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AS PREPOSIÇÕES [PARA] E [A] COMO 
INTRODUTORAS DE ARGUMENTOS 

PREPOSICIONADOS DE VERBOS 
TRIARGUMENTAIS NO PB: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA1

Greici Moratelli Sampaio2

Aline Peixoto Gravina3

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo, revisitamos estudos que analisaram e descreveram a varia-
ção nos usos das preposições [para] e [a] em construções com verbos triargu-
mentais no Português Brasileiro (doravante PB). Buscou-se elaborar uma revisão 
bibliográfica sobre esse fenômeno através dos resultados de estudos de diferen-
tes pesquisas realizadas no Brasil, especialmente de autores que trabalharam 
com corpora. Dentre as pesquisas sobre a variação [para] e [a], podemos citar: 
Gomes (2003), Torres Morais e Berlink (2007, 2018), Figueiredo Silva (2007), 
Torres Morais (2010, 2012), Campos (2010) e Chaves (2013). O principal ponto 
de discussão a ser apresentado neste estudo refere-se à diminuição ao desapa-
recimento das construções dativas, que eram exclusivamente introduzidas pela 
preposição [a] e pronominalizadas pelo clítico [lhe] e, em seu lugar, a inovação 
que se apresenta é o uso cada vez maior da preposição [para] como introdutora 
de complementos verbais preposicionados e o uso dos pronomes tônicos [ele/
ela] no lugar do uso de clíticos.

1 Essa revisão bibliográfica é um recorte da dissertação intitulada Estudo sintático das preposições [para] e [a] em 
construções triargumentais na gramática de Chapecó e região, defendida por Greici Moratelli Sampaio na data de 
21/02/2018 pelo PPGEL/UFFS.

2 Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó.
3 Doutora em Estudos Linguísticos. Docente da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó.
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As construções triargumentais são assim denominadas por apresentarem 
um núcleo verbal que seleciona três argumentos: i) um DP4 argumento externo, 
ii) um DP argumento interno e iii) um PP5 argumento interno. O argumento 
preposicionado, quando classificado como dativo, canonicamente, é introduzi-
do pela preposição funcional [a], chamada de marcadora de dativo, por ser uma 
preposição que não atribui papel temático6. Outra característica do caso dativo 
é a possibilidade de ser pronominalizado pelo clítico [lhe].

(1)
Maria deu remédio ao filho.
dar = verbo triargumental
Maria = DP argumento externo
remédio = DP argumento interno
ao filho = PP argumento interno
Teste de pronominalização: Maria deu-lhe remédio.

O uso da preposição [a] é categórico nas construções triargumentais no 
Português Europeu (doravante PE) e possui traços de posse e beneficiário, se-
gundo Torres Morais (2010).

No entanto, no português brasileiro, a preposição [a] vem perdendo espaço 
nas construções com verbos triargumentais na função de dativo. Em seu lugar, 
é cada vez maior o uso da preposição [para], considerada lexical, ou seja, mar-
cadora de papel temático e de Caso7; e no lugar do pronome clítico, vêm sendo 
utilizados pronomes retos, como ele/ela.

(2)
Maria deu remédio para o filho.
dar = verbo triargumental

4 DP, do inglês, Determiner Phrase, utilizado para identificar um sintagma com um determinante (realizado ou 
nulo) que acompanha um substantivo na teoria gerativa.

5 PP, do inglês Preposition Phrase, utilizado para identificar um sintagma preposicionado na teoria gerativa.
6 Papel temático corresponde à função semântica dos sintagmas na sentença, tais como: agente, paciente, experien-

ciador, local, causador, ou seja, os papéis que cada argumento desempenha na sentença ou cena. Os atribuidores 
de papéis temáticos são apenas os núcleos lexicais: nomes, verbos, adjetivo e preposição. Os recebedores de pa-
péis temáticos são os argumentos. A teoria temática é regulada pelos seguintes critérios: (i) todo argumento tem 
que receber um papel temático; (ii) todo papel temático tem que ser atribuído a um argumento.

7 Teoria do Caso é uma categoria gramatical essencial para a gramaticalidade da sentença. Todo o DP pronunciado 
precisa ter caso para ser realizado.
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Maria = DP argumento externo
remédio = DP argumento interno
para o  filho = PP argumento interno
Substituição do clítico “lhe” por pronome reto: Maria deu remédio pra ele.

Diante desse quadro de diferenças de uso desses contextos entre o PB e o 
PE, muitos trabalhos vêm sendo realizados para discutir a variação/mudança 
e, consequentemente, quais seriam os desdobramentos para a Teoria Gerativa 
sobre essa distinção de usos entre as línguas. Por meio de diferentes estudos já 
realizados, descreveremos, nas linhas que seguem, como se comporta a varia-
ção entre [para] e [a] com verbos triargumentais em diferentes regiões do país 
e em diferentes épocas.

Inicialmente, no item 2.1, este capítulo versa sobre o uso de [para] e [a] na 
diacronia do PB; em seguida, na seção 2.2, os estudos sincrônicos, selecionados 
para esta pesquisa, são descritos e analisados; na seção 2.3, apresenta-se uma 
proposta de formalização gerativista para o fenômeno em relação ao PB e ao PE, 
a partir de resultados encontrados na literatura formal. Por fim, na seção 3, são 
feitas as considerações finais sobre os estudos elencados, proporcionando uma 
visão geral a respeito de como a substituição da preposição [a] pela preposição 
[para] em contextos de verbos triargumentais vem sendo tratada no PB.

2 DESCRIÇÃO DOS USOS DAS PREPOSIÇÕES [PARA] E 
[A] NA DIACRONIA E NA SINCRONIA DO PB

Pesquisas desenvolvidas no PB apresentam a descrição de construções com 
diferentes núcleos verbais com variação – algumas apontam indícios de mudança 

– no uso da preposição [para] e da preposição [a] como introdutoras do Argu-
mento Interno Preposicionado (doravante AIP), em contextos de verbos triargu-
mentais. Dentre essas pesquisas, podemos elencar: Silveira (1999), Gomes (2003), 
Figueiredo Silva (2007), Campos (2010), Torres Morais (2010, 2012), Berlinck 
e Biazolli (2011), Chaves (2013) e Torres Morais e Berlink (2018). Esses traba-
lhos desenvolveram pesquisas tanto no campo teórico como no campo empírico, 
realizando análises de dados de língua falada e de língua escrita. Apesar de os 
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autores usarem diferentes corpora para desenvolver suas análises, os resultados 
encontrados aproximam-se em alguns aspectos. E esses aspectos serão descritos 
e relacionados neste capítulo.

Para iniciar a discussão, na seção a seguir, apresentam-se estudos que ob-
servaram o fenômeno sobre um viés diacrônico, ou seja, pesquisas que buscaram 
entender em que período do tempo há os primeiros indícios sobre a variação 
[para] e [a] no PB.

2�1 ESTUDOS DIACRÔNICOS SOBRE O USO DE [PARA] E [A]

Os trabalhos de Chaves (2013) e Berlinck e Biazolli (2011) apresentam da-
dos de variação no uso das preposições [para] e [a] com verbos triargumentais 
em textos diacrônicos. Esses estudos revelaram que desde o século XIX e início 
do século XX já era possível encontrar essa variação nos textos escritos no Brasil.

Descrevemos, primeiramente, o estudo de Chaves (2013), pois a autora 
buscou estudar o fenômeno desde o século XVIII até o século XX, elaborando 
um estudo histórico/comparativo entre o PB e o PE. Para isso, utilizou-se de 
um corpora composto por cartas dos séculos XVIII e XIX (1750 a 1899) e por 
jornais dos séculos XIX e XX (período de 1825 a 1947), textos estes produzidos 
no Brasil, nas cidades de Mariana e Ouro Preto (MG), e em Portugal, na cidade 
de Lisboa. Para realizar sua análise, a pesquisadora seguiu os seguintes critérios:

[...] chamou os complementos dativos, monoargumentais e diargumentais, 
como complementos verbais preposicionados cliticizáveis, como nos exemplos 
de (30) a (32); e os complementos circunstanciais como complementos verbais 
não-cliticizáveis, como nos exemplos de (27) a (29).

(27) [...] por estar Com muitas dores de CabeSa não escrevo para a Senhora 
Dona Paula e para a Senhora Dona Anna. (Cartas Pessoais, XVIII). C

(28) [...] e por esta Cauza peso a vossa mercê os Duzentos mil Reis. ( cartas 
Pessoais, XVIII).

(29) Estimo que ao voltar ao collegio tivessem ambos acesso á classes superiores, 
e espero que nos novos exames tersaõ novas distincções. (cp III nc).

(30) Continuo a escrever a ambos conjuntacmente assim como podem ambos, 
ou cada um dirigir a mesma carta ao Vôvô e a Dindinha. (cp III nc).
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(31) [...] e a muitas insistencias deste é que o deixaram voltar para sua casa. 
(cp III c)

(32) Continuo a escrever a ambos conjuntacmente assim como podem am-
bos, ou cada um dirigir a mesma ao Vôvô e a Dindinha. (cp III nc). (CHAVES, 
2013, p. 86).

Como pode ser observado na citação anterior, a divisão realizada tem como 
critério a possibilidade de os complementos serem pronominalizados ou não, ou 
seja, possibilita encontrar o contexto favorecedor da variação: se nos cliticizáveis 
ou nos não cliticizáveis. De maneira geral, a pesquisa revelou que a presença do 
traço [+lugar] favoreceu a presença da preposição [para]; em relação à preposição 
[a], o traço favorecedor desse contexto, apontado por Chaves, seria o AIP com 
traços de [+pessoa]. Em relação aos contextos cliticizáveis com traço [+pessoa], 
a autora encontrou maior favorecimento para a realização da preposição [a], no 
entanto, observou-se que, ao longo tempo, houve uma queda desse contexto a 
partir do momento que surgia o aumento do uso da preposição [para].

Os resultados encontrados apontam o período em que se inicia a variação 
dos usos da preposição [para] e [a] no PB: o século XIX. Nesta mesma época, 
tem-se o início da produção da imprensa periódica produzida por brasileiros, 
em que foi possível averiguar o reflexo das diferenças entre o PB e o PE:

[...] porque no século XIX houve uma ampliação de agentes atuando na escrita 
que permitiram que essa gramática do PB, [...] pudesse alcançar a escrita formal 
evidenciando a permeabilidade existente na norma culta portuguesa manifes-
tada na escrita [...] os agentes eram leitores e escreventes brasileiros [...] que 
passaram a compor novos espaços da escrita antes dominados por portugueses 
[...] (CHAVES, 2013, p. 177).

A chegada da imprensa no Brasil foi um dos fatores que contribuíram para 
evidenciar a língua nacional brasileira, uma vez que a produção local possibilitou 
a existência de autores brasileiros, e não apenas de portugueses.

Berlinck e Biazolli (2011), com base em um corpora de textos jornalísticos 
das cidades de São Paulo e de Rio Claro, entre os anos de 1900 e 1915, encontra-
ram resultados de favorecimento de contextos para o uso da preposição [para] 
com traço de [+lugar] para o AIP dos verbos. As autoras identificaram maior 
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frequência de ocorrência com predicador de transferência material, seguido de 
direção, como pode ser visto nos exemplos (3a) e (3b), respectivamente:

(3)
a. Joana mandou livros e roupas para seus pais/ a seus pais
b. Eu vou ao banco/ para o banco/ no banco.

(BERLINCK; BIAZOLLI, 2011, p. 857).

A preposição [a] aparece em 100% dos casos que se referem a entidades 
[+animadas] e [+humanas] nos dados, como pode ser visto no próximo exemplo:

(4)
O quinto delegado remetterá hoje ao juízo criminal o inquerito policial 
instaurado contra os indivíduos Antonio de tal e David de tal, que aggre-
diram a faca e feriram levemente Abraaão Narsi. (O Estado de S.Paulo, 
03/01/1910 – gênero Notícias)

(BERLINCK; BIAZOLLI, 2011, p. 860).

As autoras concluem que os resultados encontrados, quanto ao uso da 
preposição [para] e [a], apontam um caminho de mudança e observam que a 
variação no texto escrito é um sinal de seu uso corrente na fala. Os estudos sin-
crônicos demonstrarão que a variação iniciada no século XIX dará continuidade 
nos séculos seguintes, apontando para a diminuição e/ou o apagamento do uso 
da preposição [a] nos mais diferentes contextos, como poderá ser observado na 
sequência deste trabalho.
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2�2 O USO DE [PARA] E [A] NO PORTUGUÊS 
CONTEMPORÂNEO

Dentre os estudos sincrônicos, Silveira (1999) buscou averiguar o uso do 
pronome clítico versus o pronome tônico na função complemento verbal (objeto 
do verbo). Para realizar o estudo, a autora utilizou doze entrevistas com dados 
orais da cidade de Florianópolis, disponíveis no banco de dados do Projeto VAR-
SUL8. Foram coletadas 180 ocorrências; destas, 49 se realizaram com pronomes 
clíticos e 131 com pronomes tônicos. Portanto, qualitativamente, a pesquisa 
revelou que no lugar de pronomes dativos9, o complemento do verbo, quando 
realizado, foi preferencialmente preenchido por pronomes tônicos. Ou seja, con-
forme exemplos elencados (5), os informantes demonstraram preferência pelo 
uso de formas tônicas como em (5c) [mim] e (5d) [a gente], em detrimento da 
forma clítica (5a) [me] e (5b) [te]:

(5)
a. Aí que me falaram que foi olho grande. (FLP 17)
b. Mas eu estava te falando no livro da Isa. (FLP 22)
c. Tem guria também que fala um monte pra mim. (FLP 13)
d. Hoje, elas não dão nem calçadeira pra gente. (FLP 22)

(SILVEIRA, 1999, p. 191).

Os resultados deste estudo são relevantes para este capítulo, essencialmen-
te, por dois motivos: i) Silveira (1999) aponta para a perda quantitativa do uso 
de pronomes clíticos como complemento dos verbos; ii) apesar de a autora não 
analisar a variação [para] versus [a], seu estudo destaca o aumento do uso da 
preposição [para] como introdutora do AIP em contextos em que anteriormente 
eram usados pronomes clíticos dativos. Em (5d), por exemplo, a construção com 

8 VARSUL: projeto Variação Linguística na Região Sul do Brasil. Tem por objetivo geral a descrição do português 
falado e escrito de áreas socioculturalmente representativas do Sul do Brasil. Conta com a parceria de quatro 
universidades brasileiras: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná.

9 Pronomes dativos são aqueles que representam o beneficiário ou recebedor de algo e, podem ser físico/material, 
perceptual ou abstrato. Por exemplo: lhe, me, vós, te funcionam como complementos de objeto indireto.
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o pronome tônico é preferencial em relação a construções com o uso de dativos, 
como: “Hoje, elas não lhe dão nem calçadeira.”

Sobre a variação do uso das preposições [a] e [para] em construções dati-
vas com verbos triargumentais, Gomes (2003) desenvolveu sua pesquisa a partir 
de um corpus formado por amostra do Censo10 da fala do Rio de Janeiro. Foram 
considerados para compilação dos dados os argumentos preposicionados com os 
verbos que “diferem quanto à possibilidade ou não de serem substituídos por um 
clítico, além de possuírem diferentes valores semânticos”. (GOMES, 2003, p. 81).

Quanto à seleção dos verbos, a autora utilizou a classificação determina-
da por Berlinck (1996), em que os verdadeiros verbos que selecionam dativos 
seriam os verbos de transferência material (6a), verbal/perceptual (6b) e movi-
mento físico e abstrato (6c, 6d).

(6)
a. Maria deu o livro ao Pedro/para o Pedro.
b. O professor ensinou a matéria ao aluno/para o aluno.
c. João levou o lanche ao amigo/para o amigo.
d. A aluna encaminhou a atividade ao professor/para o professor.

(SAMPAIO, 2018, p. 40).

Os dados encontrados por Gomes apresentam indícios de uma especializa-
ção da preposição [a] que, apesar de estar sendo preferencialmente substituída 
pela preposição [para] em determinados contextos, em outros, seu uso ainda é 
exclusivo, como em construções com relação semântica mais abstrata (7).

(7)
Eles não dão muita ênfase a isso. (GOMES, 2003, p. 85).

Ao analisar o corpus, Gomes enfatiza que a preposição [para] estaria am-
pliando seus contextos de realização, sendo cada vez mais frequente em cons-
truções, anteriormente, canônicas de uso da preposição [a], conforme exemplos:

10 O Censo Demográfico é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada dez anos. Através dele, reúnem-se informa-
ções sobre toda a população brasileira. Disponível em: http://7a12.ibge.gov.br/sobre-o-ibge/o-que-e-censo.html. 
Acesso em: 1º maio 2017.
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(8)
a. Ela disse os piores nomes feios para o meu filho.
b. Eu falaria com o João para dar um emprego melhor para o meu filho.

(GOMES, 2003, p. 84).

A pesquisa defende que a variação no uso das preposições se deve ao fato 
da reestruturação do paradigma pronominal do PB. Ou seja, (- clíticos) = (+ 
sintagmas preposicionados). Além disso, os resultados apresentados pelo corpus 
demonstraram uma substituição da preposição [a] pela preposição [para] em 
todas as faixas etárias. A mudança “de forma abrupta pode ser explicada pela 
natureza superficial do processo, que envolve a substituição de uma preposição 
por outra” (GOMES, 2003, p. 96).

Sobre as relações semânticas no uso do [para], a autora faz as seguintes 
observações:

num continuum do [+concreto] ao [+abstrato] – transferência material para um 
recipiente [+ humano], transferência perceptual e verbal para um recipiente [+ 
humano]; ausência de transferência material, perceptual e SPrep [+/-animado] 

– indica que o uso da preposição para se expande para contextos inicialmen-
te preferenciais ou exclusivos ao uso da preposição a. (GOMES, 2003, p. 96).

Além disso, a autora conclui que essa substituição se deve à neutralidade da 
preposição [para], em que mesmo sendo considerada menos formal, em alguns 
contextos, e até mesmo utilizada de forma abreviada na fala, “pra”, não é consi-
derada uma variante estigmatizada.

Figueiredo Silva (2007) afirma em seu estudo que a preposição [a] estaria 
desaparecendo, pelo menos, em alguns dialetos brasileiros, dentre eles, o dialeto 
de São Paulo. Segundo a autora, no dialeto de São Paulo, a preposição [a] ocor-
re somente em sentenças prontas/cristalizadas11 como: à esquerda. Nos demais 
casos, especialmente com verbos triargumentais, o [a] estaria sendo substituído 
por [pra/para], conforme exemplos que comparam o PB com o PE.

11 Sentenças prontas/cristalizadas são expressões compartilhadas entre falantes de um dado idioma que têm um 
significado dependente do contexto e não podem ser desconstruídas ou modificadas. Além disso, possuem, na 
maioria dos casos, significados conotativos para um evento/acontecimento denotativo. Por exemplo: Bateu as 
botas, a ver navios, quebrar a cabeça.
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(9)
a. A Maria deu o livro ao João. (ok em PE, *? Em PB).
b. A Maria deu o livro pro João. (*? Em PE, ok em PB).
c. A Maria enviou o livro ao João. (ok em PE, *? em PB).
d. A Maria enviou o livro pro João. (*? Em PE, ok em PB).

(FIGUEIREDO SILVA, 2007, p. 85).

A autora admite que as perdas de construções com a preposição [a] estão 
relacionadas com a perda do pronome clítico na 3ª pessoa [lhe]. No entanto, o 
foco da pesquisa não foi tratar dos “contextos que a preposição [a] desapareceu, 
mas sim, dos contextos que ou ela não pôde ser substituída por [para/pra] (caso 
que houve desaparecimento da construção) ou [...] implicou mudança radical 
de interpretação [...]” (FIGUEIREDO SILVA, 2007, p. 85).

Esses contextos priorizados pela autora foram: sentenças com verbos psi-
cológicos e estruturas de controle que não ocorrem mais com a preposição [a] 
no PB, sendo substituída por “controle do sujeito encaixado pelo sujeito matriz 

– ou o uso de estruturas alternativas, com o infinitivo pessoal [...]” (FIGUEIRE-
DO SILVA, 2007, p. 86), conforme exemplos:

(10)
a. A música agrada ao João. (PE)
b. A música agrada o João. (PB)
c. O João pediu pros meninos saírem da sala.
d. A Maria pediu pro João pra ele convidar o Pedro.

(FIGUEIREDO SILVA, 2007, p. 86, 101, 103).

A autora buscou, a partir desses contextos, explicar o que mudou no PB, ou 
seja, o que possibilitou a perda do uso da preposição [a] e quais foram os cami-
nhos, dentro da Teoria Gerativa, que explicam as causas das mudanças observa-
das nesses exemplos. Figueiredo Silva defende que nas construções com certos 
núcleos lexicais, como os verbos do tipo dar, enviar, “a preposição aí inserida não 
é atribuidora de papel temático, mas apenas marcadora de Caso” (FIGUEIREDO 
SILVA, 2007, p. 91), principalmente quando se trata de um AIP, quando o verbo 
indica três funções temáticas. Entretanto, alguns estudiosos, dentre eles, Berlinck 
(2001), defendem que o verbo [dar] consegue “atribuir papel temático que é já 
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meta-beneficiário”, sendo a preposição [para] possível nessas sentenças não como 
complemento interno dativo, mas apenas como um sintagma preposicionado.

Diante dessas informações, a autora analisa as sentenças com verbos psico-
lógicos em construções como [isso agrada o João], em que o AIP não é Dativo, 
pois não possui o verdadeiro marcador Dativo, classificando-o como um Acu-
sativo Inerente [o João].

A conclusão que a autora chega é de que nenhuma outra preposição pode 
ocupar o lugar da preposição [a] como marcadora de Caso Dativo, uma vez que 
a preposição [para] é carregada de valor semântico benefactivo e não é apenas 
funcional. Pelo menos, esse é o resultado nos contextos analisados pela autora.

Por outro lado, a pesquisa desenvolvida por Campos (2010) diverge dos 
trabalhos de Silveira (1999), Gomes (2003) e Figueiredo Silva (2007) em relação 
à frequência de usos da preposição [a]. Enquanto estes autores apontam sua ex-
pansão, Campos (2010) apresenta um resultado cauteloso, pois, em seus dados, 
obtidos em um corpus composto por 18 horas de gravação de programas locais 
da cidade de Belém do Pará, a preposição [a] apresentou-se bastante produtiva, 
tanto em contextos com traços [+animados] quanto em contextos com traços 
[-animados]. Ou seja, as construções dativas ainda estariam presentes e não de-
saparecendo, como afirma Figueiredo Silva (2007).

O autor analisa construções dativas preposicionadas, utilizando o “termo 
dativo como sinônimo de objeto indireto que apresenta a possibilidade de ser 
substituído pelo clítico ‘lhe’” (CAMPOS, 2010, p. 8), conforme exemplo (11):

(11)
O João enviou uma carta ao Pedro/ enviou-lhe uma carta.

(CAMPOS, 2010, p. 44).

Campos (2010) também analisou a variação do uso do clítico dativo na 3ª 
pessoa no PB. De maneira geral, os resultados encontrados atestam uma boa 
produtividade do clítico [lhe] em construções dativas, tal como em (12a), mas, 
também, o autor encontrou o clítico [lhe] na posição de acusativo, como pode 
ser visto em (12b). A realização do clítico dativo [lhe] na função/no lugar do 
clítico acusativo [te] é chamado de hipótese de recategorização do clítico na li-
teratura linguística:
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(12)
a. [...] e veem aquele espaço como mito ... [como se não lhe pertencesse]
b. [...] agora professor... [por que a governadora lhe substituiu antes do prazo?]

(CAMPOS, 2010, p. 96-103).

Em relação às preposições [a] e [para], o resultado dos dados do corpus apre-
sentou contextos de produção com as duas preposições. Para Campos (2010), não 
é possível afirmar que a preposição [a] esteja desaparecendo do PB. A existência 
de uma alternância no uso das preposições [a] e [para] demonstra a presença 
das duas preposições no português culto falado em Belém. O autor afirma que 
a preposição [a] é usada preferencialmente em construções com transferência 
material marcada por traços [+ animados], porém não é categórica, ocorrendo 
também com traços [-animados], como pode ser visto nos exemplos (13a) e 
(13b), respectivamente.

(13)
a. [...] São empresas [que dão bolsas aos seus alunos] exatamente por acre-
ditarem na educação a distância.
b. [...] não pode colocar realmente... [dar um lado pejorativo à agressividade].

(CAMPOS, 2010, p. 120, 121).

O autor classifica o uso dos dativos no PB em quatro tópicos: clítico (14a); 
categoria vazia (14b); sintagma preposicionado com pronome tônico (14c); sin-
tagma preposicionado com sintagma nominal pleno (14d), sem a presença de 
construção com duplo objeto:

(14)
a. [...] e veem aquele espaço como mito... como se não lhe pertencesse [...]
b. [...] conversei com o ministro Luiz Dulce também e coloquei ... [Ø OI] 
e eles [...]
c. [...] à noite com o presidente do meu partido... coloquei pra ele a situa-
ção no Pará.
d. [...] não teria como agradecer ao senhor né... sem mostrar mesmo pra 
ele e pro público né [...]

(CAMPOS, 2010, p. 122-123).
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Em relação à categoria vazia, os dados encontrados por Campos (2010) 
mostram que “em objetos [+referenciais (ou + animados)] tendem a ser mais 
preenchidos [...] os [-referenciais (ou - animados)] tendem a ser menos preen-
chidos.” (CAMPOS, 2010, p. 113). Como pode ser visto nos exemplos (15) e (16), 
respectivamente:

(15)
[...] à noite com o presidente do meu partido... coloquei pra ele a situação 

no Pará. (CAMPOS, 2010, p.122).

(16)
nós conseguimos eh... na verdade... doar este ano alguns corpos...[Ø OI]]

(CAMPOS, 2010, p.113).

A análise do autor indica que com alguns verbos, como doar, falar e vender, 
os informantes de Belém usaram preferencialmente a preposição [para]; já com 
verbos como possibilitar e pedir, observou-se uma alta incidência de uso com a 
preposição [a]. O maior índice de variação entre as duas preposições ocorreu 
com os verbos dar e oferecer.

Como mencionado anteriormente, Campos (2010) concorda que há va-
riação no uso entre as preposições [a] e [para], porém, em seus dados, há uma  
preservação do uso da preposição [a], não sendo possível concluir que há uma 
forte diminuição no caminho da mudança ou mesmo um desaparecimento dessa 
preposição nos contextos analisados. Essa afirmação discorda de boa parte da 
literatura existente, uma vez que não demonstra o decréscimo do uso da prepo-
sição [a] em construções triargumentais.

Apesar de os trabalhos empíricos não concordarem entre si em todos os 
aspectos, parecem concordar com o fato de que há uma variação no uso das 
preposições no PB e há dialetos que realizam a preposição [para] com maior 
frequência que a preposição [a] em contextos com verbos triargumentais, espe-
cialmente quando há uma comparação com o PE. Diante dessas possíveis reali-
zações e distinção entre línguas, pergunta-se: as preposições [para] e [a] teriam a 
mesma função em uma análise formal gerativista? Seria apenas uma substituição 
de uma preposição por outra ou há implicações na interpretação de suas funções 
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na sentença? Na próxima seção, são apresentadas as possibilidades de análises 
formais para essas construções de acordo com o quadro gerativista.

2�3 PROPOSTA DE ANÁLISE FORMAL PARA A VARIAÇÃO 
[A] E [PARA] COM VERBOS TRIARGUMENTAIS

Por último, mas não menos importante, os trabalhos de Torres Morais e 
Berlink (2007, 2018) e Torres Morais (2010, 2012) trazem grandes contribuições 
para o estudo da variação das preposições [a] e [para] com verbos triargumen-
tais. As autoras buscaram desenvolver uma análise teórica formal para a variação 
atestada em vários tipos de corpora no PB, tanto sincrônica, quanto diacronica-
mente, e, além disso, estabeleceram propostas que buscaram diferenciar os usos 
desses contextos no PB e no PE. Em relação ao AIP, Torres Morais toma como 
certas as seguintes inovações no PB:

[...] decréscimo no uso da preposição a, que é substituída pela preposição para, 
como em (4a), e decréscimo no uso do clítico dativo de 3ª pessoa lhe(s), o qual 
é substituído por três diferentes estratégias de pronominalização: (i) pronome 
lexical dentro da frase preposicional (4b); uso dialetal do pronome fraco (4c ) 
e (iii) objeto indireto nulo fonologicamente (d).
(4) a. João deu o livro para/pra Maria.
b. João deu o livro a ela/para/pra ela.
c. João deu ela o livro.
d. João viu a Maria, mas não deu carona.

(TORRES MORAIS, 2010, p. 176).

Para compreender o panorama em que se apresentam as inovações apontadas, 
a autora realiza um percurso histórico que comprova o início das variações no fi-
nal do século XVIII, tendo como foco as construções com verbos triargumentais12. 
Do século XVIII até os dias atuais, suas pesquisas, referentes ao AIP, confirmam 
as variações e certa preferência pelo uso da preposição [para] em diferentes 

12 A autora confirma que o AIP ocorre com diferentes tipos verbais, dentre eles: verbos dinâmicos, de criação, 
estativos e inacusativos, porém enfatiza que só irá analisar os verbos bitransitivos/ditransitivo, chamados, nesta 
pesquisa, de verbos triargumentais.
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regiões do país13. O uso da preposição [para], ao longo dos anos, foi aumentan-
do gradativamente e intensificado a partir da metade do século XX no PB. Neste 
período, a 3ª pessoa (o [lhe] dativo) ainda é condicionada ao uso da preposição 
[a] em relação ao traço [+ humano], mas, mesmo nesses contextos, a preposição 
[para] já se faz presente em algumas sentenças, principalmente em construções 
com verbos de transferência como o dar.

É possível observar o avanço da preposição [para] nos contextos [+ huma-
nos], quando analisada a natureza sintático-semântica dos verbos triargumentais. 
Nos exemplos (17b) e (17c), encontra-se o uso preferencial da preposição [para] 
com os verbos de transferência material, sendo preteridas pelas informantes sen-
tenças como (17a) e (17d):

(17)
a. Carlos deu um presente a Joana.
b. Carlos deu um presente para Joana.
c. Carlos deu um presente para ela.
d. Carlos lhe deu um presente.

Um dos caminhos apresentados pela autora para explicar essa nova forma 
de introduzir o AIP no PB estaria ligado às mudanças ocorridas no PB em não 
selecionar “[...] dentro do elenco de categorias funcionais disponibilizadas na 
Gramática Universal (GU), um núcleo funcional especializado em introduzir e 
licenciar argumentos, a saber, o núcleo aplicativo14.” (TORRES MORAIS, 2010, 
p. 176). Este núcleo aplicativo (18) seria sempre selecionado no PE. No PB, com 
a maior frequência no uso da preposição [para], o núcleo aplicativo não seria 
selecionado (19):

13 No entanto, é interessante ressaltar que há estudos que demonstram que a região de Fortaleza e a região de Belém 
do Pará evidenciam uma significativa presença da preposição [a] em seus resultados em comparação às outras 
regiões do país.

14 Núcleo aplicativo descrito por Torres Morais está relacionado ao conceito de licenciador de caso, já que, segundo 
a Gramática Gerativa, um núcleo verbal não pode atribuir caso a mais que um argumento interno. Nesse caso, “o 
argumento dativo é um argumento extra, adicional, introduzido na sintaxe pelo núcleo funcional denominado 
aplicativo, que o licencia sintática e semanticamente”. (TORRES MORAIS, 2010, p. 174)
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(19)

É preciso deixar claro que no PE, segundo Torres Morais (2010), constru-
ções como as apresentadas em (17a) e (17b) não possuem o mesmo significa-
do. A relação de transferência de posse entre os argumentos no PE só é possível 
com a preposição [a]. Quando há introdução da preposição [para], parece que a 
transferência de posse pode não ter sido concluída. Desse modo, ao que parece, 
o PB está perdendo as construções dativas categóricas, sendo “a configuração 
preposicionada [...] a única produtiva”. (TORRES MORAIS, 2010, p. 183).

Assim, “as mudanças ocorridas parecem indicar claramente a perda da pro-
priedade de expressar morfologicamente o OI [=dativo]” (TORRES MORAIS, 
2012, p. 42), contribuindo para a perda da preposição [a] no PB, nos contextos 
de natureza sintática dos verbos triargumentais.

Diante desse contexto, a autora propõe uma análise para caracterizar as 
construções dativas e diferenciá-las das construções preposicionadas-AIP (19), 
que não possuem a função dativa. Assim, “as perdas morfológicas, por sua vez, 
levam a uma mudança paramétrica, que se define na perda do núcleo aplicativo 
baixo como introdutor de argumentos dativos” (TORRES MORAIS, 2012, p. 39). 
E as construções com função de complementos preposicionados são introduzi-
das pela preposição [para].

Os estudos registram ainda que, no contexto dos verbos de criação/construção, 
construir, desenhar, pintar, preparar etc. há uso categórico da preposição para 
na introdução do OI lexical (14c). [...] quando o argumento OI expressa fonte/
origem, no contexto de verbos de movimento e transferência, a preposição a é 
substituída pela preposição de (14b). A construção com a ocorre apenas mar-
ginalmente. A base empírica engloba ainda o conjunto dos verbos dinâmicos, 
beijar, lavar, operar, pentear, preparar etc., e verbos estativos, admirar, invejar 
etc., em que o OI é interpretado como possuidor. Também nestes contextos, a 
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construção genitiva é categórica (14 d-e). (14) a. João deu/enviou um livro ao/
para o Pedro. b. João comprou este carro antigo de um famoso colecionador. c. 
Pedro preparou/fez um jantar fantástico para os pais. d. A mãe lavou/secou/
cortou/penteou o cabelo do filho. e. O professor avaliou/admirou/elogiou as 
provas dos estudantes. (TORRES MORAIS, 2012, p. 42).

As conclusões apontam para uma mudança microparamétrica, ou seja, a 
perda do dativo e dos clíticos [lhe] da gramática nuclear está ligada à perda do 
parâmetro:

[...] definida na perda do traço dativo DAT, o qual identifica o núcleo aplicativo 
baixo em línguas como o espanhol e PE. A conexão entre Caso dativo inerente 
e expressão de parâmetros sustenta a teoria dos Princípios e Parâmetros, se-
gundo a qual a variação paramétrica está restrita a propriedades lexicais dos 
núcleos funcionais. (TORRES MORAIS, 2012, p. 46).

Em seu lugar, está a preposição [para] e os pronomes retos [ele/ela], con-
firmando a perda da construção dativa no PB. Em relação à questão semântica, 
a entrada da preposição [para] se deu dos contextos [+concretos] e [+humanos] 
para os [+abstratos].

Desse modo, para Torres Morais (2010, 2012), a ocorrência do uso da prepo-
sição [para] em detrimento da preposição [a] em construções com verbos triar-
gumentais é causada pela não mais realização da construção categórica dessas 
sentenças, que as classificam como dativas. Esse fato se deve à reconfiguração 
do uso dos pronomes clíticos e tônicos, além da não realização do AIP, muitas 
vezes, implícito pelo contexto. 

Torres Morais e Berlink (2018) retomam estudos anteriores a respeito de 
aspectos morfossintáticos e semânticos do objeto indireto no PB com verbos 
triargumentais, apresentando resultados quantitativos sincrônicos e diacrôni-
cos sobre a variação/mudança no uso das preposições [para] e [a] como intro-
dutoras do AIP.

Em relação aos resultados quantitativos, as pesquisadoras concluem que, 
apesar de haver um declínio do objeto indireto dativo, ele ainda é possível de 
ser realizado no PB, seja pela introdução da preposição [a], seja por clíticos da-
tivos. A realização é atestada especialmente em contextos de língua escrita e lín-
gua falada formal. No entanto, defendem que essas realizações provêm de uma 
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gramática que envolve escolaridade, condições sociais e de estilo e não de uma 
gramática núcleo do falante.

A proposta de formalização para evidenciar as diferenças de realizações dos 
contextos de objetos indiretos entre o PB e o PE inclui a estrutura de um núcleo 
aplicativo, proposta por Pylkkänen (2002). As autoras assumem os seguintes 
pontos, em relação ao objeto indireto dativos:

i. Os argumentos dativos são argumentos aplicados, “adicionados”, ou 
projetados na sintaxe, não pela frase verbal, mas por um núcleo espe-
cializado em introduzir argumentos, o núcleo aplicativo.

ii. Os argumentos dativos representam uma classe estrutural e semântica 
distinta, identificada morfologicamente por um marcador dativo. Por 
hipótese, a preposição a que os introduz não é uma preposição lexical. 
Ao contrário, ela expressa a realização morfológica de um Caso dativo 
abstrato, semelhante a sufixo. (TORRES MORAIS; BERLINK, 2018, p. 
291).

As autoras estabelecem uma distinção entre construções dativas e constru-
ções preposicionadas, ou seja, complemento dativo, introduzido pela preposição 
[a], é algo distinto de complemento oblíquo, introduzido pela preposição [para]. 
Tanto a estrutura aplicativa, quanto a estrutura preposicionada seriam produti-
vas no contexto de verbos de transferência e movimento (20 a- c) e com verbos 
de criação (21 a-c):

(20)
a. O Pedro enviou/mandou uma carta ao diretor.
b. O Pedro enviou-lhe uma carta.
c. O Pedro enviou uma carta para o diretor.

(21)
a. O Pedro preparou um jantar fantástico aos pais.
b. O Pedro preparou-lhes um jantar fantástico.
c. O Pedro preparou um jantar fantástico para os pais.

(TORRES MORAIS; BERLINK, 2018, p. 293).
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As propostas de derivações formais das autoras para diferenciar uma cons-
trução dativa e uma construção com complemento oblíquo são as seguintes:

(22)
a. [ vP O Pedro [v’ v*[uϕ] [VP enviou [ApplP ao diretor/lhe [APPL , Appl  

DAT[DP uma carta ACUS ]]]]]]]
b. [ vP O Pedro [v’ v*[uϕ] [VP enviou [DP  uma carta [P para [DP o di-

retor OBL ]]]]]]]
(TORRES MORAIS e BERLINK, 2018, p. 291 e p. 293).

Para sustentar suas análises, as pesquisadoras afirmam que a ditransitivi-
dade de um verbo é um epifenômeno, uma vez que, no léxico, a diferença entre 
uma construção transitiva e outra ditransitiva seria que a primeira selecionaria 
um objeto direto e a segunda um núcleo aplicativo (ApplP). Em outras palavras, 
nenhum verbo selecionaria dois argumentos internos, a relação entre os dois 
argumentos objeto indireto e objeto direto seria realizada pelo núcleo aplicativo.

3 CONSIDERAIS FINAIS

Identificamos, com base nas pesquisas aqui abordadas, uma mudança nas 
construções dativas no PB. A preposição [para] está avançando em espaços gra-
maticais, antes somente utilizados pela preposição [a] com verbos triargumen-
tais, tal fenômeno configuraria na diminuição do uso do dativo nos resultados 
encontrados em diferentes regiões do país.

Diacronicamente, o trabalho de Chaves (2013) demonstra que a variação nos 
usos das preposições [para] e [a] em construções triargumentais tem início, de 
maneira a refletir nos dados escritos, no século XIX. Em relação às características 
desses contextos de variação, tanto os estudos de Berlink e Biazolli (2011) quanto 
o trabalho de Chaves (2013) revelaram o favorecimento do uso da preposição 
[para] em contextos com traço de [+lugar] para o AIP dos verbos. Os estudos 
identificaram ainda maior frequência de ocorrência da preposição [para] com 
predicador de transferência material – Joana mandou livros e roupas para seus 
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pais, mais favorável que a seus pais – e com predicadores de direção – eu vou 
para o banco, mais favorável em relação às construções como eu vou ao banco.

Apesar de os estudos demonstrarem a diminuição do uso da preposição 
[para] com o decorrer do tempo, foi possível averiguar que AIP de verbos triar-
gumentais com traço [+ animado], e especialmente [+ humano], foi um contexto 
de uso constante da preposição [a] nos dados históricos. Ou seja, um contexto 
de resistência dessa realização em relação a outros. As autoras concluem que os 
resultados encontrados quanto ao uso da preposição [para] e [a] apontam um 
caminho de mudança e observam que a variação no texto escrito é um sinal de 
seu uso corrente na fala.

Na sincronia, os estudos de Silveira (1999) reforçam a perda não somente 
do clítico [lhe], pronome utilizado em construções dativas, como indica a intro-
dução dos pronomes tônicos antecedidos pela preposição [para] nesses contextos. 
Gomes (2003) e Figueiredo Silva (2007) trazem importantes contribuições no 
estudo de corpora uma vez que seus dados apontam e também discute a perda 
do clítico dativo [lhe] e da presença da preposição [para] em construções dativas.

Entretanto, algumas discordâncias ocorrem entre as pesquisas. Campos 
(2010) é cauteloso em relação à afirmação de mudança, uma vez que seus resul-
tados demonstram que a preposição [a] ainda é muito presente nos seus dados, 
o que indica apenas uma variação de uso na região de Belém do Pará.

Os trabalhos de Torres Morais e Berlink (2007, 2018) e Torres Morais (2010, 
2012) são essenciais para se entender o fenômeno da variação entre as preposi-
ções [para] e [a] com verbos triargumentais na área gerativista, uma vez que a 
perda das construções dativas categóricas indica uma mudança paramétrica, se-
gundo esses trabalhos. Desse modo, as conclusões apontam para uma mudança 
microparamétrica, o que resulta na perda das construções dativas introduzidas 
pela preposição [a] e pelo clítico [lhe].

Neste capítulo, buscamos fazer uma breve revisão bibliográfica sobre alguns 
dos principais trabalhos que trataram da variação [para] versus [a] com verbos 
triargumentais no PB, no intuito de contribuir com futuros estudos na área da 
linguística que queiram se debruçar sobre esse fenômeno. Esperamos que a lei-
tura deste estudo possa instigar pesquisadores a elaborar pesquisas sobre essa 
variação/mudança na língua e elencar demais possibilidades de formalização 
para esse fenômeno, além das apresentadas nesta revisão.
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Desse modo, os reflexos apresentados sobre o fenômeno, tanto na língua oral 
quanto na escrita, não esgotam a descrição dessas construções, o que possibilita 
seu estudo em outros espaços geográficos, bem como em diferentes perspectivas.
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