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1. Considerações Iniciais

O Livro Didático de Língua Portuguesa (LDLP) reina absoluto em muitas salas de
aula do país, principalmente após o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ter-se
estendido para o Ensino Médio (EM). Além disto, os manuais direcionados aos professores
afirmam que os livros didáticos estão embasados nas mais recentes teorias linguísticas, bem
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Mas, será, realmente, que isso se
consolida na prática?

Buscando responder a esse questionamento analisaremos exercícios sobre regência
verbal de dois livros didáticos da 3ª (terceira) série do ensino médio: Português: Linguagens,
de Cereja e Magalhães e Português: Língua, Literatura e Produção textual, de Abaurre,
Pontara e Fadel. Escolhemos os manuais da 3ª série do ensino médio por apresentarem a
Regência Verbal como conteúdo programático da série, e por ambos os livros constarem no
catálogo do MEC (Ministério da Educação), como obras recomendadas pelo PNLDEM/2009
(Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio).

Ensinar gramática e, principalmente Regência Verbal está longe de ser mera
reprodução de regras de “bom uso da língua”, não se podem mais desconsiderar os usos orais
e/ou escritos que se fazem dela, uma vez que ao produzirmos textos (orais e/ou escritos) não
nos preocupamos em disseminar as “regras perfeitas” da língua, mas em mantermos a
comunicação e interação.

Quando o aluno chega à etapa final da Educação Básica, o EM, a própria LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) assegura que nesta fase o ele deverá aprofundar
os conhecimentos adquiridos durante o ensino fundamental, desta maneira não cabe mais ao
professor continuar a ensinar regras, e sim mostrar como na prática essas regras são utilizadas,
se condizem ou não com o proposto nas gramáticas fazendo os educandos perceberem a
língua em funcionamento.

Mesmo a lei assegurando e os PCN ditando as diretrizes para adequação do ensino,
percebem-se ainda que as aulas de gramática e os próprios LDLP não avançaram tanto quanto
as teorias. Vê-se claramente um abismo entre a teoria e a prática em se tratando de ensino de
gramática, mais especificamente no que diz respeito à abordagem da regência verbal, enfoque
principal desta pesquisa.

Diante de tantas inquietações, temos por objetivos: 1) verificar se os manuais
didáticos apresentam uma tendência inovadora, a exemplo do tratamento da regência verbal
conforme postulado pela vertente funcionalista, ou se permanecem disseminando a tendência
tradicionalista; 2) apresentar uma proposta que viabilize uma abordagem da regência verbal
que assegure um aprendizado eficaz.

Para por em prática tais objetivos, apresentaremos algumas considerações acerca do
livro didático, nosso objeto de pesquisa, seguidas pelas discussões sobre regência verbal à luz
dos postulados de gramáticos de linha tradicional como Cunha e Cintra (2007), Cegalla
(1986), Bechara (2000; 2001) e Luft (2008), descritiva como Perini (2001) e funcionalista,
(NEVES, 2000), de Givón, Hopper e Thompsom, Neves (2000) e Mira Mateus (1989).
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2. Algumas considerações acerca o Livro Didático de Língua Portuguesa

Mesmo diante de tantas inovações e recursos que contribuem para o aperfeiçoamento
da prática pedagógica, o Livro Didático de Português ainda é um instrumento constante nas
salas de aula de todo o país.

E, principalmente após implantação do PNLDEM (Programa Nacional do Livro
Didático para o Ensino Médio) em 2007, provavelmente a maior parte das escolas brasileiras
de EM tenha pelo menos o livro didático como material disponível para uso em sala de aula.

Diante da presença quase absoluta do LDLP na etapa final da educação básica, é
preciso um olhar mais atento no momento da escolha desse material, a fim de que ele (o LDP)
não se torne, segundo Silva (1996), uma “insubstituível muleta”. O LDP deve ser utilizado
como um instrumento para melhoria do ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa e não
como um fim em si mesmo como proposto pelo Catálogo do PNLDEM.

Não necessariamente o professor deverá utilizá-lo de ponta a ponta. Nada impede
que, de forma autônoma, o professor busque outras fontes e experiências para complementar
suas atividades de sala de aula, já que “em várias situações é preciso ir além do que diz o
livro, e que na situação da sala de aula o professor é o mais qualificado para referendar ou não
o que está nos livros.” (Lajolo, 1996:8)

Antes de chegar à sala de aula e mesmo antes de os professores fazerem sua escolha,
os LDs são submetidos a vários critérios de avaliação (eliminatórios e classificatórios)
propostos pelo MEC, e somente aqueles que atingirem o nível de qualidade esperado farão
parte do catálogo para aquisição do livro didático. Em vista disso, subentende-se que os livros
ali recomendados são os melhores disponíveis no mercado e que estão em consonância com
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), bem como reproduzem
as mais modernas correntes linguísticas.

Ainda assim é preciso ressaltar, como já proposto por Lajolo (1996) que o livro
depende exclusivamente do uso que se faz dele, pois um livro fraco (que não atende às
necessidades reais do ensino-aprendizagem) pode tornar-se um bom instrumento na sala de
aula dependendo da perspectiva linguística adotada pelo professor e da maneira como ele o
usará em sala de aula. Mesmo que os exercícios sejam baseados em teorias tradicionalistas ele
poderá transformá-los e reverter o quadro, da mesma forma que um bom livro pode ser ruim
nas mãos de um mau professor, se este se detiver apenas aos conteúdos e exercícios propostos
no LDLP.

Todo LDLP, por melhor que seja, deverá estar aberto a adaptações para que se
aproxime ao máximo da realidade de determinada sala de aula, ou mesmo conteúdos ali
contidos deverão ser adaptados a outra perspectiva linguística que a proposta pelo LDLP para
melhor atender às necessidades de aprendizagem do(s) aluno(s).

Dessa forma, nem um livro é tão ruim que não possa ser melhorado, assim como
nem um livro é tão bom que não contenha falhas.

3. Regência verbal e transitividade: confrontando teorias

Tradicionalmente, define-se regência como sendo a dependência entre os termos
regentes (ou subordinantes) e regidos (ou subordinados), conceito esse que se repete na
maioria das gramáticas e/ou livros didáticos disponíveis no mercado.

Aquelas palavras que precisam ser completadas são chamadas regentes e as que se
ligam às regentes são as regidas. Essa relação de dependência entre regente e regido se dá,
tradicionalmente, em dois tipos: nominal ou verbal, de onde decorrem os termos regência
nominal e regência verbal. Vejam-se os exemplos:
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1. O ministro referiu-se à situação da economia nacional.
2. O ministro fez uma referência à situação da economia nacional.

(Nicola et.al., 2004: 351)
É, portanto, considerada regência nominal a relação estabelecida entre um nome

(substantivo ou adjetivo) e seu respectivo complemento; já a regência verbal trata da relação
entre o verbo e seus complementos.

O foco principal dessa pesquisa é a regência verbal, por isso no momento não nos
interessa aprofundar os conceitos de regência nominal.

3.1. A transitividade dos verbos: ponto de vista tradicional

De acordo com as GTs, transitividade é a relação entre o verbo e os seus
complementos, tais verbos podem ser divididos em cinco grupos, segundo a sua
transitividade: intransitivos; transitivos diretos; transitivos indiretos; transitivos diretos e
indiretos; e de ligação.

Os verbos intransitivos são verbos que não exigem complemento, pois possuem
significação completa. Os verbos transitivos exigem complementos (objetos). Quando
completados sem auxílio de preposição, são denominados transitivos diretos e seu
complemento recebe o nome de objeto direto; aqueles que exigem complemento seguido de
preposição são os transitivos indiretos e ocorrem com objeto indireto.

Já os transitivos diretos e indiretos, também denominados, tradicionalmente, de
bitransitivos, ocorrem com dois complementos um direto (sem auxílio da preposição) e um
indireto (preposicionado).

Para a GT, a transitividade verbal é uma característica exclusivamente do verbo e sua
classificação se respalda no fato de um verbo ter ou não um objeto (critério sintático) exigido
pelo significado do verbo (critério semântico). Contudo, mesmo diante dessa rígida distinção
entre verbos transitivos e intransitivos, as GT concordam com o fato de não ser tão absoluta a
oposição entre transitivo e intransitivo (Bechara, 2000: 415).

Alguns verbos transitivos podem ser empregados intransitivamente, a exemplo de
comer e beber, “Ele já não come nem bebe” (Luft, 2002: 60). Para Cunha et.al. (2007: 156),
a transitividade verbal está ligada ao contexto linguístico: “a análise da transitividade verbal é
feita de acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado
transitivamente ora intransitivamente”. Portanto, a transitividade não é uma característica
unicamente do verbo, mas submete-se a fatores que a ultrapassam.

Contrapondo-se, também, assim como a noção de transitivo e intransitivo, as GT
apresentam os verbos de ligação que unem duas expressões nominais, funcionando como elo
entre o sujeito e o predicativo, mas que podem ser empregados também como verbos
significativos. Vejam-se os exemplos:

3. Estavas triste.
4. Estavas em casa.

(Cunha et.al., op.cit.: 147)

Casos como o da sentença (4) ocorrem comumente na língua portuguesa, assim
como vários verbos tradicionalmente classificados como intransitivos ocorrem com
complementos circunstantes (denominado pela tradição de adjunto adverbial), a exemplo do
verbo ir,

5. Vou ao shopping.
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De acordo com a tradição, os adjuntos adverbiais são termos acessórios da oração
que ocupam um lugar secundário na estrutura sintática, contudo não é o que ocorre em
estruturas como (4). Do ponto de vista semântico, o verbo ir exige um complemento de
natureza locativa, logo a sentença ficará sem sentido, se retirado o complemento circunstante.

Cabe, aqui, um questionamento: se verbos dessas naturezas exigem complementos e
estes são necessários, porque classificá-los como intransitivos? Mais adiante apresentaremos
uma proposta que visa explicar essa falha da GT.

3.2. A Regência verbal e a transitividade: ponto de vista descritivo

Em virtude da “variedade” estrutural e semântica atribuída à regência verbal pelas
GTs é que, Perini (2001) faz fortes críticas ao modelo tradicional de transitividade de alguns
verbos.

A definição tradicional, já apresentada, de transitivo não é, na prática, respeitada,
uma vez que, como já apresentamos, os verbos assim classificados podem ocorrer com ou
sem objeto direto, a exemplo de comer.

Segundo Perini, alguns gramáticos sugerem que a transitividade seja vista como uma
propriedade contextual, como é o caso de Cunha et.al. (2007). Dessa forma, o verbo comer
passaria a ser definido como usado transitivamente no exemplo (5) e usado intransitivamente
no (6). No entanto, isto violaria a definição tradicional, uma vez que tentando solucionar o
problema estaríamos, segundo o linguista, estabelecendo “sinonímia entre ser transitivo e
ocorrer com OD”. Contudo, esta definição é eficaz somente para verbos que exigem objeto
direto e para os que recusam a exemplo de fazer e nascer, por se comportarem dessa
maneira:

8. “Evaristo faz belas cortinas.”
9. “Meu irmãozinho nasceu sábado.”

No exemplo (7), o verbo fazer é transitivo direto porque exige um objeto direto, já
em (8), embora tenha um complemento circunstancial, o verbo nascer recusa o objeto direto.

No entanto, o problema maior surge quando nos deparamos com verbos que
ocorrem com e sem objeto direto, sem causar inaceitabilidade. Sendo a noção de “recusa” e
“exigência” do objeto direto suficiente, é que Perini acrescenta a noção de “aceitação livre”
do objeto direto.

Sendo assim, as duas classes tradicionais (transitivo e intransitivo) se desdobram em
pelo menos três, marcadas pelos seguintes traços: recusa do objeto direto [Rec-OD],
exigência do objeto direto [Ex-OD] e aceitação livre do objeto direto [L-OD].

O primeiro problema quanto à análise tradicional de transitividade parece ter sido
sanado, no entanto esta análise ainda não é suficiente, pois a descrição de transitividade deve
ser feita levando-se em consideração as funções exigidas, recusadas e aceitas livremente
pelo verbo.

Tradicionalmente, são consideradas funções relevantes o objeto direto, o objeto
indireto e o predicativo do sujeito conforme exigência do verbo, entretanto Perini considera
relevantes as funções1 exigidas ou recusadas pelo verbo a exemplo de OD (objeto direto),
CP (complemento do predicado), AC (adjunto circunstancial) e Pv (predicativo). Para o

1 As funções selecionadas por Perini são feitas com base na análise atual, proposta pelo próprio linguísta na
seção 3.2 de sua Gramática Descritiva do Português.
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linguista, as outras funções são irrelevantes por serem aceitas livremente. Mediante os fatos,
cada verbo deverá ser marcado quanto a sua transitividade para cada uma das funções
relevantes.

A transitividade completa de um verbo é representada por um grupo de traços, como
já mencionado, um para cada função relevante. Por exemplo, “comer” é descrito da seguinte
forma “[L-OD, Rec-CP, L-AC, Rec-Pv]”, aceitando livremente o objeto direto e o AC e
recusando o CP e o PV. Essa matriz é representativa de 58,9% dos verbos, isto é, aqueles
que aceitam livremente o objeto direto, outras matrizes são encontradas na Gramática
Descritiva do Português.

Há, ainda, outra diferença entre o conceito de transitividade apresentado pelas GTs e
o proposto por Perini. Tradicionalmente, a transitividade é definida, pela maioria das GTs,
do ponto de vista semântico, isto é, o complemento seria previsível pelo sentido do verbo, ao
passo que Perini adota o caráter sintático para definir a transitividade sem fazer referência ao
sentido, embora ambos sejam relevantes na estrutura sintática.

A título de exemplo, podemos citar os verbos morrer, perecer e falecer que, mesmo
possuindo sentido aproximado, não recebem o mesmo tratamento, de acordo com Perini, a
partir da semântica.

O verbo morrer pode ocorrer com objeto direto, denominado pelo linguista de
“objeto interno” (“sombra” para Mira Mateus) em virtude da nominalização do verbo
representar o objeto na oração. Veja-se o exemplo:

9. Machado morreu uma morte tranquila.

O mesmo não acontece com os verbos falecer e perecer, embora tenham significado
aproximado ao de morrer.

Dessa maneira, ainda segundo Perini, cada verbo possui traço de transitividade
distinto, o que seria imprevisível pela semântica, levando o linguista a concluir que cada
verbo estabelece exigências quanto à ocorrência dos complementos, independentemente de
seu significado.

Mesmo propondo uma descrição puramente formal (sintática) Perini recorre à
semântica para explicar situações em que um verbo ocorre livremente com e sem objeto
direto, a exemplo do verbo comer, reconhecendo, pois, não ser tarefa fácil para um formalista
separar “componentes que na natureza aparecem integrados de maneira complexa”. (Perini,
2001:173)

3.3. A Regência Verbal e a noção de argumento

Tanto a visão tradicional, como a descritiva proposta por Perini (embora tenha um
valor explicativo maior que a tradicional) não atendem aos aspectos essenciais da regência,
como veremos.

O ponto de vista tradicional é inoperante, pois ao definir regência, prega a relação
estabelecida entre o termo regente (verbo) e o termo regido (complemento verbal), fazendo
referência a verbos transitivos, por serem os únicos a exigirem complemento. No entanto, os
gramáticos que defendem esse conceito, são contraditórios na exemplificação, uma vez que
apresentam verbos não transitivos:

10. Fui ao cinema.
11. Estou na sala.

(Nicola et.al., 2004)
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Nestes exemplos temos, respectivamente, um verbo intransitivo e um de ligação
(usado como verbo intransitivo) acompanhado por circunstantes locativos (10) “ao cinema” e
(11) “em casa”

Diante dos exemplos apresentados percebe-se que não só o conceito de regência é
insatisfatório, bem como o de complemento, pois as GTs falam de complemento como
pertencente a verbos transitivos, o que deixaria de incluir termos nucleares2 que não são
tratados como complementos. Vários são os exemplos dessa natureza que concorrem com os
demais, veja-se:

(12) Mariana veio de Salvador.

Neste enunciado, surge-nos uma dúvida: o verbo vir rege o complemento (de
Salvador) ou, por ser intransitivo, não exige um complemento, e, portanto, não rege nada?
Mais adiante tentaremos responder de forma satisfatória a esse questionamento.

Quanto à descrição proposta por Perini, parece-nos também ineficaz, uma vez que o
linguísta utiliza como base para sua análise, apenas o objeto direto, dando enfoque à noção de
“recusa”, “exigência” e “livre aceitação” desta função, deixando sem explicação e
exemplificação mais abrangentes outras funções, como objeto indireto, adjunto circunstancial,
complemento do predicativo e predicativo, ainda que consideradas, por Perini (2001), como
relevantes, além de outros fatores que rodeiam a regência.

Por outro lado, o linguista atribui à transitividade caráter puramente formal
(sintático) independente do semântico, embora ambos sejam de fundamental importância para
a estruturação de enunciados.

Não considerar a semântica acarreta um novo problema que é o da natureza
semântica dos complementos. Tanto Perini quanto as GTs não fazem referência ao tipo de
complemento, como por exemplo, se é representado por um ser, um evento ou um processo.
Restringem-se, apenas, a recusa ou exigência do complemento.

A fim de complementar a descrição feita por Perini e respondermos ao
questionamento feito anteriormente, é que daremos ênfase a uma visão mais ampla e menos
problemática da regência verbal: a abordagem da relação estabelecida entre o verbo e os seus
argumentos nucleares (e não apenas aos complementos como proposto pela visão tradicional),
que, como explicitamos, não são inclusos entre os complementos verbais, ou seja, sequer são
nomeados pelas GTs.

Para uma abordagem dessa natureza, teremos de seguir por um caminho distinto do
tradicional sem que com isso queiramos pretender soluções definitivas ou mágicas para a
abordagem do assunto, pois sabemos que esse novo enfoque se torna limitado quando
pensamos em termos discursivos ou pragmáticos.

Deixemos de lado a terminologia verbo para, agora, usarmos um termo mais
abrangente, o predicador verbal.

O predicador verbal assim como os seus argumentos são elementos organizadores da
predicação, valendo salientar que ocorrem que predicadores pertencentes a classes sintácticas:
verbos adjetivais e nominais. Também os argumentos das predicações (...) pertencem a varias
classes sintácticas: nominais. Adverbiais e frases. (Mira Mateus, 1989:41)

Os argumentos de uma predicação verbal podem ser de dois tipos, segundo Mira
Mateus (op.cit.), argumentos nucleares e argumentos opcionais. São argumentos nucleares
aqueles exigidos obrigatoriamente pelo predicador verbal, enquanto que argumentos

2 Para Bechara (2000) termos nucleares são aqueles termos intimamente referidos à relação predicativa, do
ponto de vista sintático-semântico, como em “Graciliano Ramos falou de temas universais em seus romances”,
em que a expressão temas universais é um termo nuclear, por referir-se sintática e semanticamente ao verbo
falar, que o exige.
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opcionais são aqueles que não são exigidos, porém admitidos pelo predicador. Valendo-se de
outra terminologia, proposta por Bechara (2001:421), tem-se, respectivamente, termo
argumental, para designar o termo solicitado pelo sentido lexical do verbo, e termo não-
argumental para aquele independente sintático-semanticamente do predicador.

Vejam-se os exemplos:

13. Isaac deu um livro à professora.
13 a. Isaac deu um livro à professora no dia dos professores.

No enunciado (13), os três argumentos em destaque são nucleares, pois são exigidos
pelo predicador, já em (13a), o último termo destacado é opcional, por ser admitido e não
exigido, tanto que usufrui da liberdade de colocação no enunciado por ser semanticamente
independente do predicador.

Para Bechara (2001), o termo argumental pode ocorrer como termo não-argumental
dependendo das características sintático-semânticas do predicador. Por exemplo, o termo no
Brasil assume a postura acima proposta de acordo com a exigência do predicador. Vejam-se
os enunciados ilustrativos:

14. Ele mora no Brasil.
15. Ele trabalha no Brasil.

No enunciado (14), a expressão em destaque é um termo argumental ou
complemento, já que não se pode dispensá-lo do enunciado; contudo no enunciado (15), a
expressão no Brasil pode ser retirada sem prejuízo semântico, uma vez que se trata de um
termo não-argumental.

Há casos, também, que dependendo da orientação significativa (contextual), podem
ter um termo argumental ou não-argumental.

Pensemos no seguinte enunciado: “A menina pula na piscina” 3, numa primeira
interpretação podemos intuir que a menina pula e o lugar onde está pulando é a piscina; sendo
assim temos um predicador de um lugar (sujeito) “a menina”, já a expressão “na piscina” é
um termo não-argumental, ocupando um lugar opcional, não exigido pelo predicador.

Em um segundo contexto situacional, interpretaremos da seguinte forma: a garota é
uma atleta que pratica saltos ornamentais, isto é, salta (pula) de um trampolim, ou dos bordos
da piscina para dentro dela. Nesta interpretação, temos um predicador de dois lugares,
portanto, exige dois argumentos: um externo (sujeito) “a garota” e outro interno
(complemento locativo) “na piscina”.

Além dessas ocorrências, há, também, casos de argumentos nucleares que não são,
tradicionalmente, nem sujeito, nem objeto direto, nem objeto indireto.

De acordo com a GT, a regência se dá mediante a relação estabelecida entre o verbo
e o complemento, não havendo lugar para adjuntos adverbiais, ainda que tais gramáticas não
explicitem isso. No entanto, deve-se atentar para o fato de certos adjuntos adverbiais
exercerem função de complemento e não de mero adjunto. Este fenômeno ocorre,
comumente, com os verbos: estar, ficar, morar, residir, vir, entre outros que
obrigatoriamente exigem um complemento locativo (adjunto adverbial, segundo a tradição).
Vejamos o seguinte enunciado:

16. Ana Júlia mora em Roma.

3 Essa sentença, proveniente de anotações de sala de aula, foi utilizada pelo professor e linguista José Maria
Barbosa Gomes, autor da apostila Constituintes Imediatos, o qual usou o exemplo com objetivo distinto do
aqui apresentado.
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O termo em Roma é classificado, pela tradição, como adjunto adverbial de lugar,
não estando, pois entre as funções essenciais para a regência; no entanto o termo é
obrigatoriamente exigido pelo predicador, e se apagado da sentença ela se tornaria
agramatical:

*Ana Júlia mora.

Retomemos o exemplo (12), "Mariana veio de Salvador” em que questionávamos se
o termo, de Salvador, era ou não regido pelo verbo, podemos, agora, depois do exposto,
afirmar que o termo é argumental, pois é exigido pelo predicador.

Tendo em vista sentenças como (12) e (16), temos que considerar que funções
circunstanciais tidas como marginais pela GT podem ser exigidas pelos verbos, portanto são
argumentos nucleares, mesmo que não funcionem como sujeito ou objeto como é o caso da
seguinte sentença:

17. A gramática de Bechara custou 95 reais.
18. * A gramática de Bechara custou.

Observe-se a inaceitabilidade de (18) sem o “adjunto adverbial”, que, é termo
opcional4, acessório para as GTs, mas que, como vemos, é termo indispensável na oração,
portanto, termo argumental.

3.4.  A Transitividade pela visão funcionalista

O funcionalismo surgiu em oposição às teorias formalistas (o estruturalismo e o
gerativismo), buscando explicar as estruturas gramaticais através dos usos da língua nos mais
diversos contextos comunicativos, ou seja, a gramática funcionalista não investiga apenas a
estrutura sintática, mas o uso que se faz destas estruturas em situações comunicativas. De
acordo com Cunha (2003), “os domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática são
relacionados e interdependentes”, isto é, as estruturas gramaticais da língua vão além da
sintaxe e da semântica como propõe a teoria tradicional e a descritiva, e dependem também
dos usos que se faz dela, pois é o contexto que motiva a estrutura utilizada naquele
determinado momento.

Tradicionalmente, a transitividade é uma propriedade verbal que se refere à
transferência de uma atividade de um agente para um paciente, sendo considerado transitivo o
verbo que apresenta objeto direto ou indireto e intransitivo aquele verbo que não contém
complemento.

Contudo, para Hopper e Thompson (1980) “a transitividade é concebida como uma
noção contínua, escalar”5, definida por dez parâmetros sintático-semânticos que contribuem
para ordenação das orações dentro de uma escala de transitividade, isto é, quanto mais
parâmetros a estrutura apresentar mais alto será o lugar que ocupará na escala de
transitividade.

4 Bechara (2001) em outro momento de sua análise diz que é preciso não confundir termo argumental e não
argumental com termo opcional e não opcional, uma vez que um termo argumental pode ser apagado da
oração pelo falante, tornando-o opcional, ou porque já foi referido, ou porque o conhecimento de mundo faz
com o falante entenda do que estamos falando.
5 Esta citação encontra-se inserida no texto “Pressupostos teóricos e fundamentais” de Maria Angélica Furtado
da Cunha.
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Cunha (2003:7) apresenta os dez parâmetros propostos por Hopper e Thompson por
meio dos seguintes elementos:

Participante – tem relação com a transferência da ação de um participante para outro.
Se houver apenas um, teremos baixa transitividade, como se verifica na tabela acima.

Cinese – refere –se ao fato de o verbo representar uma ação ou não.
Aspecto do verbo – indica se a ação foi completada ou não.
Punctualidade do verbo – ligada à duração da ação: quanto maior a distância entre a

ação e seu efeito, menor o grau de punctualidade.
Intencionalidade do sujeito- diz respeito à intencionalidade da ação praticada pelo

participante.
Polaridade da oração – refere-se à oposição entre uma sentença afirmativa e uma

negativa.
Modalidade da oração – representa as ações em um plano real ou irreal, sendo que,

se descrita em um plano real, será bem mais efetiva que a descrita em um plano irreal.
Agentividade do sujeito – tem relação com o pontecial de um participante na

transferência de uma ação para outro.
Afetamento do objeto – refere-se ao grau de afetamento do paciente.
Individuação do objeto – tem relação com o fato de uma ação ser transferida mais

efetivamente para um paciente individuado do que a um não individuado.
Estes parâmetros contribuem para ordenação das orações em uma escala de maior e

menor transitividade, e ao contrário da proposta tradicional em que a transitividade recai
sobre o verbo, na proposta funcionalista refere-se a toda a sentença.

Para compreendermos melhor a diferença entre a análise tradicional e a funcional,
observem-se os seguintes exemplos:

21 a. O avião caiu.
21 b. José comprou uma moto.
21 c. Ana necessita de tempo.
21 d. André deu flores à namorada.

Tradicionalmente, os verbos cair, comprar, necessitar e dar seriam classificados,
respectivamente, como intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e
indireto, contudo, segundo a análise funcionalista, proposta por Hopper e Thompson, as
sentenças apresentam diferentes graus de transitividade, portanto nenhuma delas seria
intransitiva.

Das quatro sentenças apresentadas a que possui o maior grau de transitividade é a (21
d), uma vez que apresenta oito dos dez traços propostos (cinese, dois participantes, aspecto
perfectivo, verbo punctual, sujeito intencional, polaridade afirmativa, modo real e sujeito
agente). A sentença (21 b) apresenta sete traços: cinese, aspecto perfectivo, verbo punctual,
sujeito intencional, polaridade afirmativa, modo real e sujeito agente; (21 a) cinco traços:
cinese, aspecto perfectivo, polaridade afirmativa e modo real; (21 c) três traços de
transitividade: polaridade afirmativa, modo real e objeto individuado.

Observe-se que para estes autores a transitividade não é uma propriedade inerente da
estrutura verbal enquanto item lexical, mas está subordinada a características que transcendem
o sintagma verbal, indicando, portanto, uma forte oposição a descrição tradicional e
apontando, dessa forma, para uma gramática mais inovadora que se baseia em fatores
semânticos, pragmáticos, discursivos e cognitivos. Diante do exposto, a gramática seria,
segundo Cunha e Costa (2003), o resultado da cristalização ou regularização de estratégias
discursivas recorrentes, que decorrem de pressões cognitivas e, sobretudo, de pressões de uso.
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Uma abordagem dessa natureza, diferentemente da tradicional e das formalistas,
viabiliza um estudo de sentenças com o pronome se, que é, como se afirma, um dos nós da
língua portuguesa. Observe-se o exemplo:

22. Pedro se sujou.

Podemos analisar a sentença mediante dois contextos que nos levam a duas
possibilidades de ocorrência da transitividade.

No primeiro contexto, imaginemos que Pedro é aluno de uma determinada escola e
estuda pela manhã, e para não ir à aula, intencionalmente, derruba café no seu fardamento, ou
seja, se suja para poder faltar à aula. Diante desse contexto o pronome se exerce a função de
objeto afetado da sentença, uma vez que o sujeito (Pedro) pratica a ação intencionalmente.

Em um segundo contexto, pensemos que Pedro é aluno de uma determinada escola e
durante o percurso de sua casa até a escola comece a chover, e ao atravessar uma rua passe
um carro em alta velocidade e suje a roupa de Pedro acidentalmente. Nesse contexto, Pedro
passa a ser um sujeito não agentivo, já que a ação de sujar não foi intencional e, portanto, ele
apenas sofre efeitos da ação verbal.

Assim, a sofrida interpretação tradicional de objeto direto para o “se”, ou mesmo de
objeto direto e de parte integrante do verbo (considerando-se os dois contextos), dará lugar a
um novo modo de ver, em que se analisará primeiro o contexto como sendo de maior
transitividade que o segundo, e o “se” será considerado como um legítimo objeto direto no
primeiro contexto, mas não no segundo. Uma investigação maior deverá estudar o objeto
direto, como também outras funções, com base nos parâmetros aqui elencados.

Do ponto de vista funcional, a transitividade apresenta um componente sintático e um
semântico. Uma oração é transitiva quando descreve uma ação que envolve pelo menos dois
participantes, um responsável pela ação, representado sintaticamente como sujeito, e outro
afetado por essa ação, sintaticamente objeto direto (Cunha, 2003), mas também depende de
fatores pragmáticos, como por exemplo, o contexto de usos dessas sentenças.

Esses tipos de ocorrências demonstram que muitos verbos não possuem estruturas
argumentais fixas na língua natural, podendo uma mesma sentença apresentar funções
sintáticas diferentes dependendo do contexto em que foi empregada.

Pode-se concluir, diante do proposto, que a primeira ocorrência contextual para (22), a
torna mais transitiva que a segunda pelo fato de apresentar intencionalidade6 por parte do
sujeito.

4. Confrontando os manuais

Diante das observações feitas durante as análises dos LDs, confirmamos, a princípio,
nossa hipótese, visto que ambos os LDs apresentam exercícios respaldados nas abordagens
tradicional e formalista estando muito longe de propor um ensino de regência verbal
respaldado no funcionalismo.

O LD1 ( Português: Linguagens de Cereja e Magalhães, da Editora Atual) apresenta
atividades que se limitam a frases descontextualizadas, isto é, frases soltas para que o aluno
reescreva adequando-as à variante padrão, o que o faz um pouco melhor que o LD2 (
Português: Língua , Literatura e Produção de texto de Abaurre, Pontara e Fadel, da Editora
Moderna). O LD2 diz abordar a língua à luz da abordagem funcionalista, contudo trabalha a
regência verbal sob o aspecto tradicional, uma vez que privilegia a norma padrão como a
única correta para a língua, tratando a variante coloquial como inferior.

6 Intencionalidade associa-se ao fato de o sujeito estar consciente da ação praticada.
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Ambos os manuais trabalham a transitividade sob o aspecto sintático-semântico
destituído dos discursivos e pragmáticos. Contudo, O LD2 se mostra muito mais ineficaz na
sua abordagem do que o LD1, pois afirma que tratará o ensino de gramática sob o aspecto
funcionalista quando na realidade não o faz.

Dessa forma, vemos que os LDs se armam de teorias inovadoras quando propagam
velhos conceitos. Podem até ter avançado em outros aspectos da língua, a exemplo da
produção de texto, mas ainda caminham a passos lentos tentando encontrar o melhor caminho
para o ensino de gramática, em especial de regência verbal.

Constatações como essas confirmam as angústias de muitos professores ao dizerem
que a teoria gramatical ainda está “há anos luz de distância da prática”. Permanecemos a
ensinar nomenclaturas e a aplicar exercícios tradicionais como há vinte anos.

Diante desse quadro caótico, mesmo depois de ter-se conquistado o livro gratuito
para o EM, continuamos a viver conflitos, uma vez que os LD em sua grande maioria, mesmo
que tenham sido aprovados pelo MEC apresentam inúmeras falhas, que só podem ser
resolvidas se o professor tiver jogo de cintura e domínio das novas vertentes linguísticas,
senão o livro vai se tornar seu único aliado que na realidade pode ser seu maior inimigo
dentro de sala de aula.

Devido a termos consciência de que muitas abordagens dos manuais didáticos são
falhas, é que apresentaremos uma proposta de ensino funcionalista da regência verbal para
que a partir de então professores de língua portuguesa deem uma maior atenção as aulas de
gramática que ministram e reflitam a respeito de sua prática.

4. 1. Uma proposta para o ensino de regência verbal

Através de nossa experiência de sala de aula, bem como do contato com colegas de
profissão que ensinam regência verbal segundo os modelos tradicionais e formalistas, tem-se
observado a inoperância destes, uma vez que os LDLP, como os aqui analisados, utilizados
em sala de aula, são disseminadores de tais modelos. Modelos estes, que apenas limitam os
alunos à memorização de estruturas verbais, com um fim em si: resolver as questões relativas
a esse assunto em provas e depois, com certeza, esquecer-se dela.

Diante de realidades como esta e de manuais didáticos que se contradizem quanto à
linha teórica proposta e os exercícios apresentados, cabe-nos pelo menos apresentar uma
proposta baseada em estudos funcionalistas, como os apresentados no Capítulo I desta
pesquisa, visando à eficácia do ensino de regência verbal, uma vez que abarcam componentes
semânticos, sintáticos e pragmáticos, sem esquecer, entretanto, que outros modelos, como os
da gramática de valências, os formalistas e mesmo os tradicionais são instrumentos
importantes que cooperam na construção de uma abordagem dessa natureza.

Entretanto, vale salientar que a proposta que apresentaremos não é definitiva, e
tampouco foi testada de forma integral em turmas de terceiro ano do ensino médio, mas que
julgamos ser mais eficaz que as tradicionais e formalistas, pois conseguem descrever lacunas
deixadas por esses modelos.

Elencamos pelo menos três possibilidades de abordagem da regência verbal que se
afastam dos modelos tradicionais e formalistas.

A primeira possibilidade diz respeito a analisarmos os predicadores verbais a partir
de modelos cognitivos e dos usos diversos que se fazem desses predicadores, baseando-nos
nos exaustivos estudos feitos por Neves (2000).

Vejamos, a título de exemplo, a abordagem que a maioria dos manuais didáticos
apresenta para o verbo assistir que tradicionalmente pode ser utilizado com sentidos distintos
acarretando a mudança de transitividade.
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A GT analisa o verbo segundo a semântica e alguns dados estruturais, mas ela não
oferece algoritmos que permitam o aluno usá-los nas mais diversas possibilidades. Um caso
comprovado da ineficácia do modelo tradicional atinge diretamente o uso de assistir, em seus
diversos sentidos. Como “residir”, em que não são considerados, durante o ensino, o tipo de
sujeito (animado ou inanimado), o tipo de preposição exigida pelo verbo, tampouco a
natureza semântica do seu complemento, além de o verbo, neste sentido,estar em desuso.

Portanto, teríamos o seguinte esquema: Sujeito(humano) + verbo assistir(= residir,
morar) + preposição em + complemento locativo, ou sem preposição, mas com advérbio.
Diante desta estruturas seria impossível que os alunos produzissem sentenças do tipo:

*O cavalo assiste em Salvador.

Ou, ainda:

*A porta assiste em casa,

exemplos que seriam facilmente construídos considerando ipsis litteris o modelo tradicional.
O aluno tem consciência de que construções como estas são inaceitáveis, contudo

não conseguem explicar o porquê da inaceitabilidade. Somente diante de uma abordagem que
considerasse a  natureza semântica do predicador, bem como dos seus argumentos, é que se
poderia explicar essa inaceitabilidade.

Uma segunda possibilidade, é a de considerar a sentença com base nos lugares vazios
previstos pelo significado dos verbos, isto é, uma abordagem à luz da Gramática de
Valências, e não mais pelo tradicional complemento, uma vez que esta “procura detectar
relações de dependência entre as categorias (básicas) que (co)ocorrem num
texto.”(Borba,1996:16)

Segundo essa proposta, seria levado em consideração o tipo de argumento
selecionado por cada verbo de acordo com a sua natureza semântica e o lugar ocupado dentro
da sentença. Cada lugar ocupado por um item lexical é chamado de lugar vazio ou lugares
vazios, por exemplo o verbo dar prevê três lugares vazios, o do sujeito, do objeto direto e do
objeto indireto. Na teoria de valências o sujeito, assim como os tradicionais complementos se
constituem como lugares vazios previstos pelo sentido dos verbos. Veja-se o esquema para o
verbo dar, segundo a teoria de valências.

X dá Y a Z

Os elementos que preechem cada lugar representado pelas variavéis X,Y e Z são
chamados de actantes ou argumentos. A teoria de valências abarca os tradicionais
complementos, o sujeito e os adjuntos adverbiais, aqui denominados de circunstantes, que
muitas vezes não são previstos pelo verbo, ou, quando o são,se denominam argumentos
verdadeiros. Nem sempre os termos com valor de circunstância são circunstantes. Para que
um elemento seja um circunstante não basta que veicule uma ideia de circunstância, é preciso
que não seja previsto  pela valência do verbo. Por exemplo:

“Anita vai à escola pela manhã.”

Embora o termo “à escola” seja indicativo de lugar, não se trata de um circunstante,
pois é previsto pelo verbo - X vai a Y(=lugar) - já “pela manhã” é circunstante, primeiro por
indicar circunstância de tempo e segundo por não ser previsto pela valência do verbo.
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Uma proposta como essa permite ao aluno perceber a variação dos lugares
pevistos pelo verbo levando-se em consideração o contexto de uso, além de que a teoria de
valências investiga o verbo e as características dos elementos que estão relacionados a ele.

Como terceira estratégia, é relevante levar em consideração o efeito de sentido de
cada um dos usos feitos pelo falante, seja durante uma produção de texto escrito ou mesmo de
um contexto de fala, observando-se ainda que empregos arcaicos (como de “assistir”
intransitivo), não deveriam ser estudados num nível fundamental ou de ensino médio por não
participarem dos usos que se fazem da língua.

Para tanto é preciso estar atento as relações discursivas que envolvem o texto, a
exemplo do tipo de texto  (se narrativo, se descritivo ou dissertativo) uma vez que cada tipo
de texto vai exigir certos tipos de verbos, por exemplo, em uma narração serão utilizados
verbos de elocução, assim como verbos de ação; o gênero textual (se é carta, notícia, artigo de
opinião, poesia, propaganda), pois cada gênero também levará o usuário da língua a fazer
escolhas verbais.

Deve-se considerar, ainda, o suporte do texto (se é revista, jornal, folheto,  texto
virtual, livro), pois cada suporte elencará um estilo de escrita, bem como uma intenção  do seu
produtor.

Por fim, é preciso que os professores entendam que esses modelos aqui propostos
não são fixos, e que, portanto, são passíveis de modificações, e que nossa intenção não é a de
apagar a gramática tradicional a fim de dar lugar a uma proposta nova, que como já dissemos
não foi efetivamente testada em sua totalidade.

Diante das dificuldades de ensino de regência, bem como da insuficiência dos
manuais didáticos, temos aplicado algumas das propostas aqui elencadas, o que tem facilitado
a aprendizagem, bem como evitado as construções agramaticais durante as aulas de produção
textual, mesmo que  de maneira ainda tímida.

5. Considerações finais

A partir dos resultados constatados durante a análise dos LDLP, observamos que o
ensino de regência verbal permanece respaldado em modelos tradicionais, embora os manuais
destinados aos professores afirmem dar tratamento inovador a esse aspecto gramatical.

Propor exercícios de preenchimento de lacunas e de reescrita solucionáveis a partir
das listas de verbos apresentados, na abertura dos capítulos direcionados à regência verbal,
não quer dizer que se está trabalhando com usos efetivos da língua; tampouco usar textos
como pretexto para ilustrar esses “efetivos usos”, também não é indicativo de avanço teórico-
metodológico, trata-se apenas de maquiar o modelo tradicional e impor a norma padrão como
única e absoluta, desconsiderando a variante não padrão, como faz o LD2, pelo menos para
um tratamento dessas variantes em si.

Dentre os manuais analisados, consideramos o LD1 melhor, em partes, que o LD2, já
que esse considera as variantes linguísticas e não propaga o preconceito linguístico de
“certo/errado”, contudo reveste-se, assim como o LD2, de teorias inovadoras para propagar
metodologias e abordagens velhas, e muitas vezes driblar os professores na hora da escolha
do livro.

Com base nos dados aqui levantados, consideramos que uma análise desta natureza
poderá contribuir para que os professores tomem decisões conscientes quanto ao uso desses
manuais, não confiando apenas na leitura dos manuais destinados aos professores, e tampouco
dos Guias de escolha oferecidos pelo PNLDEM.

Não queremos com essas colocações dizer que todos os livros do mercado estão
descontextualizados e que devem ser condenados, mas que em relação ao ensino de gramática
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não se tem dado igual importância como ao ensino de gêneros textuais, leitura e produção de
textos.

Ao lançarmos uma proposta de ensino de regência verbal buscamos amenizar esta
distância da gramática ensinada nas escolas e a gramática que utilizamos diariamente, como
se houvesse duas línguas em uma só.

Não pretendemos aqui desconsiderar os modelos tradicionais e formalistas, uma vez
que nossa proposta não foi integralmente testada em sala de aula, contudo dentre as três
possibilidades apresentadas, aquela que aplicamos em 2003 surtiu efeitos positivos levando os
alunos a não cometerem tantos deslizes, principalmente nas suas produções textuais.

Diante da comprovação, ainda que pequena, dos efeitos desta proposta esperamos
que ela contribua  positivamente nas aulas de língua portuguesa, pois é bem mais interessante
para o aluno entender os usos que ele faz da língua do que sobrecarregá-lo, com regras que
muitas vezes se distanciam de sua realidade, a exemplo do uso arcaico de assistir (=morar,
residir), ainda incluído nos manuais didáticos, e de instruções pouco satisfatórias ou nulas
para o uso efetivo da regência verba. O que constatamos, na verdade, é que se o estudante
usar boa parte dos verbos de acordo com as instruções desses manuais, poderá construir
verdadeiras aberrações linguísticas tanto do ponto de vista semântico quanto do estrutural.
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