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Este trabalho tem como objetivo principal revisitar o quadro atual de preposições do 

português brasileiro (doravante, PB), pois acreditamos que o quadro apresentado pelas 

gramáticas de português atualmente em circulação não representa o que está sendo 

efetivamente utilizado pelos falantes do PB. Nossa hipótese é que encontraremos menos 

preposições fazendo parte do inventário “ativo” de preposições disponíveis aos falantes do PB 

do que aquela lista que encontramos tradicionalmente nas gramáticas de língua portuguesa. 

Entretanto, se, por um lado, o inventário de preposições está reduzido, acreditamos que o 

mesmo não ocorra com as “ideias” expressas por essas palavras, tal como as vemos descritas 

nas gramáticas tradicionais do português. Em outras palavras, as ideias básicas 

tradicionalmente expressas pelo conjunto de preposições continuam a ser expressas pela 

referida classe de palavras. Se antes tínhamos um determinado número de preposições que 

expressavam algumas ideias (como material (de madeira), companhia (com Maria), alvo (à 

universidade), fonte (de Porto Alegre), etc.), temos a hipótese de que hoje deve ser possível 

manifestar essas mesmas ideias utilizando um número reduzido de preposições. Com base em 

uma análise de trechos de entrevistas anotados automaticamente e revisados manualmente 

retirados do corpus do VARSUL, um corpus de língua falada que registra a variedade 

linguística do sul do país, pretendemos verificar quais são as ocorrências das preposições 

usadas efetivamente em PB. Além disso, verificaremos de que forma cada preposição – seja 

ela funcional ou lexical – está sendo empregada. Também pretendemos mostrar as 

preposições com ocorrências mais frequentes no corpus e as ideias que por elas são expressas. 

A contribuição deste estudo para a área em que está inserida (Teoria e Análise Linguística) é 

de atualizar o quadro de preposições de acordo com o vernáculo do PB. 


