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RESUMO 
 

Este trabalho teve como tema a variação das preposições que ocorrem com 
verbos que indicam movimento. A partir de análises já conduzidas acerca 
dessa temática, buscou-se verificar se há variação nos textos do jornal Diário 
Popular, da cidade de Pelotas (RS), bem como as possíveis motivações 
semânticas para tais escolhas. Além disso, buscou-se constatar se há 
diferenças nas escolhas das preposições na versão online e na versão 
impressa desse jornal. Nesta análise, foram verificadas as notícias da versão 
online do jornal, com um corpus composto por todas as notícias publicadas ao 
longo de uma semana. Após essa etapa, foram comparados os problemas de 
regência verbal encontrados na versão online com as mesmas notícias 
publicadas na versão impressa, a fim de investigar a existência (ou não) de 
possíveis diferenças nas escolhas de preposição. Partiu-se da hipótese de que 
o texto jornalístico online, por publicar, muitas vezes, notícias momentos após 
os fatos terem acontecido, pode apresentar um cuidado menor com a escrita, 
demonstrando usos que estariam mais próximos da fala e, normalmente, que 
são condenados pelas gramáticas normativas. Já o texto publicado na versão 
impressa do jornal teria um cuidado maior devido à tradicional rotina de 
fechamento de matérias e/ou edições e de publicação. Pôde-se averiguar que 
houve variação na escrita jornalística, mas em pequena quantidade. Foi 
possível perceber que grande parte dos trechos analisados apareceu da 
mesma forma em ambas as versões e que o texto do jornal, tanto na versão 
impressa quanto na online, ainda apresenta uma maior aproximação ao padrão 
culto da língua, demonstrando o conservadorismo da escrita jornalística em 
uma possível tentativa de manter a formalidade do texto escrito em ambas as 
versões nas quais o jornal é divulgado. 
 
Palavras-chave: Regência verbal; Variação; Gêneros textuais jornalísticos; 
verbos de movimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso de Bacharelado em Letras – 

Redação e Revisão de Textos, ofertado pelo Centro de Letras e Comunicação 

da Universidade Federal de Pelotas, teve como tema a variação das 

preposições que ocorrem com verbos que indicam movimento (ir, vir, levar, 

chegar etc.). A partir de análises já conduzidas acerca dessa temática, 

principalmente da variação de preposições que ocorrem com esses verbos na 

oralidade, buscou-se verificar se há variação nos textos de um jornal da cidade 

de Pelotas (RS), bem como as possíveis motivações semânticas para tais 

escolhas. Além disso, buscou-se constatar se há diferenças nas escolhas das 

preposições na versão online e na versão impressa desse jornal. 

O objeto de estudo, conforme já apontado, foram notícias locais do jornal 

Diário Popular, da cidade de Pelotas (RS). Tal jornal tem, além de sua 

tradicional versão impressa, uma versão online. Nesta análise, foram 

verificadas as notícias da versão online do jornal, com um corpus composto por 

todas as notícias publicadas ao longo de uma semana. Após esse estudo, 

foram comparados os problemas de regência verbal encontrados na versão 

online com as mesmas notícias publicadas na versão impressa, a fim de 

investigar a existência (ou não) de possíveis diferenças nas escolhas de 

preposição. As questões norteadoras deste trabalho foram: as mudanças já 

averiguadas na fala, com relação à escolha de preposições que regem verbos 

de movimento, são refletidas no texto jornalístico? Há diferenças na escrita do 

texto jornalístico, quanto ao aspecto regência verbal, entre a versão impressa e 

a versão online? 

Sabe-se que, por exemplo, o verbo ir, na fala, sofre variação em relação 

à preposição que o acompanha (a, para ou em). Tal variação é influenciada 

tanto por fatores sociais ou extralinguísticos quanto por fatores linguísticos 

(WIEDEMER, 2008, 2010; VIEIRA, 2009, 2010), além dos sentidos almejados 

em cada uso.  

Normalmente, a escrita do texto jornalístico segue o padrão culto da 

língua, descrito pelas gramáticas tradicionais. Contudo, o uso da preposição 
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em após o verbo ir, por exemplo, é cada vez mais comum na oralidade, o que 

indica um fenômeno de variação e, por isso, seria possível supor que o texto 

jornalístico também adotasse tal variante, fugindo dos preceitos gramaticais. 

Destaca-se, nesse aspecto, o trabalho de Borralho e Barbosa (2012), que 

evidencia o reflexo da variação na oralidade na escrita jornalística ao longo do 

tempo. Com isso, tal análise se justifica pela mudança linguística que pode 

estar ocorrendo na fala e pela necessidade de se analisar e descrever o que 

também pode estar ocorrendo na escrita. Se tal fenômeno tem sido 

evidenciado na produção oral, é provável que também venha ocorrendo na 

produção escrita. Com base em tal problemática, este estudo buscou verificar 

se os usos das preposições que regem verbos de movimento estão de acordo 

com as prescrições gramaticais da língua ou não. Para isso, os objetivos deste 

trabalho foram: 

 

a- Identificar se há variação na escolha das preposições que regem os 

verbos que indicam movimento na versão impressa e na versão online 

do jornal Diário Popular. 

b- Verificar se os fatores que influenciam, na escrita, a escolha da 

preposição que acompanha os verbos de movimento são os mesmos 

que influenciam essa escolha na fala.   

c- Analisar se o gênero textual presente no jornal (artigo de opinião, 

editorial, notícias) influencia na escolha da preposição que rege verbos 

de movimento no jornal Diário Popular. 

d- Averiguar se há alguma diferença entre as versões online e impressa, 

em termos de escolhas das preposições. 

 

Nesta análise, partiu-se da hipótese de que o texto jornalístico online, 

por publicar, muitas vezes, notícias momentos após os fatos terem acontecido, 

pode apresentar um cuidado menor com a escrita, demonstrando usos que 

estariam mais próximos da fala e que são, normalmente, condenados pelas 

gramáticas normativas. Já o texto publicado na versão impressa do jornal teria 

um cuidado maior devido à tradicional rotina de fechamento de matérias e/ou 

edições e de publicação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O texto jornalístico 

 

Para esta análise do texto jornalístico, parte-se da concepção de língua 

de Marcuschi (2010), a qual a pressupõe como: 

 
um fenômeno heterogêneo (com múltiplas formas de manifestação), 
variável (dinâmico, suscetível a mudanças), histórico e social (fruto de 
práticas sociais e históricas), indeterminado sob o ponto de vista 
semântico e sintático (submetido às condições de produção) e que se 
manifesta em situações de usos concretas como texto e discurso. (p. 
43) 

 

Nesse sentido, destaca-se a concepção de linguagem como modo de 

interação social. Segundo Geraldi (1984): 

 

(...) mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um 
emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar da 
interação humana: através dela o sujeito que fala pratica ações que 
não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age 
sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-
existiam antes da fala. (p. 43) 

  

Logo, partindo-se da língua como fenômeno histórico e social, além de 

heterogêneo e indeterminado, e da concepção interacional da linguagem, o 

texto (oral ou escrito) é visto como o próprio lugar da interação. De acordo com 

Koch (2004): 

 

A produção de linguagem constitui atividade interativa altamente 
complexa de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, 
com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e 
na sua forma de organização, mas que requer não apenas a 
mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia), mas a 
sua reconstrução – e dos próprios sujeitos – no momento da 
interação verbal.  (p.33) 

 

Com isso, acredita-se que a escrita do texto jornalístico tenha um fim 

interativo, que se encaixa historicamente e socialmente e vise à chegada a 

informação ou a colocação de opiniões acerca de algum tema. Nesse sentido, 

ao analisar o texto jornalístico, é importante levar em conta, de acordo com 

Nóbrega (2008), que:  
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o jornal é um texto de circulação diária e apresenta, por essa razão, 
uma espécie de língua veicular que é constantemente renovada.  É 
diferente da linguagem literária que apresenta um estilo mais 
rebuscado e não é dirigido a multidões (pelo menos no Brasil), mas 
para um setor mais escolarizado da sociedade. (p.26) 

 

Vê-se, então, que a linguagem do jornal não é tão rebuscada quanto um 

estilo literário ou acadêmico. Contudo, isso não indica que não haja também 

um cuidado com a sua forma, já que, conforme apontado por Marcuschi (2010), 

é um texto escrito e, logo, apresenta um grau de formalidade maior. 

 O jornal é composto por textos com diferentes finalidades. Em outras 

palavras, é possível afirmar que o texto jornalístico abriga diferentes gêneros 

textuais, como a notícia, a propaganda, o editorial, as cartas do leitor, as 

sinopses de novelas e filmes, os classificados etc. Em função disso, torna-se 

importante a definição de gêneros. De acordo com Marcuschi (2002), os 

gêneros textuais são:  

 

Entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis 
em qualquer situação comunicativa. (...) Caracterizam-se como 
eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem 
emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem como 
na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 
perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje 
existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita 
(p.19). 

 

Segundo Marcuschi (2002), a comunicação verbal só acontece por meio 

dos gêneros textuais. Tal visão vai ao encontro de uma noção de língua como 

atividade social, histórica e cognitiva, privilegiando a sua natureza interativa e o 

seu aspecto formal e estrutural. O autor diferencia tipo textual, usado para 

designar um texto a partir da natureza linguística de sua composição, de 

gênero. Os tipos textuais são: narração, argumentação, exposição, descrição e 

injunção. Com relação aos gêneros, o autor afirma que: 

 
Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são 
inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem 
jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia 
jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de 
compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, 
inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 
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espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, 
aulas virtuais e assim por diante.(MARCUSCHI, 2002, p.22-23) 

 

É importante ressaltar que, segundo Marcuschi (2002), ―quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim 

uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações 

sociais particulares‖ (p.29). Além disso, destaca-se que os gêneros textuais 

operam, em ―certos contextos, como formas de legitimação discursiva, já que 

se situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção que lhes dão 

sustentação muito além da justificativa individual‖ (p.29). 

O autor destaca, ainda, que os gêneros textuais têm uma possibilidade 

de operação e de maleabilidade que os torna adaptáveis a diversas situações. 

Além disso, o autor também a aponta a necessidade de se considerar o 

aspecto cultural na análise dos gêneros, já que podem influenciá-los em sua 

forma.  

Nesse sentido, destaca-se que embora possa haver escritas formais e 

escritas informais, a escrita normalmente apresenta um caráter mais 

prestigiado e policiado.  Marcuschi (2010) salienta que a escrita tornou-se um 

bem social e cultural indispensável, já que ―sua prática e avaliação social a 

elevaram a um status mais alto, chegando a simbolizar educação, 

desenvolvimento e poder.‖ (p.16-17) Porém, tal elevação é cultural e não 

denota alguma superioridade da escrita para a fala em si, partindo da estrutura 

de cada modo de interação. O autor destaca que: 

 
Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características 
próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois 
sistemas linguísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a 
construção de textos coesos e coerentes, ambas permitem a 
elaboração de raciocínios abstratos e exposições formais e informais, 
variações estilísticas, sociais, dialetais e assim por diante. 
(MARCUSCHI, 2010, p.17) 

 

Nesse sentido, Marcuschi (2010) destaca que se torna relevante 

averiguar a natureza das práticas sociais que envolvem o uso da língua tanto 

na fala quanto na escrita, já que tais práticas são determinantes do papel e da 

relevância da oralidade das práticas de letramento na sociedade e ―justificam 

que a questão da relação entre ambos seja posta no eixo de um contínuo 

sócio-histórico de práticas.‖ (p. 18) 
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Ao tratar de letramento, Marcuschi (2010) o define como ―um processo 

de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos 

informais e para usos utilitários (p.21)‖, o qual pode ocorrer em níveis distintos. 

O autor desta que: 

 

O letramento (...) envolve as mais diversas práticas da escrita (nas 
suas variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação 
mínina da escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado 
na medida em que identifica o valor do dinheiro, identifica o ônibus 
que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe distinguir 
as mercadorias pelas marcas etc., mas não escreve cartas nem lê 
jornal regularmente, até uma participação profunda, como no caso do 
indivíduo que desenvolve tratados de Filosofia e Matemática ou 
escreve romances. Letrado é o indivíduo que participa de forma 
significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que faz 
um uso formal da escrita. (MARCUSCHI, 2010, p.25) 

 

Logo, a atividade de letramento diferencia-se da alfabetização, já que se 

caracteriza pelo domínio de uma certa atividade para um certo fim. Para 

analisar as diferenças entre os gêneros textuais próprios da fala e da escrita, 

Marcuschi (2010) parte da perspectiva interacionista, a qual se preocupa com 

os usos dos gêneros na sociedade e  

 
com os processos de produção de sentido tomando-os sempre como 
situados m contextos sócio-historicamente marcados por atividades 
de negociação ou por processos inferenciais. Não toma as categorias 
linguísticas como dadas a priori, mas como construídas 
interativamente e sensíveis aos fatos culturais. (p.34) 

 

O autor destaca ainda que a língua, tanto na fala quanto na escrita, 

reflete a organização da sociedade, pois ela mantém complexas relações com 

as representações e com as formas sociais. Tal fato não se trata ―de um 

espelhamento, mas de uma funcionalidade em geral mais visível na fala. É por 

isso que podemos encontrar muitos correlatos entre variação sociolinguística e 

variação sociocultural.‖ (MARCUSCHI, 2010, p.35) 

Para conduzir uma análise de textos presentes no jornal, acredita-se ser 

necessário considerar os aspectos que definem a forma como tais textos serão 

apresentados, as quais refletem formas de representação social. É possível 

comparar, por exemplo, uma notícia a um editorial. Assim como a notícia, o 

editorial é um texto dissertativo. Contudo, tem um caráter opinativo além de 

informativo, trazendo, assim, uma posição acerca do assunto tratado. A notícia 
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caracteriza-se pela informação de fatos, sem a opinião explícita do seu autor. 

Já os artigos de opinião são bastante semelhantes ao editorial. Porém, o 

editorial reflete a posição da empresa jornalística e, normalmente, é escrito 

pelo editor-chefe. Já os artigos de opinião podem ser escritos por diferentes 

pessoas. Ainda dentro da diferenciação dos textos, é possível pensar na 

subdivisão de notícias: notícias sobre política, economia, esportes, tanto a nível 

nacional quanto local, notícias policiais etc.   

É importante ressaltar que todos esses textos têm diferentes níveis de 

formalidade. Tanto o editorial quanto o artigo de opinião, por exemplo, são 

gêneros mais próximos à escrita, pois trazem opiniões e críticas em forma de 

um texto dissertativo e argumentativo. Já as notícias devem ser objetivas, 

trazendo o fato ocorrido e informações relevantes a ele. Porém, pode-se 

pensar que as notícias esportivas, por exemplo, podem apresentar um menor 

grau de formalidade ou uma aproximação maior da fala do que notícias sobre 

economia ou política pelo seu teor informativo.   

 Ao pensar-se na variação de gêneros que pode ocorrer no texto 

jornalístico, e na maior proximidade de alguns deles à fala, é possível pensar 

que haja uma variação linguística de acordo com essa proximidade em 

decorrência de uma variação já existente na fala. O autor salienta que 

―oralidade e escrita são duas práticas sociais e não duas propriedades de 

sociedades diversas” (MARCUSCHI, 2010, p.37). Logo, se há tal variação, é 

uma variação presente na sociedade, em certos contextos, que pode ocorrer 

em práticas diversas dentro ou fora desses contextos.  

Abaixo, é apresentada a representação do continuum de gêneros 

textuais na fala e na escrita proposta por Marcuschi (2010, p.41). Neste 

continuum, percebe-se que as notícias de jornal encontram-se mais próximas 

da fala do que os editorias de jornal, por exemplo. As cartas do leitor também 

se encontram mais próximas da oralidade. Já os artigos de opinião não estão 

apresentados nesta imagem. 
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Figura 1: representação do continuum de gêneros da fala e da escrita (MARCUSCHI, 

2010). 

 

A seguir, será discutida a variação - linguística em textos jornalísticos, 

com base em um trabalho já conduzido acerca do tema. 

 

 

2.2 Variação linguística nos gêneros jornalísticos 

 

Ao pensar-se que o sistema linguístico funciona tanto por meio da fala, 

quanto por meio da escrita, devem-se considerar as diferenças que tal 

funcionamento abarca. Tanto na fala quanto na escrita, conforme já apontado, 

há diferentes níveis de formalidade de acordo com a situação de uso. 

Com relação à variação linguística na escrita em textos jornalísticos, 

destaca-se o trabalho de Borralho e Barbosa (2012), cujo objetivo foi a 

investigação do emprego das preposições introdutoras de argumentos do verbo 

ir e vir no português mineiro escrito da cidade de Uberaba.  Eles buscaram 

apontar se ―em pouco menos de cem anos, o português escrito de Uberaba 

sofreu algum tipo de variação e/ou mudança no que tange à questão das 
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preposições introdutoras de argumentos dos verbos de movimento IR e VIR‖ 

(p.1).  

As autoras utilizaram dois jornais, um de 1937 e outro de 2010. A 

escolha do suporte jornal justifica-se pelo fato de que é composto por diversos 

gêneros e de ter uma linguagem acessível, visto que é lido por diferentes 

públicos. Foi realizado, assim,  

 
(a) o levantamento de uma amostra representativa dos verbos de 
movimento IR e VIR – e suas respectivas preposições – extraídas da 
amostra do Português Mineiro (PM) de Uberaba; (b) a análise de 
acordo com um grupo de fatores definidos a partir de hipóteses; (c) a 
quantificação dos dados analisados estatisticamente. (p.7) 

 

As autoras partem do pressuposto de que ―a escolha do falante por uma 

determinada variante em detrimento de outras não é aleatória, mas sim 

motivada por razões tanto linguística quanto extralinguísticas, entretanto, isto 

não se limita à oralidade, pois também acontece na escrita‖ (BORRALHO e 

BARBOSA, 2012, p.3). Destacam que as preposições, no geral, são bastante 

importantes na língua porque estabelecem as relações sintático-semânticas no 

nível da sentença.. Borralho e Barbosa (2012) apontam que o jornal é um texto 

privilegiado para a verificação de processos de implementação de mudanças 

na língua, já que é um texto que 

  
tanto atua sobre os componentes da situação sócio-histórica ao qual 
está vinculado, quanto sofre influências dessa situação. Tem, assim, 
um duplo papel de agente e paciente. Parece-nos que essa dualidade 
faz dele uma fonte muito rica para se avaliar a expressão da norma 
(linguística) prescritiva - socialmente prestigiada - e, ao mesmo 
tempo, detectar características inovadoras da(s) norma(s) objetiva(s), 
que, de tão presentes no uso, começam a ser incorporadas à escrita 
menos formal. Ou seja, o vínculo que mantém com a realidade social, 
condição de sobrevivência para o jornal, determina que o texto seja 
dinâmico, podendo, em um certo grau, refletir a dinamicidade da 
língua.‖ (BERLINCK e BUENO, 2008 apud BORRALHO e BARBOSA, 
2012, p.6)  

 

Foram colhidas, então, 50 ocorrências com o verbo ir e 50 com o verbo 

vir. Averiguaram o tipo de preposição que acompanhou os verbos, o momento 

sincrônico em que a ocorrência apareceu, a forma do sintagma nominal (com 

pronome, substantivo comum e ou nomes próprios ou se há uma elipse da 

pessoa que conjuga o verbo) e a natureza semântica do referente do 

complemento verbal. Com relação aos resultados, Borralho e Barbosa (2012) 
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destacam que, em Uberaba, há uma tendência de uso da preposição para, 

bem como uma queda de uso da preposição a no período analisado (1937 e 

2010). Além disso, pareceu-lhes haver uma variação maior de preposições com 

o verbo ir do que com o verbo vir, ressaltando, todavia, que outros estudos 

seriam necessários acerca deste aspecto. Apontam, também, que 

 
(...) a preposição PARA, no ano de 2010, foi mais utilizada quando o 
sintagma nominal em função do sujeito é um substantivo. Também 
percebemos uma brusca queda em relação ao uso da preposição A, 
principalmente, quando associada ao substantivo próprio. (p.10) 
(...) os diferentes sintagmas nominais (pronome, substantivo próprio, 
substantivo comum e sintagma vazio) em função do sujeito, quando 
comparados seus empregos em dois momentos distintos da língua 
(1937 e 2010), variaram pouco ou quase nada quanto ao uso de uma 
preposição em prejuízo de outra (p.11) 
(...) o resultado mais relevante foi o aumento do número de 
ocorrências referente à natureza semântica do complemento verbal 
introduzidos pela preposição PARA dos tipos ―N locativos‖ de lugar, 
de instituição e de finalidade, pois justifica o decréscimo do uso da 
preposição A, em relação aos já mencionados ―N locativos‖, 
juntamente com o verbo IR. (p.12) 
(...) comparando os dois momentos da língua, a respeito do verbo 
VIR, percebemos que não há mudanças significativas entre o início 
do século XX e o início do século XXI, de maneira que não se 
privilegia o uso de uma preposição por outra mediante a natureza 
semântica do complemento verbal. (p.13) 

 

Na pesquisa de Borralho e Barbosa (2012), vê-se que as autoras 

partiram de trabalhos e teorias que investigam a variação na fala para 

investigar a variação escrita, dentro do texto jornalístico. Contudo, nas análises 

apresentadas, não há uma delimitação do tipo de variação em relação a algum 

gênero específico. Elas analisaram apenas os aspectos relacionados à 

estrutura e ao momento sincrônico em que os dados foram recolhidos. 

Neste trabalho, foram levados em consideração os aspectos estruturais 

que podem influenciar a escolha da preposição, bem como o gênero em que as 

ocorrências aparecem. Além disso, buscou-se por verbos que indicam 

movimento no geral. Para apontar de que forma tais aspectos foram 

considerados, apresentam-se, a seguir, as concepções de variação e os 

aspectos estruturais que serão identificados. 
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2.3 Variação na fala e a escrita de textos jornalísticos 

 

Retomando as colocações de Marcuschi (2010) acerca das diferenças 

sociais entre o status da fala e da escrita, vê-se que há, na verdade, um 

continuum de gêneros que circulam por esses meios e, às vezes, em ambos. 

Nesse sentido, o autor afirma que ―as diferenças entre fala e escrita se dão 

dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não 

na relação dicotômica de dois pólos opostos” (p.37). Partindo dessa afirmação, 

é possível que haja um conjunto de variações, as quais podem ser refletidas 

dentro do sistema linguístico ou fora, mas que não são aleatórias. Assim, tanto 

a fala quanto a escrita são práticas sociais de produção textual e as diferenças 

existentes entre elas são reflexos de tais práticas. 

Pode-se pensar, então, que ao haver variação linguística na fala, para 

determinado fenômeno, tal variação pode ser vista também na escrita. Em 

outras palavras, ―tanto a fala como a escrita apresentam um continuum de 

variações, ou seja, a fala varia e a escrita varia” (MARCUSCHI, 2010, p.42). 

Porém, é provável que tal variação esteja mais presente em textos mais 

próximos da fala, neste continuum, já que a escrita ainda é uma forma mais 

prestigiada e, por isso, deveria ser também mais polida em termos de 

estruturas e formas linguísticas. 

Para a análise da variação, foi escolhido o fenômeno da escolha da 

preposição que rege verbos de movimento. Conforme já destacado por 

Borralho e Barbosa (2012), há vários autores que já investigaram esse 

fenômeno, especialmente os verbos ir e vir, na fala. Neste trabalho, não são 

delimitados inicialmente os verbos, já que se buscou ver, no corpus analisado, 

se seria possível identificar alguma padronização, bem como alguma diferença 

entre o jornal no meio impresso e no meio online.  

Além disso, acredita-se que a variação também pode estar relacionada 

ao gênero textual, isto é, dependendo da formalidade do texto publicado no 

jornal, pode haver um cuidado maior na escrita. Dessa forma, parte-se da 

proposta de continuum de gêneros de Marcuschi (2010) a fim de compreender 

e buscar possíveis diferenças na escrita dos textos jornalísticos analisados 

quanto à escolha das preposições regidas por verbos que indicam movimento. 
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Parte-se, aqui, para tal investigação da Teoria da Variação, a qual surgiu 

a partir de estudos de Weinreich, Labov e Herzog (1968). Tal postulado teórico 

considera a heterogeneidade da língua, ao contrário de teorias anteriores, ao 

abordar as mudanças que ocorrem na língua. Nesse sentido: 

 
A chave para uma concepção racional da mudança lingüística — e 
mais, da própria língua — é a possibilidade de descrever a 
diferenciação ordenada numa língua que serve a uma comunidade. 
Argumentaremos que o domínio de um falante nativo 
[nativelikecommand] de estruturas heterogêneas não tem a ver com 
multidialetalismo nem com o ―mero‖ desempenho, mas é parte da 
competência lingüística monolíngüe. Um dos corolários de nossa 
abordagem é que numa língua que serve a uma comunidade 
complexa (i.e., real), a ausência de heterogeneidade estruturada é 
que seria disfuncional (Weinreich, Labov & Herzog 1968 (2006), p. 
100-101). 

 

A análise por meio dessa perspectiva considera o contexto social de 

produção oral. O objeto de estudo dessa teoria é a fala espontânea, 

observando seu uso dentro da comunidade de fala. Porém, neste trabalho, tal 

teoria foi usada para analisar a produção escrita, a partir do fato de que fatores 

linguísticos e extralinguísticos que influenciam a variação e a possível mudança 

na fala também podem influenciar a variação e a possível mudança na escrita. 

A Sociolinguística Variacionista ou Teoria da Variação tem uma 

abordagem baseada em ―pressupostos teóricos que permitem ver regularidade 

e sistematicidade por trás do aparente caos da comunicação do dia-a-dia.‖ 

(CEZARIO e VOTRE, 2009, p.142) Cezario e Votre (2009) destacam que 

Labov demonstrou, com sua teoria, que ―a mudança linguística é impossível de 

ser compreendida fora da vida social da comunidade em que ela se produz, 

pois pressões sociais são exercidas constantemente sobre a língua.‖ (p.147) 

A Sociolinguística, a partir dessa perspectiva, defende que a variação 

presente nas línguas é influenciada tanto por fatores estruturais quanto por 

fatores sociais. De acordo com Mollica (2008), esses fatores são denominados 

variáveis independentes, pois ―os usos de estruturas linguísticas são motivados 

e as alternâncias configuram-se por isso sistemáticas e estatisticamente 

previsíveis.‖ (p.9-10) A autora afirma que as variantes são todas as formas 

alternativas que caracterizam o fenômeno variável em questão, o qual é 

conhecido como variável dependente. 
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Com relação ao fenômeno variável, a autora destaca que o emprego das 

formas variantes não é aleatório, já que há fatores sociais e estruturais que 

interferem nessas escolhas. Além disso, Mollica (2008) aponta que: 

 
As variantes podem permanecer estáveis nos sistemas (as mesmas 
formas continuam se alternando) durante um período curto de tempo 
ou até por séculos, ou podem sofrer mudança, quando uma das 
formas desaparece. Neste caso, as formas substituem outras que 
deixam de ser usadas, momento em que se configura um fenômeno 
de mudança em progresso. (p. 11) 

 
 

Com isso, percebe-se que o entendimento da variação e da possível 

mudança é sempre contextualizado, já que há um grande número de 

condicionantes que podem ocorrer para o emprego de formas variantes, os 

quais ―agem simultaneamente e emergem de dentro ou de fora dos sistemas 

linguísticos.‖ (MOLLICA, 2008, p.11) 

Por fim, Mollica (2008) destaca que todos os sistemas linguísticos 

tendem a variar e a manter-se estáveis simultaneamente e que a variação é 

sempre ―estruturada de acordo com as propriedades sistêmicas das línguas e 

se implementa porque é contextualizada com regularidade.‖ (p.12) Cezario e 

Votre (2009) afirmam, nesse sentido, que ―a variação ilustra o caráter 

adaptativo da língua como código de comunicação e, portanto, a variação não 

é assistemática.‖ (p. 141) A variação pode ocorrer tanto no eixo diatrópico 

(região geográfica) como no diastrático (classe social). 

Para tratar especificamente dos fenômenos de variação linguística 

averiguados na fala, são trazidos, inicialmente, dois autores. O primeiro 

trabalho é o de Vieira (2009), o qual apresenta os resultados de uma análise 

quantitativa, de amostras de fala de habitantes das três capitais dos estados da 

região Sul do país, sobre a regência dos verbos de movimento ir, vir, levar e 

chegar. A autora parte da ideia de que fatores linguísticos e fatores 

extralinguísticos podem causar a variação de preposições que regem verbos 

de movimento.  

Vieira (2009) parte da constatação de que, normalmente, não há 

referência em gramáticas ao aspecto semântico das preposições. Com base 

em Cunha (1978), ela destaca que se torna possível delimitar ―uma significação 

fundamental [para as preposições], marcada pela expressão de movimento ou 
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de situação resultante e aplicável aos campos espacial, temporal e nocional‖ 

(VIEIRA, 2009, p. 425). Para a autora, as preposições a, para e em têm tanto o 

sentido de movimento quanto o de situação. 

Com relação ao valor semântico das preposições, Vieira (2009) destaca 

que as preposições são unidades funcionais, mas que não deixam ter um valor 

semântico, o qual ―só se atualiza ou se manifesta em contextos sintáticos 

determinados, já que é dependente do valor semântico de outros itens da 

sentença‖ (KLEPPA, 2005). As preposições a, para e em são mais 

gramaticalizadas e, por isso, têm um valor semântico opaco, e caracterizam-se 

por poderem funcionar como ―introdutoras tanto de argumentos quanto de 

adjuntos; poderem ser amalgamadas com outros elementos linguísticos (a + a, 

em + a, por + a, de + a) e por serem mais frequentes que as menos 

gramaticalizadas‖ (VIEIRA, 2009, p.426). 

A autora destaca o trabalho de Castilho (2004), que aponta para o 

sentido prototípico que corresponde às categorias semântico-cognitivas de 

posição no espaço, deslocamento no espaço, distância no espaço e 

movimento. As preposições a e para têm o sentido de direção, ao passo que 

em apresenta a noção de localização no espaço. Porém, com o uso, o sentido 

prototípico se modifica e se torna mais abstrato. A autora cita também Mollica 

(1996), que defende o fato de os traços semânticos influenciarem a escolha da 

preposição.  Vieira (2009) teve, como variáveis independentes, o tipo de verbo 

(ir, vir, chegar e levar), a configuração no espaço (traço semântico do locativo, 

sendo [+/- aberto], como cinema (local fechado) ou praia (local aberto), o grau 

de definitude e a determinação do locativo (relativos ao fato de os locativos 

terem referentes conhecidos ou facilmente identificáveis por parte do 

falante/ouvinte e ao fato de serem precedidos por artigo definido ou pronome 

possessivo ou demonstrativo), o traço semântico [+/- permanência]  (presença 

ou ausência da ideia de permanência no local de destino), a distância entre o 

verbo e a preposição (existência ou não de elemento interveniente entre o 

verbo e a preposição). Já como variáveis extralinguísticas, estavam o grau de 

escolaridade, o gênero, a idade e a localização geográfica.  

Após as análises, Vieira (2009) conclui que, conforme já apontado por 

Mollica (1996) e Ribeiro (2008): 
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o deslocamento da articulação verbo-preposição para verbo-locativo 
que vem ocorrendo no português brasileiro não representa uma 
variação livre, mas motivada por razões semânticas e, possivelmente, 
por razões pragmáticas (p.442).  

 

Além disso, a autora destaca que a escolha de uma ou outra preposição 

está relacionada tanto a traços semânticos do locativo e do verbo quanto da 

preposição. Com relação aos resultados, ainda, ela aponta que há pouca 

variação para os verbos levar, vir e chegar. Já com o verbo ir há mais variação. 

O traço semântico [+/- permanência] mostrou-se o fator linguístico mais 

relevante na escolha das preposições, além do grau de definitude e de 

determinação do locativo e configuração do espaço, especialmente com o 

verbo ir, mostrando que a preposição que rege o verbo harmoniza-se 

semanticamente com o seu adjunto.  

Em outro estudo, Vieira (2010) investiga a escolha da preposição no 

complemento locativo no verbo ir, na oralidade, a partir dos condicionantes 

idade e ocupação. A autora aponta que  

 
de acordo com a tradição gramatical, o verbo ir deve ser empregado 
com a preposição a ou para (consideradas padrão), uma vez que 
essas preposições carregam sentido de direção, sendo que a escolha 
de uma ou outra implica uma diferença sutil de sentido. No entanto, 
na língua falada, além dessas preposições, também é comum o uso 
de em (considerada não-padrão) acompanhando esses verbos (p.1). 

 

Após fazer uma apresentação de vários trabalhos a respeito desse tema 

(MOLLICA, 1996; VALLO, 2005; RIBEIRO, 2008; WIEDEMER, 2008 e VIEIRA, 

2009), a autora parte para a análise, tendo como variáveis independentes as 

mesmas usadas em Vieira (2009), citadas acima, e como variáveis 

extralinguísticas, o sexo, a idade e a ocupação. A variável dependente foi o uso 

da preposição em como complemento locativo do verbo ir. 

A autora conclui que há razões semânticas e possivelmente pragmáticas 

no deslocamento da articulação de verbo-preposição para verbo-locativo, o que 

indica a existência de fatores linguísticos e extralinguísticos atuando na escolha 

das preposições que regem os verbos de movimento. Por fim, quanto à análise 

conduzida, destaca que: 

  
[...] foi possível verificar que se mostraram relevantes na definição da 
preposição no complemento locativo do verbo ir a s variáveis grau de 
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definitude e de determinação do locativo, a idade e a ocupação 
exercida pelo falante. Em relação ao primeiro fator, verificou-se que o 
fato de o verbo ser acompanhado de um determinante contribui para 
a emergência da variante em, independentemente de o locativo ter 
como referente um lugar conhecido ou não dos interlocutores. 
Opostamente, o que menos favorece a emergência da preposição em 
é a indeterminação do locativo e o fato de seu referente não fazer 
parte do universo de conhecimento do falante.[...] verificou-se que 
indivíduos mais jovens e que exercem uma atividade de natureza 
manual usam mais a preposição em do que indivíduos mais velhos 
que também têm esse tipo de atividade. O uso da preposição em, no 
entanto, diminui significativamente entre os indivíduos que exercem 
uma atividade de natureza intelectual, sejam eles jovens ou de mais 
idade. Isso significa que é necessário levar em conta a interação 
entre esses dois fatores na análise dos resultados (VIEIRA, 2010, p. 
8) 

 

Já Wiedemer (2010), em sua dissertação de mestrado (WIEDEMER, 

2008), investiga os fatores que influenciam na escolha das preposições 

a/para/em no complemento locativo do verbo ir na fala de algumas cidades de 

Santa Catarina (Brasil). O autor destaca trabalhos de Mollica (1996), que 

considera que os fatores escolaridade, sexo e idade foram importantes em sua 

pesquisa e destaca que o uso das preposições a e para é mais comum por 

informantes mais escolarizados.  

Wiedemer também destaca o trabalho de Ribeiro (1996; 2008), que 

aponta o fato de mulheres de faixa etária intermediária – 36 a 55 anos – 

evitarem o uso da variante em, ao passo que as faixas etárias dos extremos a 

utilizam mais. A análise também aponta, como resultados, o fato de que quanto 

mais escolarizado, maior será o uso de a e para ao invés de em, como 

complemento do verbo ir na  falada. Deste modo, todos os trabalhos 

averiguados por Wiedemer destacam motivações sociais no uso das 

preposições a/para/em como complementos do verbo ir. O autor investigou, 

então, as variáveis localidade, escolaridade e idade. Com relação à idade, 

constatou que não foi relevante para o uso de em, mas sim para o uso de a, 

que é mais usada por pessoas mais velhas. Já quanto à escolaridade, quanto 

maior a escolaridade, maior o uso de a, seguido de para, enquanto que em 

tende a ser mais usada por falantes menos escolarizados. Por fim, a localidade 

mostrou-se relevante: a preposição a foi mais usada por falantes de Blumenau 

e Florianópolis, ao passo que em, por falantes de Chapecó e Lages, o que 

pode estar relacionado à ocupação étnica.  

Por fim, Wiedemer (2010) destaca que há  
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indícios que sustentam a hipótese de mudança em andamento rumo 
à diminuição crescente e gradativa de uso de uma das formas [a], de 
modo que as outras variantes [em/para] continuarão, possivelmente, 
competindo entre si para representar o domínio funcional em questão 
(p.14).  

 

Wiedemer (2010) aponta que, em Santa Catarina, há um quadro de 

variação estável com as preposições em e para, embora em sofra restrição da 

escolaridade, há uma diminuição no uso da preposição a e que há diferentes 

fenômenos atuando sobre a regência do verbo ir com indicação de movimento.  

Apresenta-se também o trabalho de Farias (2006), o qual investigou o 

que caracteriza a variação entre as preposições a, para e em em contextos 

estruturais do português brasileiro e do português europeu. Nesses contextos, 

tais preposições regem verbos que indicam movimento, como ir e chegar. O 

autor acredita que a variação tenha relação com o conteúdo léxico-semântico 

das preposições que participam de construções com verbo e predicado e, logo, 

seria um caso de variação léxico-semântica, já que ―a mudança de uma 

preposição para outra [...] não só implica uma subespecificação do termo 

locativo, como também salienta propriedades predicativas distintas dos verbos 

desenvolvidos nessas construções no PB e no PE‖ (p. 216). A análise de 

Farias (2006) está dentro do âmbito da Gramática Gerativa. A partir dos 

aspectos teóricos e metodológicos da abordagem gerativa, o autor constata 

que há um traço categorial das preposições a, para e em, bem como 

propriedades predicativas distintas entre o português brasileiro e o europeu em 

construções com os verbos ir e chegar.  

Além desses trabalhos, acredita-se ser necessário destacar a pesquisa 

de Castilho (2004; 2006), o qual apresenta uma proposta de estudo das 

preposições, partindo do pressuposto que ―qualquer expressão lingüística exibe 

simultaneamente propriedades lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais.‖ 

(CASTILHO, 2006, p.4). Contudo, ele acredita que algumas preposições 

estejam perdendo o conteúdo lexical e tornando-se mais gramaticais, de modo 

que estejam se comportando apenas como preposições. O autor destaca que: 

 
Tradicionalmente, entende-se por gramaticalização o trânsito de uma 
forma livre, menos gramatical, para uma forma ligada, mais 
gramatical. Como forma ligada, o item adquire propriedades sintáticas 
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de que não dispunha previamente, sofre a alteração de suas 
propriedades morfológicas, reduz-se a um afixo, podendo então 
desaparecer. A seguinte escala linear (ingl. cline) capta essa 
trajetória: Léxico > Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > zero. 
(CASTILHO, 2004, p. 982) 

 

O autor divide as preposições em três grupos: as mais gramaticalizadas 

(comportam-se exclusivamente como preposições), como de, em, a, para, com, 

por, as medianamente gramaticalizados, como sem, sob, sobre, até, entre, 

contra, desde, após, e as menos gramaticalizadas, como ante, perante, 

durante, exceto, salvante, salvo, conforme, trás, segundo. O autor destaca que 

essa divisão ―vai dos itens mais freqüentes amplitude sintática, para os itens 

menos freqüentes, de menor amplitude sintática‖ (CASTILHO, 2004, p. 983).  

A seguir, apresentam-se as definições gramaticais para a regência 

verbal e preposições, bem como a distinção apontada por Neves (2000) para 

os usos das preposições a, para e em. 

 

 

2.4 As preposições na gramática 

 
 

Cunha e Cintra (2008) definem preposições como ―palavras invariáveis 

que relacionam dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do 

primeiro (antecedente) é explicado ou completado pelo segundo 

(consequente)‖ (p.569). Ainda segundo os autores, ―a relação que se 

estabelece entre palavras ligadas por intermédio de preposições (...) pode 

exprimir um movimento ou uma situação daí resultante‖ (p.570).  

Cunha e Cintra (2008) apontam que tanto a ideia de movimento quanto a 

de situação (falta de movimento na relação estabelecida pela preposição) 

podem ser consideradas em relação ao espaço, ao tempo e à noção. Além 

disso, afirmam que, ao analisar a ideia de movimento, expressa por relações 

preposicionais, deve-se considerar ―um ponto limite (A), em referência ao qual 

o movimento será de aproximação ou de afastamento‖ (p.571). 

Por fim, Cunha e Cintra afirmam que ―as relações sintáticas que se 

fazem por intermédio de preposição obrigatória selecionam determinadas 

preposições exatamente por causa do seu significado básico‖ (p.573). Com 
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isso, os autores destacam que a maior ou a menor intensidade significativa da 

preposição depende do tipo de relação sintática que ela estabelece. Tal relação 

pode ser fixa (quando a preposição constitui um todo significativo), necessária 

(quando a preposição relaciona ao termo principal um complemento 

sintaticamente necessário) ou livre (quando a preposição acrescenta à relação 

estabelecida um valor estilístico).  

Já Luft (2002) afirma que preposições são palavras gramaticais com 

função subordinativa, chamada regência. Luft (2010) traz a seguinte definição 

de regência: 

 

Regência em sentido mais restrito é, pois, a necessidade ou 
desnecessidade de complementação implicada pela significação de 
nomes (substantivos, adjetivos, advérbios) e verbos. No terreno que 
aqui interessa, esse necessitar ou prescindir, o verbo, de elementos 
nominais para complementar uma estrutura significativa é o que se 
chama de ―regência verbal‖ (p.5) 

  
Luft (2002) destaca, também, que a preposição é um conectivo 

subordinante, o qual ―indica que seu consequente se subordina a um 

antecedente (que, no enunciado, pode vir depois ou estar omisso, 

subentendido)‖ (p.185). Ainda segundo Luft (2002), as preposições antepõem-

se a complementos, verbais ou nominais, e a adjuntos, adverbiais ou 

adnominais. Quanto às preposições a, para e em, o autor as classifica como 

essenciais, pois funcionam apenas como preposições. 

Luft (2010) aponta, ainda, que são os traços semânticos dos verbos que 

preveem ou selecionam as preposições. Porém, ele afirma que: 

 

Certamente em alguns casos não é tão claro o significado das 
preposições, por muito abstrato o campo semântico e por 
esvaziamento histórico (em assistir a, a preposição exprimia 
presença, proximidade – cp. à porta), mas isto não anula a norma de 
que as preposições contêm traços semânticos que se relacionam 
com os traços das palavras que as regem. (p.14) 

As definições apresentadas acima fazem parte de dicionário ou de 

gramáticas normativas. A seguir, são apresentadas as definições de Neves 

(2000) quanto aos usos das preposições, independentemente das prescrições 

gramaticais. Nesse sentido, a autora apresenta em seu trabalho de que forma 

as preposições são usadas e que sentidos elas assumem. 
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Neves (2000) pontua que a preposição a é uma das preposições 

introdutora de argumentos e que funciona no sistema de transitividade. A 

preposição a introduz complementos verbais, cuja referência é a um ponto de 

chegada ou a um ponto final de referência (meta). Entre os verbos para os 

quais a pode introduzir esse tipo de complemento, estão os verbos +dinâmicos 

que indicam, entre outras funções, o movimento em direção a um lugar, como 

em: 

 
Saímos para ir AO cinema (...). 
Vinde A mim, os que sois exaustos e oprimidos. 
Em andar vagaroso cheguei AO muro dos fundos. (NEVES, 2000, 
p.605) 

 

A preposição a também pode introduzir um complemento que é locativo, 

isto é, que indica um lugar aonde se chegará. Neste caso, o locativo pode 

aparecer após verbos +dinâmicos que indicam mudança de lugar (com 

direção), como em: 

 
(...) conduzindo-me A um canto, perguntou misteriosamente se eu 
apreciaria (...). (NEVES, 2000, p.613) 

 

Com relação à preposição em, Neves (2000) destaca que ela, entre 

outras funções, pode estabelecer relações semânticas no sintagma verbal 

(adjunto adverbial) da seguinte forma: verbo + em + sintagma nominal. Entre as 

relações estabelecidas, há a relação de circunstanciação de lugar, sendo um 

locativo não-diretivo, isto é, não aponta uma direção, mas um lugar onde algo 

já se encontra. Nesse grupo, pode haver relações que indiquem movimento, 

como ponto de contato, contiguidade ou localização na superfície: 

 
Sentamo-nos NO banco do candelabro [...].  
Os homens se puseram atrás de mim e um deles me tocou NO 
ombro, meio bruto, [...]. 
Passei a mão EM suas coxas. (NEVES, 2000, p. 675-676) 

 

Por fim, quanto à preposição para, Neves (2000) afirma que ela também 

introduz um complemento verbal, cuja referência seja a um ponto de chegada, 

a um ponto de destino ou a um ponto final. Ela pode ser usada com os verbos 

+ dinâmicos que indicam direção a, como em: 

 
Assim, quando pensava que ia PARA Monte Santo, sem saber como 
voltava PARA Canudos. 
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As duas jovens foram levadas PARA uma casa de saúde particular. 
Depois os cangaceiros vieram PARA cima de mim. (NEVES, 2000, 
p.691-692) 

 

É importante destacar que Neves (2000) não traz exemplos da 

preposição em como referente a um locativo diretivo, como pode acontecer 

com as preposições a e para. Contudo, tal preposição, como apontam os 

trabalhos de Vieira (2009; 2010) e de Wiedemer (2008; 2010), é usada com 

verbos que indicam movimento, verbos +dinâmicos, para denotar direção a 

algum lugar.   

  

 

3 METODOLOGIA 

 

Buscando averiguar a variação das preposições que ocorrem com 

verbos que indicam movimento (ir, vir, levar, chegar etc.), a partir da 

investigação dos textos do jornal Diário Popular, da cidade de Pelotas (RS), e 

da verificação de possíveis diferenças nas escolhas das preposições na versão 

online e na versão impressa desse jornal, esta análise foi conduzida em duas 

etapas. Primeiramente, foram analisadas todas as notícias publicadas na 

versão online do Jornal Diário Popular1, durante os dias 20 e 26 de outubro de 

2013, ou seja, uma semana. Nessa análise, foram marcados diversos usos de 

regência verbal e, posteriormente, selecionaram-se aqueles que não estavam 

de acordo com as normas gramaticais. Para essa seleção, foi utilizado o 

Dicionário de Regência Verbal, de Luft (2010), em sua versão atualizada. 

Após a seleção das ocorrências inadequadas formalmente, foi apontado 

de que notícias os trechos faziam parte e, a seguir, foi-se aos jornais 

impressos, para verificar se tais ocorrências apareciam em ambos os meios de 

divulgação. Partiu-se, nesta análise, da hipótese de que a versão online 

poderia apresentar mais problemas de regência verbal do que a versão 

impressa, por ser um texto de publicação imediata, à medida que os fatos 

ocorrem e, com isso, poderia não ter um processo de revisão, ou até de escrita, 

tão cuidadoso. 

                                                           
1
 O conteúdo online do Jornal Diário Popular foi retirado de sua versão online, disponível em: 

<http://www.diariopopular.com.br/> 
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Por fim, após a verificação das ocorrências, bem como da comparação 

com a versão impressa, foi feita a análise dos gêneros textuais em que tais 

inadequações aparecem. Buscou-se investigar se há gêneros em que tais usos 

sejam mais predominantes e se há fatores linguísticos e extralinguísticos que 

justificam tais escolhas. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise dos dados, foram constatadas cerca de 200 ocorrências de 

verbos regidos por alguma preposição, independentemente de serem verbos 

de movimento ou não. A seguir, verificaram-se os seguintes verbos que 

indicam movimento: ir, vir, retornar, chegar, levar, voltar, além de colocar, 

mandar  e ingressar. 

Com relação aos verbos chegar, ir, vir, retornar e levar, os quais já foram 

bastante estudados por autores que investigaram as preposições que os 

acompanham, especialmente na oralidade, foram os que apareceram mais 

vezes ao longo da semana analisada. O verbo que apareceu mais vezes foi 

chegar, com 37 usos.  Na sequência, o verbo ir teve 16 usos identificados, o 

verbo levar, 14 usos, o verbo voltar, 12 usos, o verbo vir, sete usos, e o verbo 

retornar, cinco usos. Já os verbos colocar, mandar e ingressar não tiveram 

tantas ocorrências nesse sentido de indicar movimento. 

Após a análise de cada uma dessas ocorrências, verificou-se que a 

maioria dos verbos que indicam movimento apresentou, ao menos, um uso de 

preposições diferentes daquelas consideradas formais ou adequadas 

gramaticalmente. A seguir, são apresentados os trechos em que tais verbos 

aparecem, bem como as definições trazidas pelo Dicionário de Regência 

Verbal (LUFT, 2010). Serão apresentados, por alíneas, os verbos, os trechos e 

a análise. Optou-se por apresentar os verbos em ordem alfabética. 
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a- Chegar: 

 

O verbo chegar apresentou 37 usos na versão online do jornal durante a 

semana estudada. Destes, a maioria apareceu de forma igual na versão 

impressa, sem nenhuma alteração. Destacaram-se duas notícias diferentes na 

versão impressa e uma notícia que não apareceu na versão impressa.  

Desses usos, 29 vieram acompanhados pela preposição a, dois pela 

preposição até e quatro pela preposição em. Aqui, percebe-se que os dados de 

linguagem oral apontam para um movimento contrário: Vieira (2009), ao 

analisar a variação das preposições com verbos de movimento na fala de 39 

falantes das três capitais da Região Sul do Brasil, constatou que ―o verbo 

chegar, das 58 ocorrências, apresentou somente dois contextos com a 

preposição para(...)‖ (p.433). 

 De acordo com Luft (2010), o verbo chegar pode comportar-se como 

transitivo indireto ou como intransitivo, assumindo as seguintes definições e 

possibilidades de uso: 

 

Int. ou TI: Chegar (a...) atingir o termo do movimento de ida ou vinda; 
atingir (o lugar visado). (p.116) 

Para a explicação destacada acima, o autor ainda faz a seguinte 

observação: 

OBS: verbo de ‗movimento para‘, é natural reger ele preposição a 
diante de complemento de lugar. No Brasil, entretanto, usa-se muito a 
preposição em (exclusiva diante de casa ‗lar‘: chegar em casa e não 
chegar a casa), como aliás também com outros verbos de movimento 
(cf. Nascentes, 1953:171-4; Jucá, 1937:52-5; Lessa: 81-3). Pode 
colaborar para isso a tendência de considerar o estado e o repouso 
(‗lugar onde‘) em vez do movimento (‗lugar para onde‘): ―...a pessoa 
que chega já se julga no lugar e troca o adjunto adverbial de lugar 
para onde pelo de lugar onde: ‗Quando ela chegou na porta da 
cozinha...’ (Alencar)‖ (Nascentes, 1960:59). Segundo Nascentes, 
essa regência ocorre em Euclides da Cunha, Taunay (...). as 
pesquisas de Lessa (p.168-71) e Barbadinho (1977: 61-2) confirmam 
amplamente esse brasileirismo nos autores modernistas. (...) Mesmo 
assim, penso que em texto culto formal melhor se ajusta o chegar a. 
(LUFT, 2010, p.116) 

Logo, vê-se que na linguagem culta é defendido o uso da preposição a 

ao invés de em. Nas notícias em que tal verbo apareceu regido pela preposição 

em, apenas a primeira não aparece na versão impressa, visto que a notícia 
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publicada não foi a mesma publicada na versão online. As demais aparecem 

da mesma forma em ambas as versões. As duas primeiras encontram-se na 

seção esportiva, ao passo que a terceira é de um artigo de opinião. A última é 

de uma notícia do caderno Zoom. 

 

 ―Aos 3min, foi a vez dos donos da casa chegarem com força no ataque.‖ 
(Versão online, 24 out. 2013) 
 
―O diretor executivo de futebol, Rafael Brauner, no meio da maratona de jogos 
chegou a afirmar que era importante vencer este turno para evitar mais dois 
jogos e conseguir chegar menos desgastado na Supercopa em novembro.‖ 
(Versão online, 25 out. 2013) 
 
―Cheguei na empresa e tudo fechado.‖ (Versão online, 23 out. 2013) 
 
―Todas as quartas-feiras e aos sábados Ben Hur chega no calçadão da rua 
Andrade Neves com seus cantores e músicos para dar início aos ensaios.‖ 
(Versão online, 21 out. 2013) 
 
Exemplo com a preposição a: 
 
―A dupla retorna aos gramados na quarta-feira pelas semifinais da Copa Sul-
Fronteira. Caso cheguem à decisão serão mais quatro jogos em duas 
semanas.‖ (Versão online, 20 out. 2013) 
 
Exemplo com a preposição até: 
 
―E na padronização dos anúncios e publicidades que chegam até você?‖ 
(Versão online, 21 out. 2013) 
 

Percebe-se, assim, que na escrita não ocorre o mesmo que ocorre na 

oralidade, conforme Vieira (2009). O uso da forma prescrita gramaticalmente foi 

mais corrente no bloco de dados analisados, o que pode indicar a formalidade 

da escrita e a consequente importância das regras gramaticais neste aspecto. 

 

 

b- Colocar 

 

―Após um gol anulado por impedimento, a pouco mais de 30 minutos do início 
do jogo, o canhoto Danilo, em cobrança de falta pela direita, colocou a bola 
para dentro da área e Tássio marcou de cabeça para o tricolor.‖ (Versão online, 
24 out. 2013) 
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Este trecho foi retirado da versão online do jornal, de uma notícia 

intitulada ―Em casa, Rio Grande vence Nova Prata‖, publicada online às 

00h13min. Na versão impressa, tal trecho também aparece da mesma forma 

como foi redigido na versão online. Porém, na versão impressa, a notícia tem 

outro título: ―Rio Grande larga em vantagem nas quartas‖ (p.29). 

De acordo com Luft (2010, p. 124), o verbo colocar, como transitivo 

direto e indireto, pode vir acompanhado das seguintes preposições: 

 

TDI: colocá-lo em, sobre (em cima, acima de)/abaixo de, ao lado de, 
etc... Pôr (em algum lugar): colocar os livros na estante (sobre a 
mesa, junto à escrivaninha, etc.). 

  

Vê-se, então, que neste trecho, é usada a preposição para, mas não 

seria necessária, já que o locativo – dentro da área – não exige preposição. 

Porém, vê-se também que é respeitada a transitividade do verbo, já que há 

algo para ser colocado (a bola) em algum lugar (dentro da área). Logo, é 

possível analisar esse uso de para indicando o ponto de chegada da bola, 

conforme já apontado por Neves (2000).  

Tal notícia aparece na seção de Esportes da versão impressão do jornal. 

Na versão online, é classificada como ―Vantagem‖. Destaca-se, por fim, que 

este foi o único uso encontrado do verbo colocar com sentido de movimento. 

 

 

c- Ir 

 

O verbo ir apresentou 16 usos na versão online do jornal durante a 

semana estudada. A maior parte desses usos apareceu da mesma forma na 

versão impressa, sem nenhuma alteração. Destacaram-se uma notícia que não 

apareceu na versão impressa e que duas notícias foram publicadas de forma 

diferente na versão impressa. 

 Desses 16 usos, seis vieram acompanhados pela preposição a, dois 

pela preposição até, sete pela preposição para e um pela preposição em. 

De acordo com Luft (2010), há uma diferença entre ir (de...) a e ir (de...) 

para, assim como com ir em: 
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OBS1: diferença entre ir a... e ir para...: ir a um lugar traduz ―a ideia 
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 ―distingui-se de a por comportar um traço 
significativo que implica maior destaque do ponto de partida‖ (Cunha, 
1972:526). Na fala brasileira, prevalece para (em qualquer dos dois 
sentidos) sobre o a, de pouco uso por falta de corpo fonético. 

OBS2: No português brasileiro também ocorre ir em, sobretudo na 
fala, o que pode ser até sobrevivência da língua arcaica, herança da 
língua-mãe (lat. In urben ire): vou em casa (...) Escreveu Mário de 
Andrade (Lessa: 187) em carta a Manuel Bandeira: ―Os portugueses 
dizem ir à cidade. Os brasileiros: na cidade. Eu sou brasileiro.‖ 
Mesmo assim, em linguagem culta formal, sobretudo escrita, 
recomenda-se ir a ou ir para. (p.342) 

 

Vê-se que para e a foram as preposições mais encontradas na análise. 

Já a preposição em, a qual é vista como mais comum na oralidade, apareceu 

apenas uma vez, em um trecho retirado de um editorial. Abaixo, são 

apresentados um exemplo de cada uso de preposição: 

 

―Também do Jojoca sempre ouvi o quanto ele gostava de ir na minha casa para 
os trabalhos de grupo e para brincarmos um pouco de teatro. Não sabia que 
isso era muito importante para ele.‖  (Versão online, 22 out. 2013) 
 
―O reclamante não ficou sabendo se a polícia chegou ir ao local, mas cinco 
minutos depois da ligação.‖ (Versão online, 20 out. 2013) 
 
―Dois minutos depois, Rafael Moura foi para a partida no lugar de Damião.‖ 
 (Versão online, 24 out. 2013) 
 
―O trecho que vai da BR-392 até o pórtico de entrada do campus da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é um velho problema enfrentado não 
só pelos moradores da região (...).‖(Versão online, 25 out. 2013) 
 

Com relação ao exemplo com a preposição em, é possível pensar que, 

por ser um texto opinativo, com um caráter pessoal e talvez mais emotivo, o 

uso seja mais próximo da oralidade, da forma como essa pessoa poderia 

contar pela fala isso para outras.  

Nesse sentido, destaca-se, aqui, o trabalho de Vieira (2009), o qual 

apontou para alguns fatores que condicionam o aparecimento das preposições 

para ou em junto com o verbo ir na fala: a ausência de determinação e 
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definição do locativo, referente ao ―fato de os locativos terem referentes 

conhecidos ou facilmente identificáveis por parte do falante/ouvinte e o fato de 

serem precedidos por artigo definido ou pronome possessivo ou 

demonstrativo.‖ (VIEIRA, 2009, p.431); a configuração do espaço do locativo, 

de modo que ―o locativo que possui o traço [-aberto] tem como característica o 

fato de ser um lugar cercado, com uma entrada definida, com ou sem 

cobertura. Aquele que possui o traço [+aberto] caracteriza-se por não 

apresentar essas características ou por se referir a um lugar indefinido ou 

abstrato.‖ (VIEIRA, 2009, p.430); e, por fim, a presença ou ausência da ideia de 

permanência no local de destino (p.431). 

Vieira destacou que o uso da preposição em é favorecido quando há a 

determinação e definição do locativo, quando o locativo é um lugar fechado e 

quando não há ideia de permanência no local. No exemplo retirado do jornal, é 

possível analisar que as duas primeiras ideias aparecem claramente. Já com 

relação à noção de permanência, pode-se pensar que há uma permanência 

curta na casa referida, de ir até lá e sair no mesmo dia, por exemplo.    

 

 
d- Ingressar 
 

 
―A estudante da 6ª série Melissa Moraes Amaro, 13, está entre os 53 
sorridentes, ou melhor, pacientes que ingressaram ao projeto neste ano.‖ 
(Versão online, 26 out. 2013) 

 

O trecho acima se encontra na notícia ―Pelotas está entre as cidades 

que mais se destacaram na execução do projeto Dentista do Bem‖, publicada 

na versão online às 06h29min na seção ―Voluntariado‖.  Nela, o verbo ingressar 

é usado com a preposição a. Contudo, Luft (2010, p.334) traz as seguintes 

definições e usos de preposições para esse verbo como transitivo indireto: 

 

TI: ingressar em... dar entrada; entrar; iniciar-se. 
Int. ou TI: ingressar (em...). Fazer ingresso, matricular-se. 
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Vê-se que, de acordo com Luft (2010), usa-se a preposição em ao invés 

de a. Aqui haveria, novamente, o sentido de destino final ao invés de a direção 

percorrida durante o ingresso de acordo com Neves (2000).  

É importante destacar que foram contabilizados cinco usos do verbo 

ingressar e apenas este aparece com a preposição a. Os demais aparecem 

com a preposição em. Essa notícia aparece na versão impressa do jornal, no 

dia 26 de outubro de 2013, com o nome ―Mais do que saúde, sorrisos‖ (p.2) na 

seção ―Dentista do Bem‖, em uma matéria de capa. É possível pensar que o 

uso do a, neste caso específico, poderia representar uma hipercorreção da 

língua escrita, visto que as preposições a e para são mais usadas e prescritas 

gramaticalmente na língua culta com verbos que indicam movimento do que 

em. 

 

 

e- Levar 

O verbo levar apresentou 14 usos na versão online do jornal durante a 

semana analisada. A maioria dessas ocorrências apareceu de maneira idêntica  

na versão impressa, sem nenhuma alteração. Destacam-se duas notícias que 

não apareceram na versão impressa, por terem sido publicadas durante a tarde 

na versão online, e uma notícia que apareceu de forma diferente na versão 

impressa. 

Desses usos, 12 vieram acompanhados pela preposição a e dois, pela 

preposição até. Com relação a este verbo, é importante ressaltar que em 

grande parte das ocorrências, há um sentido de movimento abstrato. Das 14 

ocorrências, oito continham esse sentido: 

 

―O objetivo foi levar ao público distintos processos criativos cultivados nos 
cursos do Cearte.‖ (Versão online, 21 out. 2013)  
 
―Precisamos saber em que parte deste processo se perdeu essa consciência", 
afirma Lilian,ao mencionar o contexto que leva obstetras e pediatras a se 
dividirem entre consultórios, hospitais de mais de uma cidade e salas de aula.‖ 
(Versão online, 22 out. 2013) 
 
―(...) o que pode levar ao aumento do preço de alguns artigos de exportação.‖ 
(Versão online, 23 out. 2013)  
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“O Gladiador levou a melhor sobre o marcador, mas chutou desviado, à 
esquerda de Walter.‖ (Versão online, 24 out. 2013) 
 
―Já a equipe do plantão buscou apurar fatos que pudessem levar a polícia ao 
menos à motivação do crime.‖ (Versão online, 24 out. 2013) 
 
―Cursos de mestrado e doutorado, entretanto, levaram à redução da equipe 
(...).‖ (Versão online, 26 out. 2013) 
 
―O instinto de autopreservação leva ao apego pelas ideias conhecidas em torno 
das quais as inovações tendem a orbitar (...).‖(Versão online, 26 out. 2013) 
 
―(...) planejamento orçamentário é fundamental para que os cidadãos possam 
ter o controle dos gastos, que podem levar à inadimplência e 
consequentemente ao nome negativado.‖ (Versão online, 26 out. 2013) 
   

Dessas oito ocorrências, em todas há o uso da preposição a. Luft (2010) 

aponta a seguinte possibilidade de usos de preposições com o verbo levar 

como transitivo indireto, transitivo direto pronominal indireto e como transitivo 

direto e indireto: 

 

TDI: levá-lo (de...) (a, para...). TD: levá-lo. Fazer passar (de um lugar) 
(para outro); transportar; levá-lo (a, para, por...) conduzir, guiar;  
TDI: levá-lo a, para... dirigir, encaminhar-se. 
TdpI: levar-se por... deixar-se dominar, possuir. 
TI: levar a … dar acesso, ir ter. (p.353) 

 

Abaixo, são apresentados exemplos do uso do verbo levar com um 

sentido concreto de movimento: 

―O evento pode levar mais de 30 mil pessoas ao Santuário da Cascata, na BR-
392 (...).‖ (Versão online, 22 out. 2013) 
 
―A empresa Conquistadora colocará  um ônibus para levar os peregrinos até o 
local.‖ (Versão online, 22 out. 2013) 
 
“De Johann Sebastian Bach ao rap é o repertório que os meninos e as 
meninas do Navegantes e do Getúlio Vargas, que integram a ONG Anjos e 
Querubins, querem levar até o Rio de Janeiro, na 9ª edição do projeto 
Circulando, evento promovido pelo Instituto Raízes em Movimento, no 
complexo do Alemão.”  (Versão online, 22 out. 2013) 
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Destaca-se que Luft não apresenta como exemplo de uso a preposição 

até, embora indique a ideia de movimento, de ponto de chegada. Tal 

preposição aparece apenas duas vezes, mas pode trazer um sentido diferente 

da preposição a. De acordo com Houaiss, Villar e Franco (2001), até, como 

preposição, ―expressa um limite espacial, o término de uma distância ou de 

uma superfície‖ (p.331). 

 

 

f- Mandar 

 

―Era só fazer o gol, mas o chileno pegou muito embaixo da bola e mandou por 
cima.‖ (Versão online, 24 out. 2013) 
 
―Pato arriscou da entrada da área, mas mandou por sobre o travessão de 
Dida.‖ (Versão online, 24 out. 2013) 

 
―O paraguaio levantou com perfeição no meio da área, na cabeça de Kleber, 
que mandou no canto direito.‖ (Versão online, 24 out. 2013) 

 
―Ele mesmo fez a cobrança e quase mandou no ângulo oposto de Dida.‖ 
(Versão online, 24 out. 2013) 

 

Todos os trechos acima foram retirados da versão online do jornal, de 

uma notícia intitulada ―Tricolor bate Corinthians nas penalidades e está na 

semifinal‖, publicada às 08h20min, na seção ―Copa do Brasil‖. O verbo mandar 

aparece regido por duas preposições diferentes: por e em. De acordo com Luft 

(2010, p.360), o verbo mandar, como transitivo direto e, possivelmente, 

indireto, tem as seguintes definições e usos: 

 

TD(I): mandar algo (a alguém); mandar(-lhe) algo…Enviar, expedir, 
remeter; mandá-lo (a, sobre...). Emitir, irradiar, expedir; mandá-lo (a, 
para...). Delegar, enviar; mandá-lo (de...) (para...), mandá-lo. 
Exportar. 

  
Vê-se que em nenhum dos trechos há o objeto direto do verbo. É 

possível inferir que objeto em questão seja a bola de futebol, já que é uma 

notícia sobre o jogo ocorrido na noite anterior. Contudo, o objeto não é 

explicitado nas orações. Já com relação aos objetos indiretos, as preposições 

usadas nos trechos são diferentes daquelas sugeridas por Luft (2010), mas em 



 

34 
 

todos os trechos há a definição do local (para) onde a bola foi mandada, 

acompanhado por uma preposição. 

De acordo com Neves (2000), a preposição em indica um locativo não 

diretivo, diferentemente do que pode acontecer com o para, por exemplo. É 

possível pensar que haveria uma motivação semântica na escolha de em ao 

invés de a ou para, de modo que o foco da oração é deslocado: não estaria 

destacada a direção, o movimento percorrido após a ação dos jogadores, mas 

sim o destino final atingido. Logo, nesses trechos, o em indicaria o destino final 

da bola ao invés de a direção seguida por ela para atingir tal objetivo.  

Já com relação ao por, Luft (2002) afirma que, com o sentido de 

movimento, essa preposição traz a ideia de ―percurso de uma extensão entre 

limites, através de, duração‖ (p.588). Vê-se, assim, que tal preposição enfatiza 

a duração, o percurso por onde, nos exemplos destacados, a bola percorreu. 

Na versão impressa, a notícia apresentada não é a mesma da versão 

online. Na notícia da versão impressa, intitulada ―Pelas mãos de Dida‖, na 

seção ―Esportes‖, não foi usado o verbo mandar. Destaca-se que esses foram 

os únicos usos do verbo mandar com sentido de movimento. 

 

 

g- Retornar 

 

O verbo retornar apresentou sete usos na versão online do jornal 

durante a semana analisada. Quase todos os usos apareceram iguais na 

versão impressa, sem nenhuma alteração. Destaca-se, apenas, uma notícia foi 

publicada de forma diferente na versão impressa do jornal.  

Desses usos, três vieram acompanhados pela preposição para e quatro, 

pela preposição a. Luft (2010) aponta a seguinte possibilidade de usos de 

preposições com o verbo retornar como transitivo indireto ou como transitivo 

direto e indireto: 

 

TI: retornar (de...) (a, para...). Voltar (para o ponto) (de onde partiu). 
Regressar, chegar de volta. 
TDI: retorná-lo (de...) (a para). Fazer tornar ou voltar. (p.460) 
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Abaixo, são apresentados alguns exemplos das preposições 

encontradas com o verbo retornar: 

―A mãe recupera-se rapidamente e, logo, tem chance de retornar a seus 
afazeres.‖ (Versão online, 22 out. 2013) 

―A dupla retorna aos gramados na quarta-feira pelas semifinais da Copa Sul-
Fronteira.‖ (Versão online, 20 out. 2013) 

“Grêmio e Corinthians retornaram para etapa final sem modificações.‖ 
(Versão online, 24 out. 2013) 

―Com isso, Jefferson retorna para a linha de três meias ao lado de Felipe 
Garcia e Régis.‖ (Versão online, 25 out. 2013) 

 

Percebe-se que em todas as ocorrências as preposições escolhidas 

estão de acordo com a definição de Luft (2010). Ao pensar-se nas diferenças 

de sentido entre para e a, retoma-se a distinção proposta por Luft (2010, 

p.342), com relação ao verbo ir: ir para implica no traço de permanência, isto é, 

de ficar no local por mais tempo, e no fato de dar mais destaque ao ponto de 

partida.  

 

  

h- Vir 

 

O verbo vir apresentou cinco usos na versão online do jornal durante a 

semana analisada. A maioria destes usos apareceu igual na versão impressa, 

sem nenhuma alteração. Destaca-se uma notícia que não apareceu na versão 

impressa, pois foi publicada durante a tarde de sábado, dia 26 de outubro. 

 Desses cinco usos, um veio acompanhado pela preposição a, um pela 

preposição contra, dois pela preposição de e uma pela preposição em. Luft 

(2010) aponta a seguinte possibilidade de usos de preposições com o verbo vir 

como transitivo indireto: 
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TI: vir (de...) (a, para, até...). Int: vir. Transportar-se (de um lugar) (a, 

para, até aquele em que está quem fala ou escreve. (p. 533) 

Abaixo, são apresentados um exemplo de cada uso das preposições 

encontradas nas notícias analisadas: 

―A única vitória do segundo turno veio contra o Bagé.‖ (Versão online, 23 out. 
2013) 
 
“O jogador do Farrapos Beisebol Clube Lewison Lopes, veio de Porto Alegre 
para participar do evento (...).‖ (Versão online, 26 out. 2013) 
 
“Ao fazer a curva em frente ao local, um ônibus que vinha no sentido Centro-
bairro ficou desgovernado.‖ (Versão online, 23 out. 2013) 
 
“Estão vindo a Pelotas jogadores de diversas cidades do Estado, pois no 
evento terá o Tomé, o Gouvea e tu, que são as principais referências do 
esporte no país.‖ (Versão online, 25 out. 2013) 
 

Vê-se que no primeiro exemplo, com a preposição contra, aparece em 

uma notícia esportiva. Neste caso, o verbo vir tem a acepção de acontecer ou 

ocorrer. 

Já no terceiro, com a preposição em, é possível inferir o sentido de 

transportar-se de algum lugar para/a/até outro lugar. Contudo, o autor opta pela 

expressão no sentido. De acordo com Houaiss, Villar e Franco (2001), sentido 

tem a acepção de ―cada uma das duas direções opostas em que algo pode se 

deslocar; orientação, rumo <o acidente ocorreu na Via Dutra, sentido Rio-São 

Paulo>‖ (p. 2547). Contudo, vê-se que no sentido não se trata de uma 

expressão, mas de uma preposição e uma palavra que carregam o sentido 

almejado pelo verbo vir no exemplo do jornal averiguado acima. 

 

 

i- Voltar 

 

O verbo voltar apresentou 12 usos na versão online do jornal durante a 

semana analisada. De todos esses usos, destaca-se apenas uma notícia que 

não apareceu na versão impressa do jornal. As outras notícias foram 

publicadas da mesma forma, sem nenhuma alteração. 
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Desses usos, um veio acompanhado pela preposição para, dez, pela 

preposição a, e um, pela preposição de. Luft (2010) aponta a seguinte 

possibilidade de usos de preposições com o verbo voltar como transitivo 

indireto, transitivo direto pronominal (indireto) e como transitivo direto 

pronominal indireto: 

TI: Voltar (de...) (a, para...); voltar em... OBS: como ocorre com outros 
verbos de movimento, aparece também a preposição em em lugar de 
a, para, no port. Bras. Coloquial: voltou em casa. Voltar na praia. 
TI: voltar a, para... mudar de direção; virar; tratar novamente; vir de 
volta;  
TI: Aux. Voltar a + Infinitivo. Exprime repetição ou processo de 
recomeçar (aspecto interativo, freqüentativo. (p.536) 
TDp(I): voltar-se (para). Mover-se (para o lado) ou em torno. 
TDpI: voltar-se para. Dirigir-se; recorrer, apelar. (p.536-537) 

 

Apresentam-se, a seguir, exemplos dos usos de preposição encontrados 
no corpus de análise: 

 

―Na capital e na Região Metropolitana os servidores só voltaram ao trabalho no 
dia 15.‖ (Versão online, 22 out. 2013) 
 
―As duas equipes voltam a campo no meio de semana jogos decisivos pelas 
quartas de final da Copa do Brasil.‖ (Versão online, 20 out. 2013) 
 
―Em vantagem no placar, o time da casa voltou para o segundo tempo com 
tranquilidade para manter o resultado.‖ (Versão online, 20 out. 2013) 
 
―(...) como se voltasse do banheiro (...).‖ (Versão online, 21 out. 2013) 
 

Como é possível perceber, na semana analisada, não apareceram usos de 

preposições que acompanharam o verbo voltar diferentes daquelas previstas 

gramaticalmente. Contudo, vê-se que a preposição a aparece bem mais do que 

a preposição para, o que pode indicar alguma diferença semântica entre os 

usos. Retoma-se, então, a distinção proposta por Luft (2010, p.342), com 

relação ao verbo ir: ir para implica no traço de permanência, isto é, de ficar no 

local por mais tempo, e no fato de dar mais destaque ao ponto de partida.Há 

duas notícias esportivas, que apontam para a volta de times a/para o campo de 

futebol. Na primeira, é usada a preposição a, possivelmente indicando que a 

volta ao campo demonstra mais um jogo; na segunda, a volta para o campo 

pode indicar tanto a permanência em campo ao longo do segundo tempo 
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quanto ao fato de as equipes não estarem em campo antes devido ao intervalo 

e, assim, demonstrar essa volta da parada (e também dos vestiários) para o 

campo.  

 
 
 
4.1 Análise dos gêneros textuais jornalísticos 
 
 

No total, de todos os usos apresentados acima, foram encontrados 15 

usos em desacordo com as prescrições gramaticais. Destes 15, dez aparecem 

em notícias de esportes, dois em artigos de opinião, dois em notícias e um em 

uma matéria de capa da versão impressa do jornal. Os verbos retornar e voltar 

apresentaram usos de preposições conforme indica o dicionário. Nos demais 

verbos, ao menos um uso foi diferente daquele previsto. 

Houve um uso, com o verbo colocar, diferente daquele previstos pela 

gramática, que não foi publicado da mesma forma na versão impressa. Já 

todos os usos que apareceram com o verbo mandar também não foram 

colocados na versão impressa. Os outros usos apareceram da mesma forma 

em ambas as versões. 

Retomando o continuum de gêneros proposto por Marcuschi (2010), 

apresentado na Figura 1 (p. 10 deste trabalho), vê-se que as notícias e as 

cartas de leitor são gêneros mais próximos da fala, embora sejam 

manifestados por meio da escrita. Há, assim, maiores chances de as 

interferências da oralidade serem encontradas nesses gêneros. Além disso, as 

notícias esportivas apresentam mais ocorrências diferentes daquelas previstas 

gramaticalmente, possivelmente por propiciarem o aparecimento de verbos que 

indicam movimento (especialmente na narração de jogos de diferentes tipos) e 

por terem essa aproximação da fala. 

Outro aspecto interessante foi o uso da preposição a com o verbo 

ingressar, em uma matéria de capa da versão impressa do jornal. Por tratar-se 

de uma notícia de capa, com um destaque maior, é possível inferir que haveria 

uma atenção maior em sua redação. Contudo, o exemplo encontrado pode ser 

visto como uma hipercorreção do autor, já que o a é uma preposição adequada 



 

39 
 

a quase todos os verbos que indicam movimento, ao passo que em é uma 

preposição bastante presente na fala. 

Com relação aos artigos de opinião, eles podem ser considerados 

gêneros próximos às cartas do leitor e, logo, mais próximos da fala. Eles 

expressam uma opinião e, em alguns casos, um relato de alguma história 

pessoal, o que também condiciona a uma aproximação da fala. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, almejava-se verificar, inicialmente, se haveria variação 

na escolha das preposições que regem os verbos que indicam movimento na 

versão impressa do jornal Diário Popular. Após as análises, pode-se averiguar 

que houve variação, mas em pequena quantidade. De todos os usos, apenas 

quinze foram escritos de forma diferente daquela prevista gramaticalmente.  

Além disso, buscou-se averiguar se os fatores que influenciam, na 

escrita, a escolha da preposição que acompanha os verbos de movimento são 

os mesmos que influenciam essa escolha na oralidade, de acordo com 

trabalhos já feitos. Nesse sentido, pôde-se perceber que o verbo chegar 

apresentou um padrão oposto ao averiguado na fala por Vieira (2009). A autora 

averiguou que a preposição mais recorrente com esse verbo é em; neste 

trabalho, a preposição a foi a mais recorrente, indicando, possivelmente, um 

maior cuidado com a escrita devido à formalidade do texto em comparação à 

fala. Outro verbo com comportamento interessante foi o verbo ir, o qual, na 

oralidade, costuma vir acompanhado pela preposição em com maior 

frequência. Contudo, na análise, verificou-se apenas um uso com essa 

preposição. As preposições mais usadas foram a e para. Ainda nesse sentido, 

Vieira (2009) ressaltou em seu trabalho que o uso da preposição em é 

favorecido quando há a determinação e definição do locativo, quando o locativo 

é um lugar fechado e quando não há ideia de permanência no local. No 

exemplo retirado do jornal com essa preposição, é possível compreender a 

escolha com base nessas definições.   



 

40 
 

Já o terceiro objetivo deste trabalho foi verificar se o gênero textual 

influenciou a escolha da preposição. Dos 15 usos diferentes daqueles previstos 

por gramáticas, dez foram encontrados em notícias esportivas. É possível 

pensar que as notícias de esportes favorecem o uso de verbos que indicam 

movimento, principalmente na descrição de jogos ou atividades esportivas de 

diferentes tipos. Logo, há também o favorecimento de variação na escolha de 

preposições. Além disso, Marcuschi (2010) aponta que as notícias são 

próximas da fala, o que também favorece o uso de preposições diferentes. 

Além das notícias, outro gênero próximo da fala são as cartas do leitor, que 

podem se aproximar aos artigos de opinião. Verificaram-se também dois usos 

diferentes em artigos de opiniões. 

Por fim, verificou-se se houve alguma diferença entre as versões online 

e impressa do jornal quanto à escolha das preposições. Percebeu-se que a 

maioria dos usos apareceram iguais em ambas as versões. O único que não 

apareceu na versão impressa foi o verbo mandar, já que a notícia publicada na 

versão impressa foi diferente da versão online. Houve também um uso do 

verbo sair e um uso do verbo chegar que foram diferentes pois não apareceram 

na versão impressa. Os demais usos foram iguais em ambas as versões, o que 

demonstra que grande parte das notícias são publicadas da mesma forma ou 

com pequenas alterações, como o título, por exemplo. 

Com relação à hipótese inicial deste trabalho, não houve uma 

confirmação com relação à escrita, em geral, mais descuidada na versão online 

do jornal, em comparação à versão impressa. Foi possível perceber que 

grande parte dos trechos analisados apareceu da mesma forma em ambas as 

versões. Além disso, é fundamental destacar que o texto do jornal, tanto na 

versão impressa quanto na online, ainda apresenta uma maior aproximação ao 

padrão culto da língua. Um dos exemplos mais marcantes desse fato foram os 

usos do verbo chegar, que, na fala, já apresenta maior adesão à preposição 

em. Nos trechos averiguados, foram constatados poucos usos com essa 

preposição e a prevalência da preposição a. Logo, destaca-se, ao fim das 

análises, o conservadorismo da escrita jornalística em uma possível tentativa 

de manter a formalidade do texto escrito em ambas as versões nas quais o 

jornal é divulgado. De uma certa forma, percebe-se, neste aspecto, uma 
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diferença marcante entre a língua e a fala, apesar das exceções destacadas 

neste estudo. 

No decorrer das análises, foi possível averiguar outras diferenças, como 

o fato de algumas notícias serem reduzidas na versão impressa, de o título ser 

diferente, mas a notícia igual ou, ainda, o fato de que na versão online há erros 

de digitação. Esses aspectos não fizeram parte dos objetivos de investigação 

deste trabalho, por isso não foram averiguadas possíveis razões e nem foi feita 

uma análise mais profunda. Além disso, não foram analisados outros aspectos 

gramaticais como concordância verbal, por exemplo, que também podem gerar 

outras investigações quanto às diferenças entre a escrita jornalística online e 

impressa e/ou quanto às diferenças entre a oralidade e a escrita. 

  

 

REFERÊNCIAS 

BERLINCK, R. A.; BUENO, L. C. O. VARIAÇÃO & GÊNERO TEXTUAL: 
preposições em textos jornalísticos paulistas. Anais do XV Congresso 
Internacional da ALFAL. Montevidéu: ALFAL, 2008, p.01-17. 
 
BORRALHO, T. A.;BARBOSA, J. B. O processo de mudança das preposições 
dos verbos ir e vir, entre sincronias, no português escrito de Uberaba. 
Anais do SIELP. Volume 2, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2012. 
CASTILHO, A. T. Proposta funcionalista de mudança linguística: os processos  
de lexicalização, semantização, discursivização e gramaticalização na 
constituição das  línguas. In: LOBO, T. et alli (org) Para a história do Português 
Brasileiro. Volume 6. Tomo I. Salvador: EDUFBA, 2006.  
 
____. O problema da gramaticalização de preposições no Projeto para a 
História do Português Brasileiro. Estudos Lingüísticos (São Paulo), Campinas , 
v. 33, p. 1-10, 2004. 
 
 
CEZARIO, M.M.; VOTRE, S. Sociolinguística In: MARTELOTTA, M. (Org.). 
Manual de linguística. 1ª ed. São Paulo: Contexto, 2009.  
 
CUNHA, C.; CINTRA, L.F.L. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª 
ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 
 
CUNHA, Celso. Gramática do Português contemporâneo. Belo 
Horizonte: Bernardo Álvares, 1978. 
 
FARIAS, J. G. de. Variação entre a, para e em no português brasileiro e no 
português europeu: algumas notas. Letras de Hoje. Porto Alegre. v. 41, n. 1, p. 



 

42 
 

213-234, Mar. 2006. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/589/420> 
Acesso em: 28 jul. 2013. 
 
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In:  
GERALDI, J.W. (Org.) O texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste, 1984. 
 
HOUAISS, A; VILLAR, M. de S.; FRANCO F.M. de. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva; 2001. 
 
JORNAL DIÁRIO POPULAR. Conteúdo online do jornal Diário Popular. 
Disponível em: <http://www.diariopopular.com.br/.> 
 
KLEPPA, Lou-Ann. Preposições ligadas a verbos na fala de uma criança em 
processo de aquisição de linguagem ou “Vamo de a pé no carro do vovô?”. 
2005. 186p. Dissertação(Mestrado em Linguística) – Universidade Estadual de 
Campinas,Campinas. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br>. 
 
KOCH, I. Desvendando os segredos do texto. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
LUFT, C. P. Moderna gramática brasileira. 2ª ed. São Paulo: Globo, 2002. 
 
_____. Dicionário Prático de regência verbal. 9 ed. São Paulo: Ática, 2010. 
 
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, 
A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, 
 
____. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 10ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. 
 
MOLLICA, M.C. Fundamentação teórica: conceituação e delimitação In: 
MOLLICA, M.C.; BRAGA, M.L. (Orgs.) Introdução à Sociolinguística: o 
tratamento da variação. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
____. A regência verbal do verbo ir de movimento. In: OLIVEIRA E SILVA, 
G.M.; SCHERE, M. M. P. (Orgs.). Padrões sociolingüísticos. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1996. p. 85-119. 
 
NEVES, M. H. de M. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora 
UNESP, 2000. 
 
NÓBREGA, M. A.Quando os provérbios dão a manchete: a oralidade no texto 
escrito jornalístico – o caso Jornal da Tarde. Tese (Doutorado em Letras) – 
FFLCH, Universidade de São Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-28082009-144134/pt-
br.php> Acesso em: 28 jul. 2013. 
 
RIBEIRO, A. J. C. Variação e funcionalidade no uso de preposições e a 
regência do verbo ir na fala carioca. In: VOTRE,S.; RONCARATI, C. (Orgs.). 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/589/420
http://www.diariopopular.com.br/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-28082009-144134/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-28082009-144134/pt-br.php


 

43 
 

Anthony Naro e a Lingüística no Brasil – uma homenagem acadêmica. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2008. 
 
____. Um caso de uso variável de preposições na chamada fala culta carioca: 
a regência do verbo Ir de predicação incompleta. 1996. Dissertação (Mestrado 
em Linguística) - UFRJ, Rio de Janeiro, 1996. 
 
VIEIRA, M.J.B. A influência dos fatores sociais na regência do verbo ir. Nonada 
Letras em Revista, v.1, n.15, 2010. Disponível em: 
<http://seer.uniritter.edu.br/index.php/nonada/article/view/273> Acesso em: 28 
jul.2013. 
 
____. Variação das preposições em verbos de movimento.Signum: Estudos da 
linguagem, v. 12, no1, Londrina, 2009. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4203> Acesso em: 
28 jul. 2013. 
 
WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. Fundamentos empíricos para uma 
teoria da mudança linguística. Tradução: Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 
2006. 
 
WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. Empirical Foundations for a Theory 
of Language Change. In: LEHMANN, W. P. & MACKIED, Y. (eds.) Directions 
for Historical Linguistics. Austin: University of Texas Press, 1968. p. 97 -195. 
 
WIEDEMER, M.L. Influência das variáveis sociais sobre o uso das preposições 
no complemento locativo do verbo ir na fala catarinense. Revista Gatilho, Ano 
VI, v. 11, Nov. 2010. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2010/12/Wiedemer.pdf> Acesso em: 28 
jul. 2013. 
 
____. A regência variável do verbo ir de movimento na fala de Santa Catarina. 
2008. 141p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UFSC, Florianópolis, 
2008. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91439> Acesso em: 28 jul. 
2013. 
 
VALLO, M. A. G. do. A regência do verbo ir de movimento na perspectiva 
variacionista. In: HORA, D. da (org.) Estudos sociolingüísticos: perfil de uma 
comunidade. João Pessoa: Editora Pallotti, 2004. p. 207-217. 

 

 

 

http://seer.uniritter.edu.br/index.php/nonada/article/view/273
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4203
http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2010/12/Wiedemer.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91439

