFS, observamos com a
análise se esses diferentes deslocamentos influenciam na variação da regência dos verbos de
movimento e se há um comportamento convergente ou divergente por parte dos falantes em
relação à UFS.
Para tanto, nos valemos dos pressupostos da Sociolinguística Variacionista nos
embasando no que propõe Labov (1972; 1978) para a análise da variação e consideramos a
noção de domínio funcional para a análise das preposições. Ainda utilizamos o Elan para a
transcrição dos áudios, o software LancsBox para selecionar os contextos que seriam analisados
e a interface RStudio para o cálculo estatístico das variáveis.
Nossa variável dependente é formada pelas preposições a, para e em. Com base em
nossas análises norteadoras, selecionamos as variáveis independentes mais replicadas e
estatisticamente mais significativas e optamos por cotejar: deslocamento, sexo, tempo no curso,
verbo, configuração do espaço, definitude do objeto, determinação do objeto, material
interveniente, permanência e narratividade do discurso.
Analisamos 1016 dados e, desses dados, 70% são de para, 25% de em e 5% de a. Com
a variável deslocamento, nós respondemos à pergunta de pesquisa e confirmamos a nossa
hipótese de que os deslocamentos aos quais pertencem os alunos são fatores condicionantes da
variação. O uso das preposições é variável não só entre os estados, mas entre deslocamentos do
estado de Sergipe. Nossa análise aponta que falantes do interior de Sergipe que vêm para a UFS
e voltam todos os dias para suas casas apresentam maior porcentagem de ocorrência da
preposição em que os demais falantes do estado. Mesmo estando na universidade, esses falantes
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mantêm um contato frequente com a realidade interiorana, que é mais distanciada de padrões
linguísticos socialmente valorizados e por isso apresentam maior incidência da variante pouco
privilegiada pelas gramáticas normativas.
Ainda sobre os demais deslocamentos, os resultados mostram que falantes do estado da
Bahia apresentam os maiores usos de em de todo o corpus. Esses resultados indicam que
baianos considerados nesta pesquisa apresentam um comportamento divergente, ou seja, que
destoa dos demais dados observados na comunidade da UFS. De acordo com Trudgill (1986),
isso acontece quando o falante deseja reafirmar sua identidade prezando pela manutenção do
comportamento de seu contexto linguístico de origem.
Quanto às demais variáveis analisadas nesta pesquisa, foram estatisticamente
significativas, além do deslocamento: verbo, configuração do espaço, determinação do objeto,
definitude do objeto, material interveniente e permanência.
Na variável verbo, identificamos que chegar e entrar mobilizam os maiores usos da
preposição em enquanto os demais verbos são mais frequentes com a preposição para. Ir é o
verbo com maior incidência, 605 ocorrências, e que apresenta maior variabilidade. Nessa
variável, observamos que tanto as características da preposição como do locativo interferem na
variação e por isso há uma distribuição tão díspar das preposições e uma variação tão grande
na incidência dos verbos.
A variável configuração do espaço confirmou os dados de nossas análises norteadoras
e indica que espaços com traço [+fechado] favorecem o uso da preposição em enquanto espaços
[-fechado] favorecem o uso de para, quanto à preposição a, as porcentagens foram muito
próximas nos dois contextos (5% e 4%, respectivamente).
As variáveis definitude e a determinação do objeto são variáveis que costumavam ser
analisadas conjuntamente, mas decidimos cotejá-las separadamente para entender a real
interferência de cada uma na variação. De acordo com nossa análise, locais menos definidos
favorecem o uso da preposição em e locais bem definidos favorecem o uso de para. Supomos
que esse resultado se dê pelo grande uso da preposição para com nomes de cidades, às quais
consideramos bem definidas por serem referentes facilmente identificáveis pelo interlocutor.
Quanto à determinação, entendemos que a presença de determinante favorece o uso de em e a
e a ausência favorece o uso da preposição para. A presença do artigo torna a referenciação
altamente definida, isso implica dizer que a presença de determinantes tende a ser mais
frequente com locativos mais específicos. Considerando que a preposição em é uma preposição
que dá enfoque ao objeto, entendemos que a presença de determinantes, sobretudo de artigos,
favorece seu uso porque confere maior especificidade ao locativo.
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Na variável material interveniente, encontramos o que esperávamos e confirmamos que
a presença de um elemento entre verbo e complemento locativo favorece o uso da preposição
em e a ausência de elementos é mais comum em contextos com a preposição para.
Nossos dados corroboram os resultados das análises anteriores (MOLLICA, 1996;
VIEIRA, 2009; ASSIS, 2011) quando indicam que as preposições em e a são mais frequentes
em contextos que indicam menor permanência no locativo. Esse resultado é um indício de que
a preposição em é uma provável substituta da preposição a na regência de verbos de movimento
no português brasileiro, tendo em vista que a diferença de uso de a entre contextos com traços
[+permanente] e [-permanente] é de 9 pontos percentuais e acompanham a tendencia da
preposição em.
Em vista desses resultados, ainda fizemos uma árvore inferencial dos verbos mais
frequentes no corpus para identificar padrões de correlação entre as variáveis e delinear
modelos explanatórios. Nossos resultados indicam a grande relevância da variante permanência
e, a nosso ver, os resultados indicam uma provável categorização de em e para em contextos
com locativos que não apresentam tempo pressuposto. Esse resultado é importante pois nos
permite não só entender o valor semântico das preposições, mas que elas podem assumir
diferentes funcionalidades, convergindo na noção geral de movimento, ou apresentar sentidos
distintos que implicam o sentido geral da oração.
Também fizemos uma análise da árvore condicional do verbo ir. Esse verbo apresenta
um comportamento diferente do conjunto de verbos de movimento em análise neste estudo.
Dentre os dados observados, o que mais nos chama atenção é o traço de permanência. Os
resultados são parecidos com os da análise do conjunto de verbos: [-permanência] favorece do
uso de em e a e [+permanência] de para, o que deixa ainda mais consistente nossa hipótese de
que há um processo de mudança em curso que favorece a categorização das preposições.
Com os resultados apresentados nesta análise, pudemos observar que o traço de maior ou
menor permanência pode ser o agente principal no processo de categorização das preposições.
A variante em é usada para dar proeminência ao objeto, indicar finalização do movimento e
volta rápida do referente locativo e para é usada para dar proeminência ao ponto de partida,
movimento em execução e a demora no locativo. Esse resultado reafirma a mudança funcional
das preposições do Latim ao Português, onde tiveram maior protagonismo, e sua função
predicativa junto ao verbo, bem como a interferência do fator normativo na ocorrência de
variação.
Com essa dissertação, esperamos contribuir para a descrição do português brasileiro
sobre a regência de verbos de movimento e, de maneira particular, para a descrição da fala
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universitária da Universidade Federal de Sergipe. Por fim, salientamos a necessidade do estudo
de variedades universitárias para que sejam fornecidos parâmetros de uso das normas
linguísticas brasileiras na atualidade em vista da emergência social de segmentos até pouco
tempo desvalorizados e provindos, em grande parte, de culturas mais distanciadas do padrão
europeu do português.
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ANEXOS
ANEXO 1
Roteiro para entrevista sociolinguística
Perguntas de checagem
1. Qual o seu nome?
2. Qual a sua idade?
3. Em que cidade/UF você nasceu?
4. Onde você mora atualmente?
5. Quais os nomes dos seus pais?
6. Em que cidade/UF eles nasceram? Onde eles vivem?
7. Qual o nível de escolaridade deles?
8. Quais as profissões deles?
9. Com quem você mora?
10. Qual o curso você faz? Está em qual período?
11. Por que você veio estudar na Universidade Federal de Sergipe?
12. Qual meio de transporte você mais utiliza para vir para a universidade? Por quê?
13. Caso seja um informante que more no interior e que venha de ônibus: o ônibus que
você pega é público ou locado pela associação de estudantes da sua cidade?
14. Você trabalha ou já trabalhou? Como foi essa experiência?
15. Você acha que trabalhar e estudar pode dar certo?
Moradia
16. Há quanto tempo mora no bairro/cidade X?
17. Sempre morou nesse lugar?
18. Como foi sua infância onde você mora (ou morou)? Mudou muito em relação aos dias
de hoje?
19. Qual a memória mais marcante de sua infância nesse lugar?
20. Você gosta de morar lá?
21. Se tivesse oportunidade,moraria em outro lugar? Qual? Por quê?
22. O que você mais gosta de fazer no local onde mora?
23. O que é atrativo para os moradores da comunidade?
24. O que é chato para os moradores da comunidade? (pedir para o informante falar sobre
problemas da localidade)
25. Você já viajou para fora do seu estado?
26. Quais os lugares que você já visitou? Como foi? Por que você foi?
27. Gostaria de voltar?
28. Tem alguma viagem que você sonha em fazer? Qual? Por quê?
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Lazer
29. O que você gosta de fazer no final de semana?
30. Quais lugares você costuma frequentar por lazer?
31. Você costuma frequentar cinema, museu, teatro?
32. Gosta de ler livros? Qual seu favorito? Por quê? Pode resumir?
33. Ler algo pela internet, quais sites?
34. Sua família tem hábito de ler?
35. Você acha o hábito de leitura importante? Por quê?
Educação
36. Você acha que a educação pública deve ser assegurada pelo governo? Por quê?
37. A educação pública melhorou ou piorou nos últimos anos? Por quê?
38. Você considera importante que as bolsas (como pibic, pidid, bolsas auxílios) ofertadas
na universidade tenham como critério de escolha a vulnerabilidade socioeconômica
para pessoas com baixa renda?
39. Você considera importante às políticas para garantir o acesso e permanência dos
alunos na educação básica: transporte escolar, plano nacional do livro didático,
merenda escolar? Por quê?
40. Quais pontos negativos e os positivos os quais você observa na educação pública?
41. O Brasil investe o suficiente ou não em educação?
42. O que você pensa sobre o governo federal financiar o acesso de estudantes ao ensino
superior em instituições privadas?
43. Muitos jovens ingressam na universidade por meio dos programas PROUNI e o FIES,
você considera que esses programas diminui a desigualdade social entre os jovens?
44. Você concorda ou não que a política de cotas para ingresso de negros/as na
universidade diminui a desigualdade entre brancos e negros?
45. Como foi a experiência de começar um curso superior?
46. Você sentiu ou sente alguma dificuldade em seu curso?
47. Por que você escolheu esse curso?
48. A infraestrutura da UFS atende às necessidades do seu curso?
49. O que você pensa em fazer depois que terminar a graduação? Pretende ingressar no
mercado de trabalho de imediato ou fazer uma especialização ou mestrado? Por quê?
Segurança pública
50. O bairro em que você mora é violento?
51. Você concorda ou não com o ditado “Bandido bom é bandido morto”?
52. Qual o papel da segurança pública?
53. A segurança pública [de Aracaju/São Cristóvão] tem conseguido proteger os cidadãos?
54. A polícia é ágil? Consegue atender as demandas da população?
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Políticas de igualdade de gênero
55. Você concorda com o ditado “Se as mulheres não usassem roupas tão curtas haveria
menos violência contra elas”?
56. Você acha que as mulheres atualmente “tem conquistado muito espaço na sociedade”,
por quê?
57. A violência atinge homens e mulheres da mesma forma?
58. É recorrente de uns tempos pra cá ouvirmos a frase: “a comunidade de gays e lésbicas
tem ganhado muitos privilégios”. Você concorda com essa frase ou não? Por quê?
59. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decretou que a homofobia é crime. Você
concordou com “essa conquista” de toda comunidade lgbtqi+ ?
60. A questão de gênero tem ganhado muita evidência na mídia ultimamente. Dragqueens
cantoras, como Pabllo Vittar, mulheres e homens transexuais, como o Tamy Miranda, a
filha que agora é filho da Gretchen, gays já tem aparecido em novelas. Quais motivos
você considera que levou essas pessoas terem visibilidade nos meios de comunicação?
61. Você considera a discussão de gênero ou até mesmo o empoderamento feminino
necessários ou mimimi?

Saúde pública
62. Já teve algum problema de saúde? Qual?
63. A saúde pública é um direito que deve ser assegurado pelo governo?
64. A saúde pública no Brasil funciona?
65. Como você avalia o Sistema Único de Saúde (SUS)?
66. Quais os pontos negativos e os positivos do SUS?
67. Há problemas no funcionamento do SUS? Quais?
68. Como o SUS poderia ser melhorado?
69. A quantidade de médicos (e especialistas) no SUS é suficiente para atender a demanda
da população?
70. No bairro em que você mora há unidade de saúde da família?
71. Você já precisou usar algum serviço do SUS? Como você descreve a experiência?

Teste de percepção linguística
72. Aqui no estado de Sergipe, você já percebeu alguma diferença no modo como as
pessoas falam? Você seria capaz de imitar (caracterizar) essa fala?
73. Você acredita que, estando em outro lugar ou em contato com pessoas de outro lugar
outras pessoas podem identificar de onde você é (a sua origem) apenas pela maneira
como você fala? Por quê?
74. Você acha que as pessoas que moram na capital falam diferente das que moram no
interior? Como?
75. O que mais chama sua atenção quando as pessoas estão falando?
76. Você acha que seu modo de falar mudou depois que você entrou na universidade?
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77. Falar otʃo, mutʃo, biscoʃto, otʃenta é comum onde você mora?
78. Falar essas mesmas palavras é comum aqui na universidade?
79. O que você acha desse jeito de falar?
80. Falar pranta; broco; praneta e franela é comum onde você mora?
81. Você acha que esse jeito de falar é típico de alguma localidade?
82. Você acha que esse modo de falar tem alguma relação com a escolarização da pessoa?
83. Falar tʃia,dʒia, dentʃe,médʒico é comum onde você mora?
84. Falar essas mesmas palavras é comum aqui na universidade?
85. O que você acha desse jeito de falar?
86. Você acha que esse jeito de falar é típico de alguma localidade?
87. Você acha que esse modo de falar tem alguma relação com a escolarização?
88. Você acha que esse modo de falar é considerado mais bonito?
89. Você acha que dodʒo e doido tem a mesmo significado?
90. Você usa essas palavras nos mesmos contextos?
91. Quando você está falando sobre você junto a mais alguém você fala mais nós ou fala
mais a gente? Por quê?
92. Você acha que é melhor usar mais nós ou a gente?
93. O que você acha de construções como “nós comemu”, “a gente vamu”, “nós vai”?
94. Você acha que essas formas determinam de onde o falante é? (região do país, Estado)
95. Você acha que a escolarização tem relação com a escolha de uma dessas formas?

ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Caro participante,
Estamos convidando-o a participar como voluntário(a) de uma pesquisa de campo a ser realizada
por meio da gravação de entrevistas sobre temas relacionados às experiências de vida e práticas
acadêmicas universitárias.
A coleta será realizada com o objetivo de desenvolvermos o Projeto Falares Sergipanos
virtual: variedade, diversidade, contato e os direitos linguísticos (Edital 02/2015
SENACON/MJ; Edital CAPES/FAPITEC/SE 10/2016 PROMOB). A partir da identificação de
valores e atitudes da comunidade universitária, o projeto tem como finalidade coletar práticas das
vivências dos estudantes universitários.
A entrevista coletada ficará disponível no banco de dados Falares Sergipanos, do Grupo de
Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade – GELINS, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 0386.0.107.000-11), para ser utilizada em pesquisas
futuras. Serão resguardadas todas as informações de identificação de forma que se mantenha o
anonimato.
Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de
Consentimento. Esta pesquisa apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades
rotineiras como conversar, tomar banho, ler e etc. Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão
previstos ressarcimentos ou indenizações.
Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo.
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Raquel Meister Ko. Freitag (Universidade Federal de Sergipe,
Departamento de Letras Vernáculas), telefone (79) 2105-6602.
Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou
recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios.
Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores
informações.
Assentimento para participação
Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de
Identidade ____________________,fui informado (a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira
clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas
informações, e me retirar do estudo a qualquer momento sem qualquer prejuízo, e o meu responsável
poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável
já assinado, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de
assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas.
___________________________, ____ de _________________ de _______
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Assinatura do (a) participante:
______________________________________________________

Assinatura do (a) pesquisador (a):
______________________________________________________

Assinatura do (a) documentador (a)
______________________________________________________

ANEXO 3
FICHA SOCIAL (PERGUNTAS DE CHECAGEM)
Nome:___________________________________________________________________
Qual o curso?_____________________________________________________________
Campus/UFS:_________________________ Período:_____________ Idade:_________
Qual a sua ocupação?_________________________ Gênero:__________ ___________
Profissão dos seus pais:________________________/______________________________
Cidade/UF onde nasceu:________________________
Cidade/UF onde mora atualmente:____________________
Bairro_______________
Mora…

Na casa dos pais

República

Residência Estudantil

Casa própria

Outro, onde?

Onde almoça quando está aqui na UFS?

No Resun

Nos restaurantes

Vai almoçar
em casa

Traz de casa

Outro, onde?

Como você vem para UFS?
Táxi/lotação/
Uber/moto
taxi

A pé

Transporte coletivo/
Setransp

Transporte
escolar

Carona

É bolsista?
Sim

Não

Recebe algum auxílio estudantil?
Sim

Não

Número do Celular: _______________________________________

Carro
próprio
ou familiar

Bicicleta

Moto

