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RESUMO 

 

 

A língua sofre influência de vários fatores, tanto estruturais quanto sociais, uma vez que é 

empregada de diversas formas pelos falantes. A sociolinguística procura estudar essa 

heterogeneidade inerente às línguas. Nesse contexto, a presente dissertação analisa, na 

perspectiva da sociolinguística, o comportamento dos verbos chegar e assistir no Português 

do Brasil, no que concerne à regência, em alguns gêneros textuais do domínio jornalístico. 

Procuramos averiguar se ocorre variação regencial no emprego desses dois verbos ou se o uso 

da norma padrão é predominante na produção dos textos analisados. Discutimos, com essa 

finalidade, tópicos como: a concepção de língua e suas variações; a importância da 

sociolinguística; o conceito de gênero e suas diferentes modalidades textuais; o ensino 

tradicional e o papel dos linguistas e da escola segundo a proposta dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Os resultados obtidos comprovam a hipótese de 

que os verbos sofrem variação quanto ao uso da regência por apresentarem mais de uma 

possibilidade de uso dentro do mesmo contexto jornalístico. No entanto, o maior número de 

ocorrências dos usos linguísticos coincide com a norma padrão, recomendada pela gramática 

tradicional. Dessa maneira, esta pesquisa defende que esses textos jornalísticos devem ser 

usados no processo de ensino-aprendizagem, não só porque são textos de grande circulação 

social, condizentes com a norma padrão tradicional, como também servem de material de 

estudo para que os alunos reconheçam as diferentes variantes desses verbos no que concerne à 

regência verbal. 

 

Palavras-chave: regência verbal, gêneros textuais jornalístico, variação, norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The language is influenced by many factors, both structural and social, since it is used in 

various ways by speakers. The sociolinguistic theory studies this heterogeneity inherent in 

language. In this context, this paper analyzes, in the perspective of sociolinguistics, the 

behavior of the verbs chegar e assistir in Portuguese of Brazil, concerning the regency, in 

some textual gender in the field of journalism. We seek to ascertain whether there is variation 

in the regency of this verbs or the use the default standard in the production of texts analyzed 

is prevalent. We discussed, for this purpose, such topics as: the conception of language and its 

variations; the importance of sociolinguistics; the concept of gender and its different textual 

modalities; traditional teaching and the role of linguists and school according to the proposal 

of the National Curriculum Portuguese. These findings support the hypothesis that the verbs 

undergo variation in the use of the regency for having more than one possible use within the 

same journalistic context. However, the largest number of occurrences of linguistic usage 

coincides with the standard norm recommended by traditional grammar. Thus, this research 

argues that these journalistic texts should be used in the teaching-learning process, not only 

because texts are of great social movement, consistent with standard traditional pattern, but 

also serve as study material for students to recognize the different variants of these verbs with 

regard to verbal regency. 

 

Keywords: regency verbal, textual genres journalistic, variation, norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Quadro 1 Divisão do conceito de norma ..................................................................................... 30 

Quadro 2 Diferença entre o processo de produção textual da oralidade e da escrita .................. 39 

Quadro 3 Relação dos elementos discursivos do domínio jornalístico....................................... 53 

Quadro 4 Relação dos gêneros identificados nos cadernos diários do jornal O Globo ............. 69 

Quadro 5 Relação dos gêneros identificados nos cadernos semanais do jornal O Globo .......... 70 

Quadro 6 Relação de gêneros centrais e periféricos do jornal O Globo ...................................... 71 

Quadro 7 Regência dos verbos analisados .................................................................................. 119 

Gráfico 1 Total de ocorrências dos verbos e comparação das variantes...................................... 124 

Gráfico 2 Comparação das variantes dos verbos chegar e assistir............................................... 124 

Gráfico 3 Total de ocorrência do verbo assistir........................................................................... 128 

Gráfico 4 Total de ocorrência do verbo assistir usado como transitivo direto.......................... 130 

Gráfico 5 Total de ocorrência do verbo chegar........................................................................... 133 

Gráfico 6 Total de ocorrência do verbo chegar com a preposição em........................................ 134 

Gráfico 7 Número de textos utilizados........................................................................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 Número de ocorrência dos verbos e de gêneros selecionados ..................................... 84 

Tabela 2 Construção do verbo chegar ......................................................................................... 134 

Tabela 3 Total de ocorrências com distanciamento entre verto e o complemento..................... 136 

Tabela 4 Número de ocorrências por gêneros ............................................................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

CR  Complemento Relativo 

NGB  Nomenclatura Gramatical Brasileira 

NP  Norma Padrão 

NNP  Norma não Padrão 

OD  Objeto Direto 

OI  Objeto Indireto 

PB  Português do Brasil 

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNLP Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 13 

1 SISTEMA, NORMA E FALA: DO ESTRUTURALISMO À 

SOCIOLINGUÍSTICA ................................................................................. 

 

17 

1.1 Lingua(gem) e sociedade ............................................................................... 17 

1.1.1 A linguagem e o plano histórico-social: línguas históricas e línguas 

funcionais ........................................................................................................ 

 

20 

1.2 Linguística e sociolinguística ........................................................................ 21 

1.2.1 A importância de Labov na sociolinguística variacionista ........................... 23 

1.3 Sistema, norma e fala: as contribuições de Coseriu à sociolinguística ..... 26 

1.3.1 A diferença entre normal e normativo ............................................................. 27 

1.3.2 O ensino da norma-padrão e a questão da variação .................................... 33 

1.4 O papel dos linguistas diante da prescrição ................................................ 35 

1.5 Fala e escrita: diferenças de uso ................................................................... 37 

1.6 O papel sintático da preposição e a variação preposicional ...................... 40 

1.7 Considerações finais ...................................................................................... 43 

2 GÊNEROS TEXTUAIS JORNALÍSTICOS: A FUNÇÃO SOCIO-

COMUNICATIVA DO JORNAL ................................................................ 

 

45 

2.1 O conceito de gênero: uma visão bakhtiniana ............................................ 46 

2.1.1 Gêneros textuais como práticas sociais .......................................................... 48 

2.1.2 A marcação do discurso nas diferentes modalidades textuais ...................... 51 

2.2 Jornal: gênero ou suporte? ........................................................................... 52 

2.2.1 O papel social do jornal .................................................................................. 56 

2.3 Os gêneros do domínio jornalístico .............................................................. 57 

2.3.1 Gêneros informativos e opinativos .................................................................. 59 

2.3.1.1 Artigo ............................................................................................................... 61 

2.3.1.2 Editorial ........................................................................................................... 62 

2.3.1.3 Carta do leitor .................................................................................................. 64 

2.3.1.4 Crônica ............................................................................................................ 65 

2.3.1.5 Notícia ............................................................................................................. 66 

2.4 A Estrutura do jornal O Globo e seus respectivos gêneros ....................... 68 

2.5 Linguagem no contexto jornalístico norma padrão ou variação? ........... 72 



2.6 Considerações finais ...................................................................................... 78 

3 METODOLOGIA .......................................................................................... 80 

3.1 Delimitação do corpus ................................................................................... 82 

3.2 A composição do corpus ................................................................................ 84 

3.3 Fato linguístico investigado .......................................................................... 90 

3.4 Coleta de verbos ............................................................................................. 91 

4 TRANSITIVIDADE VERBAL .................................................................... 94 

4.1 A valência verbal ........................................................................................... 94 

4.2 Regência: uma visão tradicional .................................................................. 99 

4.3 Transitividade verbal: a classificação dos verbos ...................................... 101 

4.4 A classificação dos complementos: diferentes olhares ............................... 108 

4.5 Regência dos verbos selecionados ................................................................ 115 

4.5.1 Assistir ............................................................................................................. 116 

4.5.2 Chegar ............................................................................................................. 118 

4.6 Considerações finais ...................................................................................... 120 

5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULATADOS ............................................ 122 

5.1 Descrição e análise dos dados ....................................................................... 122 

5.2 Análise dos verbos ......................................................................................... 124 

5.2.1 Assistir ............................................................................................................ 125 

5.2.2 Chegar ............................................................................................................. 130 

5.3 Considerações finais ...................................................................................... 136 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................ 139 

7 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 143 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inovação em matéria de linguagem pressupõe, necessariamente, 

espírito inovador no pensamento, na cultura. 

Celso Cunha 

 

 

A discussão entre o “uso correto”, a tradição e a forma coloquial da língua é algo que 

persiste ao longo dos anos e sempre ocupou lugar de destaque nos estudos gramaticais de 

autores renomados como Celso Cunha e Lindley Cintra (2001), Evanildo Bechara (2009), 

Carlos Henrique da Rocha Lima (2006) dentre outros.  No entanto, esses autores levantam, 

também, questões linguísticas voltadas para o uso coloquial do Português Brasileiro e 

destacam em suas obras a diferença entre o que preconiza a tradição e o que ocorre no uso. 

Sabemos que a língua é heterogênea, passível de variação e mudança. Como afirma 

Faraco (1991, p. 9), “as línguas humanas não constituem realidades estáticas; ao contrário, 

sua configuração estrutural se altera continuamente no tempo”. 

A língua, segundo a visão estrutural, ora é definida como parte social da linguagem, 

ora como capacidade inata humana inerente ao homem. É importante, no entanto, destacar 

que, para todo estudo linguístico, devem-se levantar reflexões fundamentadas na relação entre 

língua e sociedade, principalmente, a língua em seu contexto discursivo. 

A variação linguística decorre de diversos fatores de ordem diacrônica, diatópica e 

diastrática. Além disso, existem mudanças sociais e inovações tecnológicas como a internet 

que propiciam novos meios de interação social. Nesse contexto, surge a seguinte questão: será 

que o cotidiano, que ora se distancia da norma apresentada na gramática tradicional, tem 

influenciado o uso da língua na modalidade escrita? 

Nesse contexto, procuramos investigar, na perspectiva da sociolinguística, o 

comportamento de certos verbos, do Português do Brasil, no que concerne à alternância de 

regência em textos escritos do domínio jornalístico.  

No que diz respeito ao ensino da língua, acreditamos que o ensino – não só da norma 

padrão como também das variações inerentes a qualquer língua – deve ser baseado em textos 

e não em frases descontextualizadas e que todo texto é socialmente constituído em gêneros 

textuais. Com base nisso, indagamos como a norma linguística tem se manifestado em alguns 

gêneros cuja produção se utiliza fundamentalmente do emprego de uma escrita mais 

monitorada? 



14 

 

Segundo Perini (1999), há um português-padrão uniforme, que pode ser encontrado 

nos textos jornalísticos. Com base nessa afirmação, levantamos algumas questões que 

pretendemos responder nesta pesquisa: a) seria esse padrão linguístico uniforme nos textos 

jornalísticos? b) nos gêneros editorial e notícia, os usos linguísticos estariam mais próximos 

da norma gramatical tradicional1, uma vez que são textos produzidos por profissionais da 

área, que seguem o padrão da escrita ditado não só pela tradição, como também pelos manuais 

de redação estabelecidos pela empresa jornalística? c) a variação regencial seria mais 

frequente nos gêneros carta dos leitores2 e colunas (crônicas) por apresentarem uma maior 

liberdade de expressão, uma vez que os leitores e os colunistas pertencem a diferentes áreas, o 

que pode acarretar maior ou menor conhecimento das regras da gramática tradicional, gerando 

maior variação na escrita? 

A sociolinguística variacionista, introduzida por Labov, tinha em vista estudar a 

variação na língua falada. Contudo não se pode deixar de lado a influência da oralidade na 

língua escrita. Por esse motivo, este trabalho procura analisar o comportamento dos verbos 

assistir e chegar e tenta mostrar se esses verbos sofrem variação em textos escritos 

contemporâneos no que diz respeito à regência. Além disso, procuramos analisar, embora não 

com base em uma metodologia sociolinguística strictu sensu, alguns de seus contextos de 

variação. 

O objetivo geral é examinar a relação entre o que propõem os manuais normativos e o 

que realmente ocorre na língua escrita do português do Brasil, em textos jornalísticos – nos 

gêneros notícia, editorial, carta do leitor, coluna e artigo – concernente à regência de alguns 

dos verbos mais tratados por esses manuais, a saber: assistir, chegar. 

Os objetivos específicos são: a) confirmar ou relativizar a afirmação de Perini (1999) 

de que há uma uniformidade linguística nos textos jornalísticos; b) confirmar ou não se os 

textos escritos apresentam ocorrências significativas de variação regencial a ponto de 

levantarmos uma possível especulação de mudança no que concerne à regência verbal; c) 

levantar reflexões acerca do ensino da língua com intento de mostrar a importância do 

contexto discursivo no ensino da Língua Portuguesa. 

A escolha do tema variação regencial em texto escrito se deu pela importância de 

estudar a língua e suas variáveis no que diz respeito ao fator contextual (como grau de 

                                                           
1
 Entendemos aqui por norma gramatical tradicional aquela ditada não só pelos livros didáticos, como também 

pelos compêndios gramaticais que priorizam o uso da norma padrão. 
2
 Apesar de alguns estudiosos não considerarem Carta dos leitores um texto jornalístico, inserimos esse gênero 

pelo fato de fazer parte do suporte jornal, ou seja, estar no domínio jornalístico; e por apresentar características 

importantes para uma pesquisa sociolinguística (cf. capítulo 2 sobre gêneros textuais). 
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formalidade), levando-se em consideração o contexto de uso do verbo: a ordem em que se 

coloca, a sua combinação com outros termos, o uso do verbo em orações relativas etc. 

Procura-se, com este trabalho, preparar um material de referência para contribuir, 

ainda que de maneira restrita, para o crescimento científico não só dos alunos de Letras, como 

também dos professores de Língua Portuguesa. Esta pesquisa servirá como um instrumento de 

consulta para aqueles que, porventura, tenham interesse sobre o assunto. 

Além disso, esperamos que o estudo mostre que não é na submissão a regras 

preconizadas pela norma culta que um falante, no momento da comunicação, seja capaz de 

exercer sua capacidade linguística. A interação verbal pode estar ligada à situação sócio-

comunicativa e não somente ao conhecimento linguístico tradicional. 

Para a execução desta pesquisa, as análises foram realizadas em textos do jornal O 

Globo nos gêneros textuais mencionados. A escolha dos textos do domínio jornalístico deu-se 

pelo seu grande alcance de circulação, ou seja, o jornal atinge pessoas de diferentes 

estratificações sociais, profissões e níveis de escolaridade.  

O emprego da norma padrão relaciona-se com a estrutura do sistema linguístico, 

todavia decidimos averiguar como seria o uso da língua padrão nos gêneros de cunho 

jornalístico, pois acreditamos que o contexto de realização de um gênero é diferente da 

representação do contexto de outro gênero, como observamos nos textos selecionados. Apesar 

de estarem inseridos em situações relativamente monitoradas, essa diferença contextual 

permite variações de uso. 

No primeiro capítulo deste trabalho, procuramos  levantar questões concernentes à 

língua como sistema sócio-interacional, ou seja, procuramos estabelecer relação entre língua e 

sociedade. Acreditamos que a linguagem – atividade de interação humana – deve ser 

analisada na sua unidade e variedade. Discorremos sobre variação, principalmente a 

sociolinguística, refletimos sobre a diferença entre norma e normativo e mostramos acepções 

de norma padrão e norma culta consoante a visão de alguns estudiosos e procuramos nos 

posicionar quanto ao conceito dessas normas. Além disso, refletimos sobre o papel dos 

linguistas no ensino da língua portuguesa e a importância do ensino da norma padrão, bem 

como destacamos a diferença entre fala e escrita. Como o objeto de estudo deste trabalho é a 

variação regencial dos verbos assistir e chegar, consideramos necessário discorrer sobre a 

variação do uso preposicional e seu papel sintático.  

No segundo capítulo, fizemos uma explanação sobre gêneros textuais e seu papel 

sóciocomunicativo. Mostramos a problematização entre a categorização de alguns gêneros, 

bem como a diferença entre gênero e suporte. Destacamos os gêneros que compõem o jornal, 



16 

 

com uma breve categorização de cada gênero – principalmente aqueles referentes a esta 

pesquisa: notícia, editorial, carta do leitor, crônica e artigo. Por fim, pensamos ser importante 

levantar reflexões sobre a linguagem no contexto jornalístico. 

No terceiro capítulo, descrevemos o método adotado e discriminamos as etapas da 

pesquisa, como a delimitação do corpus, a composição do corpus e a coleta dos dados. 

No quarto capítulo, explicitamos o objeto deste estudo – a regência verbal. 

Procuramos mostrar a diferença entre o conceito de transitividade e valência verbal, bem 

como apresentar a acepção de regência segundo os preceitos da gramática tradicional. 

Levantamos a transitividade dos verbos analisados nesta pesquisa de acordo com a visão 

tradicional e contemporânea. Por fim, explicitamos os tipos de complementos verbais e 

circunstanciais.  

No último capítulo, apresentamos a descrição e análise dos dados. Para isso, fizemos 

uma análise total de ocorrências dos verbos e, em seguida, uma abordagem separada dos 

verbos em questão. Procuramos mostrar o percentual de uso dos verbos segundo a tradição e 

variação. Além disso, fizemos um levantamento das ocorrências em cada gênero textual na 

tentativa de verificar se a mudança de gênero textual é uma variável independente3 para a tal 

variação regencial. 

No final deste trabalho, pretendemos confirmar ou não se o texto jornalístico faz uso 

da variação no que concerne à regência verbal ou se apresenta uma uniformização linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Uma variável é entendida como dependente pelo fato de o emprego das variantes não ser aleatório, mas 

influenciado por grupos de fatores sociais ou estruturais, chamados de variáveis independentes.  
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1 SISTEMA, NORMA E FALA: DO ESTRUTURALISMO À 

SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Quem fala uma língua sabe muito mais do que aprendeu. 

Chomsky 

 

 

1.1 Lingua(gem) e sociedade 

 

 

A Linguística busca traçar os aspectos da linguagem – característica própria do 

homem. Como o homem é um ser linguístico, histórico e, principalmente, social, torna-se 

necessário o estudo da linguagem nessa perspectiva em dada comunidade de fala ou 

linguística4, focalizando sua descrição. 

Segundo Sapir (apud LYONS, 1987, p. 17), “a linguagem é um método puramente 

humano e não instintivo de se comunicarem ideias, emoções e desejos por meio de símbolos 

voluntariamente produzidos”.  

Numa visão estruturalista, a língua não deve ser confundida com a linguagem, pois é 

apenas uma parte determinada, essencial da linguagem. Segundo Saussure (2006, p. 17), a 

linguagem é uma realidade “multiforme e heteróclita” que pertence ao domínio individual e 

social. Já a língua “é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um 

conjunto de convenções”. 

De acordo com o linguista, a língua é um “sistema de signos”, um sistema abstrato de 

relações, completo e unificado. Para ele, a língua não apresenta variações, por isso ele julgava 

que os estudos linguísticos deveriam ser sincrônicos. Saussure (2006, p. 22) defendia que a 

                                                           
4
 A comunidade linguística “é mais que um agrupamento simples de indivíduos, uma comunidade de 

comunidades menores, constituídas e integradas por cada um de seus membros que, realizando a mesma 

atividade, – a intercomunicação linguística –, nos vários grupos a que pertence, lança entre eles a ponte -que os 

liga e os estrutura, fazendo deles a grande comunidade dos que falam a „mesma língua‟ [...] Dentro, pois, de 

qualquer comunidade linguística de maior ou menor extensão, verifica-se sempre, forçosamente, a coincidência 

das técnicas linguísticas dos sujeitos [...] Todavia essa coincidência é muito variável, podendo ir da quase 

perfeita identidade a uma considerável dissimilitude, com uma variabilidade que, em última análise depende, em 

proporção direta, da maior ou menor intimidade dos laços que entre si unem os indivíduos” (CARVALHO, 

1970, p. 95). 
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língua “é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem 

criá-la nem modificá-la; ela existe senão em virtude duma espécie de contrato estabelecido 

entre os membros da comunidade”. 

Apesar de afirmar que a língua é parte social da linguagem, Saussure não demonstra 

total interesse nas relações entre língua e sociedade. Ele destaca as relações internas da língua 

entre os signos linguísticos, ou seja, para ele, a língua é uma complexa estrutura entre 

elementos linguísticos: fonemas, morfemas e palavras. O linguista acredita que a linguagem é 

“heterogênea”, ao passo que a língua é “homogênea”.  

Numa tentativa de mudar a abordagem nos estudos da linguagem, Chomsky apoia-se 

em uma tradição lógica da linguagem para criticar o estruturalismo e desenvolver uma linha 

gerativista-transformacional. No entanto, Chomsky se assemelha a Saussure ao se interessar 

pela estrutura de uma gramática universal, que acredita ser inata. O autor defende a 

linguagem como uma capacidade inata do homem, própria da espécie humana, fundada num 

conjunto finito ou infinito de sentença construída a partir de um conjunto finito de elementos.  

Esse conhecimento linguístico inconsciente que o falante possui sobre a língua é 

denominado de competência linguística segundo Chomsky. Assim como Saussure, que faz a 

dicotomia entre língua e fala, Chomsky distingue competência de desempenho, 

comportamento linguístico o qual resulta da competência. (cf. PETTER, 2007).  

Chomsky (apud LYONS, 1987, p. 20) define a linguagem “como um conjunto (finito 

ou infinito) de sentenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um 

conjunto finito de elementos”. 

Em suma, Saussure vê a língua como um sistema social ao passo que Chomsky a vê 

como uma competência, conhecimento internalizado. Para o gerativismo, a língua é, pois, 

uma faculdade mental e não social. É importante frisar que os dois linguistas defendiam a 

língua como entidade estável que poderia ser descrita como sistema invariável. 

Para todo estudo linguístico, é fundamental que os assuntos e as reflexões levantados 

estejam fundamentados na relação entre linguagem e sociedade, uma vez que a língua é um 

fenômeno social, cuja natureza influencia os usos linguisticos5. Muitos estudos precursores da 

Linguística Moderna já pensavam em língua e sociedade, porém essa relação era excludente – 

o aspecto social não era determinante para os estudos linguisticos como notamos em Saussure 

e Chomsky. 

                                                           
5
 Entendemos por uso o aspecto empírico da língua, ou seja, a língua em seu funcionamento seja na modalidade 

oral, seja na modalidade escrita. Para haver, portanto, um bom estudo linguístico, faz-se necessária uma 

investigação nos diferentes contextos comunicativos em que a língua é usada. 
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No entanto, Bakhtin (1986, p. 123) aponta o caráter social da língua, da interação 

verbal entre os sujeitos. O autor entende a língua como “fenômeno social da interação 

verbal”, e “a interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua”. 

Eugenio Coseriu (2004) inclui na essência da linguagem o traço da historicidade, que 

se assemelha com a historicidade própria do homem, também visto como ser histórico. Esse 

traço concerne às técnicas tradicionais do saber linguístico: a ação por meio da linguagem 

advinda das experiências que permitem os vínculos do passado e do presente, entre falantes de 

uma dada comunidade humana. 

O autor, portanto, observa esse fenômeno e o distingue em três dimensões distintas: 

universal, histórico e individual. Para ele, a linguagem é vista como uma atividade universal, 

realizada individualmente, mas sempre como uma técnica dada por condições históricas e 

sociais, manifestada em tradições comunitárias (falar é sempre se manifestar numa dada 

língua), mas concretizada apenas individualmente (falar é sempre ato de um indivíduo). (cf. 

COSERIU, 2004, p. 91) 

Os três planos estabelecidos por Coseriu estão vinculados, dependendo do ponto de 

vista, a três recortes epistemológicos dos estudos linguísticos. Assim, a Linguística, no plano 

universal, apresenta-se como Linguística Teórica, que se atém a uma perspectiva ontológica e 

estuda a essência da linguagem verbal, isto é, define aquilo que deve estar presente em 

quaisquer línguas. No plano histórico-social, ela corresponde à Linguística Descritiva e se 

atém à descrição das línguas históricas, demonstrando como estas se apresentam. Já no plano 

individual, corresponde à Linguística Textual, que se atém às práticas, ao ato linguístico 

concreto em si, ao discurso6 como produção e ao texto como manifestação desta produção, 

seja falado, seja escrito (COSERIU, 2004). 

Com base nos conceitos apontados, constata-se, pois, que há fortes laços entre 

linguagem e sociedade, em que se cruzam realidades linguísticas e histórico-culturais. Por 

intermédio da linguagem, as sociedades compreendem a si próprias e ao mundo que as 

cercam, bem como se identificam e se diferenciam em relação às demais. 

 

 

 

 

                                                           
6
 O sentido de discurso aqui, segundo Coseriu (2004, p. 93), é a concretude do ato linguístico ou a série conexa 

de atos linguísticos de um indivíduo numa determinada situação, o saber que o constitui é o expressivo 

(elaboração discursiva) e sua manifestação é o texto.  
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1.1.1 A linguagem e o plano histórico-social: línguas históricas e línguas funcionais 

 

 

A constituição das línguas histórias se deu, ao longo do tempo, pelas práticas verbais 

realizadas pelos falantes de uma comunidade linguística. Assim, tanto os próprios falantes de 

uma língua quanto os de outras línguas identificavam-nas como „unidades ideais‟, e 

nomeavam-nas de: língua portuguesa, inglesa, espanhola etc. (COSERIU, 2004) 

 A língua histórica torna-se a marca de identificação, uma vez que integra o conjunto 

das atividades criadas pelos indivíduos pertencentes a uma comunidade linguística 

(CARVALHO, 1970). Todavia toda língua histórica apresenta „unidades‟ distintas entre si 

não só pelos aspectos étnicos, sócio-culturais, ideológicos, políticos, econômicos, históricos, 

como também pelas configurações do sistema linguístico: fonético-fonológico, 

morfossintático, léxico-semântico etc.  

Por essa razão, Coseriu (2004, p. 112) defende que uma língua histórica não pode ser 

descrita funcional ou estruturalmente como um sistema linguístico único, ou seja, como uma 

estrutura homogênea, pelo simples fato de não o ser. Para ele, a língua histórica contém 

sistemas linguísticos variados, ou seja, não é bem um sistema e sim “um diassistema, um 

conjunto mais ou menos complexo de ‗dialetos‘, ‗níveis‘ e ‗estilos de língua‟”. 

Em uma única comunidade de fala, existem várias atividades sociais, culturais bem 

como comportamentais as quais se manifestam tanto no próprio indivíduo quanto entre eles. 

Tais manifestações tornam a língua diversificada e fundam sua alteridade, uma vez que “o 

homem, como ser social [...] que não é apenas indivíduo – ser para si –, mas é participante de 

uma série de relações com outros indivíduos” (CARVALHO, 1970, p. 19-20). Esses 

comportamentos linguísticos apresentam modelos diversificados, influenciados por aspectos 

históricos, socioculturais, geográficos, situacionais etc. 

É importante destacar que as manifestações linguísticas não só se referem às 

comunidades dos indivíduos, como também a um grande número de atributos que delimitam 

as dimensões de suas identidades culturais sociais7, diferenciando-os entre si, de acordo com 

os grupos a que pertencem. 

A esse respeito, evidencia-se o fato de que toda língua é plural e que “não é 

perfeitamente homogênea”, ou seja, é “um conjunto assaz complexo de tradições linguísticas 

                                                           
7
 Conforme Bortoni-Ricardo (2004), a identidade cultural e social relacionam-se aos fatores de coesão e de 

solidariedade pertinentes a determinado grupo no contexto de suas relações em espaço múltiplo, de acordo com 

uma série de dimensões, como sexo, faixa etária, grupo étnico, religioso, profissional etc. 
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historicamente conexas, mas diferentes entre si e só em parte concordantes” (COSERIU, 

2004, p. 110).  

Evanildo Bechara (2009), baseado nos pensamentos de Coseriu, separa língua 

histórica de língua funcional. O autor, quando se refere a qualquer língua, relaciona-a como 

produto cultural histórico, reconhecida pelos falantes nativos. Os sistemas integrantes da 

língua histórica apresentam três aspectos fundamentais de diferenças internas: no espaço 

geográfico; no nível sociocultural; e no estilo expressivo situacional. Já a língua funcional é a 

modalidade que funciona nos discursos e nos textos de forma imediata e efetiva.  

 Todo falante de uma língua histórica, segundo o Bechara (2009, p.38), é “plurilíngue”, 

pois domina ativa ou passivamente mais de uma língua funcional. “O sucesso da educação 

linguística é transformá-lo num ―poliglota‖ dentro de sua própria língua funcional que se 

sobrepõe às demais”. 

A forma como dizemos algo a alguém parte de nossa atividade linguística sobre a 

visão de mundo que temos. Dessa forma, diversos modos discursivos podem surgir na hora de 

interpretarmos a realidade. Coseriu (2004, p. 103) afirma que u ma mesma palavra pode 

desencadear diversas associações ou promover diferentes sentidos. O autor ilustra o fato 

mostrando que uma determinada expressão pode apresentar diferentes significações de acordo 

com seu contexto histórico, cultural e social, como ocorre no Português. Especialmente no sul 

do Brasil, a expressão é um cavalo aplica-se a pessoa que se mostra particularmente hábil e 

capacitada no seu trabalho; em espanhol, ao contrário, a mesma expressão (ES um caballo) 

se aplica para alguém estúpido e grosseiro no comportamento físico e intelectual.8. 

 

 

1.2 Linguística e sociolinguística 

 

 

É muito questionada pelos estudiosos a diferença entre Linguística e Sociolinguística, 

uma vez que é de conhecimento de todos o fato de a língua apresentar um caráter social, 

principalmente após Saussure, que afirmava ser a língua “uma instituição social”, no Cours de 

Linguistique Generále (1916)9, ao estabelecer uma de suas dicotomias: langue e parole. O 

                                                           
8
 A exemplificação de Coseriu se enquadra especificamente ao sul do Brasil. Nos demais lugares, o português 

coincide com a ideia (que se tem do cavalo) disseminada pelos falantes do espanhol. 
9
 Para esta pesquisa, consultamos a 27ª edição datada de 2006. 



22 

 

autor entendia língua com um sistema homogêneo e invariável, contrariamente à fala, que 

apresenta diversas formas de se apresentar. 

Pode-se dizer que a grande razão dessa distinção é o objetivo de cada uma: a 

Linguística – principalmente no que se refere à teoria estruturalista e à gerativista – investiga 

a descrição de um sistema homogêneo e abstrato da língua ao passo que a Sociolinguística 

investiga a língua no contexto, além de considerá-la um fenômeno heterogêneo. Na 

investigação sociolinguística, prioriza-se um estudo voltado à diversidade linguística nas mais 

variadas situações discursivas. 

A separação entre as duas ciências se faz necessária, portanto, para distinguir 

conclusões baseadas no aspecto intuitivo – linguística – daquelas baseadas em pesquisas 

obtidas, por exemplo, por meio de gravações das ocorrências orais ou de amostragem de 

textos escritos – sociolinguística. 

Segundo Mollica (2007, p. 10), a Sociolinguística é uma ciência presente em um 

espaço interdisciplinar – subárea da linguística – na fronteira entre língua e sociedade e 

focaliza os empregos linguísticos concretos de caráter heterogêneo. 

Vale ressaltar que a Sociolinguística investiga e correlaciona aspectos dos sistemas 

linguísticos e sociais, com o intuito de analisar os empregos concretos da língua, 

especialmente, os de caráter heterogêneo. Já a Linguística, sobretudo o estruturalismo e o 

gerativismo, busca observar e descrever a língua como um sistema homogêneo e abstrato.  

Como a língua é um meio pelo qual os indivíduos interagem na sociedade, fica 

evidente que há forças sociais que atuam sobre essa interação. Este diálogo entre língua e 

sociedade constitui, pois, o objeto de estudo da Sociolinguística.   

A Sociolinguística, desenvolvida por volta da década de 1960, nos Estados Unidos e 

no Canadá, tem como objetivo descrever a relação entre os fatos linguísticos e os fatos 

sociais. Assim, em seus estudos, é considerada importante a observação dos elementos 

linguísticos, bem como dos elementos extralinguísticos como: idade, sexo, escolaridade, 

estrato social, etnia, profissão etc. A Sociolinguística se preocupa, essencialmente, em 

desenvolver uma análise direcionada à investigação dos fatores responsáveis pela 

configuração linguística em relação à estrutura social de uma determinada comunidade. 

No artigo “As dimensões da sociolinguística10”, apresentado em uma conferência sobre 

sociolinguística, na University of California, Los Angeles (UCLA), em 1964, William Bright 

                                                           
10

 Introduction: ―The dimensions of sociolinguistics‖ in W. Bright (ed.) Sociolinguistics: Proceedings of the 

UCLA Sociolinguistic Conference, 1964. Mounton, 1966. R 
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defende a tese de que a função da Sociolinguística era tratar das relações entre língua e 

sociedade, ou seja, considera tanto a língua quanto a sociedade como uma estrutura e não uma 

coleção de itens. Além disso, no mesmo artigo, o autor argumentava ser o objeto de estudo da 

disciplina a diversidade linguística. Para Bright (1974, p. 17): “a tarefa da sociolinguística é, 

portanto, demonstrar a covariação sistemática das variações linguística e social, e, talvez, 

até mesmo demonstrar uma relação causal em uma ou em outra direção.” 

O autor (apud PRETI, 1987, p. 7) conclui, ainda, que: 

 

a diversidade linguística é precisamente a matéria de que trata a 

sociolinguística, cujo campo procura limitar, identificando suas dimensões, 

ou seja, as diversas linhas de interesse no campo. Estas dimensões se 

encontrariam condicionadas aos vários fatores definidos socialmente com os 

quais a diversidade linguística se encontra correlacionada. 

 

Em suma, a Sociolinguística consolida-se, epistemologicamente, defrontando-se com a 

noção homogênea de língua defendida no Estruturalismo e continuada no Gerativismo, que 

não almejavam pesquisar fatos do discurso devido ao caráter multiforme. Procurava, pois, 

responder a questões sobre diversidade, em sentido amplo, e mudança linguística, originadas 

em diversas comunidades. 

Como podemos verificar, a língua é heterogênea e instável e está em constante 

variação. Essa variabilidade é o principal fenômeno estudado pela Sociolinguística. A 

diversificação linguística é observada tanto diatópica como diastrática e diafasicamente. 

Certas variações ocorrem gradativamente em diversas esferas sociais e podem, talvez, 

provocar mudanças. No entanto, é mais prudente falar em tendências a empregos de algumas 

formas linguísticas motivadas por várias condições, já que não há precisão alguma na 

demarcação entre as fronteiras geográficas e sociais das comunidades linguísticas. 

 

 

1.2.1 A importância de Labov na sociolinguística variacionista 

 

 

Willian Labov é reconhecido como o precursor de uma das correntes sociolinguísticas 

mais amplamente divulgadas após a década de 70: Sociolinguística Variacionista, 

Variacionismo ou Teoria da Variação Linguística. O autor por vários anos relutou até adotar 

o termo sociolinguística, já que implica a possibilidade de haver teoria ou prática linguística 

que não seja social. Para Labov (2008, p. 13) “existe uma crescente percepção de que a base 
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do conhecimento intersubjetivo na linguística tem de ser encontrada na fala – a língua tal 

como usada na vida diária por membros da ordem social”. 

A variação existe em todas as línguas naturais humanas, segundo Labov, e é inerente 

ao sistema linguístico. Para ele, a língua não constitui um sistema coerente e racional, mas 

sim marcado por variações linguísticas provocadas pelo meio social. Labov (1972, p. 82) 

destaca a importância de se analisar a linguagem em seu contexto sociocultural a fim de 

conseguir perceber as características sociais. “Os procedimentos de descrição linguística são 

baseados na concepção de linguagem como um conjunto estruturado de normas sociais”11. 

A Sociolinguística busca, portanto, analisar a mudança e variação interna às línguas, 

centrando-se na descrição dos usos, ou seja, levando em conta a vida social da comunidade 

em que essa mudança ocorre. Labov (2008, p. 21) defende que as pressões sociais operam 

constantemente sobre a língua, como uma força social imanente que age no presente. 

Labov não buscava abranger, de modo extensivo, toda uma língua histórica, mas se 

voltava às ocorrências linguísticas de subgrupos no interior da comunidade dos falantes de 

língua inglesa, dedicando-se, principalmente, a comunidades linguísticas urbanas altamente 

estratificadas e complexas12. 

Suas pesquisas tiveram início na década de 60, o objetivo era levantar questões de 

ordem da Linguística Teórica e da Linguística Descritiva, e procurar estudar algumas 

dificuldades sobre a prática da linguística: a necessidade de abstrair a língua da realidade 

falada, para torná-la homogênea, de modo a poder-se analisá-la teoricamente; a 

agramaticalidade da fala; a variação na fala e na comunidade de fala; as dificuldades de 

registrá-la, ou seja, ouvir e gravar; a raridade das formas sintáticas no uso; e a dificuldade de 

percepção de mudanças linguísticas em desenvolvimento (LABOV, 2008). 

Com o intuito de iniciar seus estudos sociolinguísticos, sob a orientação do dialetólogo 

americano Uriel Weinreich13, Labov buscou realizar suas pesquisas14 com base, 

metodologicamente, na noção de usos linguísticos observáveis e frequentes, portanto, 

empíricos. Em 1966, Labov escreveu um ensaio sobre os Fundamentos empíricos para uma 

                                                           
11

 “The procedures of descriptive linguistics are based upon the conception of language as a structured set of 

social norms” ( LABOV, 1972) 
12

 É importante esclarecer que comunidades tradicionais podem apresentar estratificação social mais rígida, ao 

passo que comunidades modernas ou pós-modernas apresentam-na mais flexível, mais dinâmica. 
13

 Cabe citar uma referência às raízes da Sociolinguística americana, uma vez que surge a partir dos estudos 

dialetológicos (BORTONI-RICARDO, 2004). 
14

  As pesquisas de Labov eram voltadas, sobretudo, ao componente fonético-fonológico do inglês - 

mais evidente em relação à variabilidade. 
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teoria da mudança linguística – a pedido de Weinreich – para uma conferência na 

Universidade do Texas.  

Labov se consagrou a partir de sua primeira pesquisa em 1963 na Ilha de Martha´s 

Vineyard (município de Dunkes, estado de Massachusetts), em que investigava o inglês falado 

naquela ilha, analisado por meio da Teoria da Variação.  

Suas pesquisas apresentavam uma metodologia quantitativa com dados estatísticos que 

podiam prever determinadas ocorrências de variantes. Isso fez seu estudo ser conhecido como 

Sociolinguística Quantitativa, levantando diversas pesquisas de campo orientadas para o 

corpus da língua falada visando a coletar dados regulares da variação, obtidos naquilo que ele 

denominou “vernáculo – o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da 

fala” (LABOV, 2008). A Sociolinguística Variacionista objetiva descrever estatisticamente os 

fenômenos variáveis, o que permite observar de forma minuciosa a interferência de fatores 

linguísticos e extralinguísticos na realização de variantes. 

Labov baseava-se, portanto, numa hipótese sobre determinada variável linguística, 

levando em consideração sua ocorrência reiterada e sua frequência, e selecionava informantes 

da comunidade por padrões em acordo com suas intenções, para relacioná-la às variáveis 

independentes. O sociolinguista ocupou-se com estudos voltados para a língua e sociedade 

cuja intenção era sistematizar as variações existentes na língua falada por meio de análises 

que levavam em conta fatores extralinguísticos como classe social, idade, sexo, escolaridade 

etc. que demonstrassem certa interdependência entre o conteúdo linguístico dos falantes e o 

meio em que vivem. 

 Segundo Tarallo (2000), a teoria Laboviana se depara com a importante questão 

teórica: se uma língua é estruturada para funcionar de forma efetiva, como as pessoas 

continuam a se comunicar quando ocorre mudança linguística? Para Labov, a resposta está na 

equação entre heterogeneidade e a noção de estrutura e funcionamento. Tarallo (2000, p. 76) 

afirma que “a estrutura linguística inclui a diferença sistemática de falantes e de estilos 

através de regras que governam a variação da comunidade de fala”. 
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1.3 Sistema, norma e fala: as contribuições de Coseriu à sociolinguística 

 

 

Eugenio Coseriu (2004) contribuiu de forma significativa para a sociolinguística com 

o conceito teórico de norma linguística15, que amplia a dicotomia saussuriana língua versus 

fala por considerá-la insuficiente e propõe a tríade: sistema, norma e falar concreto. 

Ao considerar a língua um fenômeno histórico-social, o autor apresenta sua 

abordagem sociolinguística. Como já foi dito, a língua apresenta diferentes formas de uso de 

acordo com o contexto social como: os sotaques, o uso de vocabulários próprios de alguns 

grupos sociais, a presença ou não de concordância etc. Esses diferentes modos de realização 

linguística não são próprios de um único falante, nem tampouco de todos os indivíduos de 

uma língua, mas caracterizam variantes linguísticas de uma mesma língua. 

Para descrever essas variantes, Coseriu sentiu a necessidade de propor a tríade de 

modo que as variantes linguísticas pudessem ser descritas nos domínios da norma. Para ele, a 

língua funcional apresenta diversos níveis de estrutura.  

A língua, na visão de Coseriu, é um objeto histórico que se justifica por três 

categorias: a) sistematicidade, pois está internamente organizada; b) materialidade, pois se 

materializa para unir membros de uma comunidade; c) historicidade, transforma-se por meio 

da criatividade dos falantes e permanece, pois continua estabelecendo laços entre os 

indivíduos de uma comunidade linguística. 

Como a língua apresenta diferentes manifestações de acordo com seu contexto social, 

Coseriu (2004) apresenta três aspectos linguísticos que implicam as diferenças no uso da 

língua. No entanto, Preti (1987) afirma que essa influência não ocorre em todos os elementos 

da língua proporcionalmente, uma vez que no campo lexical e fonológico há maior índice de 

variação ao passo que o morfossintático tende mais à uniformidade. 

Os aspectos linguísticos divergentes são constituídos, para Coseriu (2004, p. 110), da 

seguinte forma16: 

 

                                                           
15

 O conceito de norma será mais profundamente problematizado nas próximas seções, porém, para uma primeira 

compreensão, ficamos com a ideia de que se trata de usos linguísticos habituais. 
16

 As duas primeiras diferenças devem-se ao linguista Leiv Flydal e a terceira é acrescentada por Coseriu. 
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a. diferenças diatópicas (do grego διά, através de, e τόποζ, lugar): referentes às variações 

regionais da língua determinadas pelas diferenças  existentes nos espaços geográficos 

de uma comunidade linguística, chamadas dialetos ou falares. 

b. diferenças diastráticas (do grego διά, através de, e do latim stratum, estrato): 

referentes  às variações da língua estabelecidas pelas diferenças entre os estratos 

sócio-culturais da comunidade linguística, chamadas dialetos sociais, socioletos. 

c. diferenças diafásicas (do grego διά, através de, e υάσιζ, expressão): referentes às 

variedades linguísticas estabelecidas pelos diversos tipos de modalidade expressiva, 

chamadas estilos de língua ou registros. 

 

Podemos entender, com base nessa divisão, que uma maneira de falar, ou seja, um 

dialeto pode apresentar diferentes estilos de fala com determinadas marcas linguísticas 

dependendo da situação comunicativa. 

Por fim, concordamos com a visão de Celso Cunha (1970, p. 79) que defende o fato de 

nenhuma língua permanecer uniforme em todo seu domínio. O autor acredita que a língua 

apresenta diferenças de maior ou menor amplitude, mas que essa variação não prejudica “a 

unidade superior da língua nem influe na consciência que têm os que a falam diversamente 

de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção”. 

 

 

1.3.1 A diferença entre normal e normativo  

 

 

Como fenômeno social, segundo Bakhtin (1986), a língua é heterogênea e apresenta 

grande número de variedade linguística, portanto recebe diversos julgamentos de valores 

advindos das relações sócio-históricas. Tais julgamentos ocorrem pelo fato de haver variados 

grupos que compõem a sociedade. Nas atividades humanas, a língua é usada na sua 

pluralidade de forma e de função. Pode-se dizer, então, que o falante, no discurso, faz uso da 

língua de forma única e múltipla simultaneamente.17 A unidade linguística se faz necessária 

para a construção de sentidos comuns entre os interlocutores. Já a multiplicidade de usos 

permite que cada falante empregue seu falar consoante o contexto de interlocução em que está 

                                                           
17

 O uso da palavra “única” faz referência à língua como sistema – produto social e objeto unificado, segundo 

Saussure. Já o uso do termo “múltipla” se dá pelo fato de haver diferentes manifestações de uso desse sistema, o 

que Coseriu chama de variações linguísticas. 
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inserido a fim de atingir seus objetivos discursivos. Dentro dessa variedade discursiva 

coexistente em nossa sociedade, estabelecem-se os conceitos de norma padrão, norma culta18. 

Essa conceituação tem sido muito debatida no meio acadêmico pelos linguistas. 

A sociolinguística não se limita apenas a confirmar e explorar a heterogeneidade 

construtiva dos sistemas linguísticos, por essa razão muitos são os debates sobre a questão da 

norma linguística e das atividades associativas de codificação e prescrição. O conceito de 

norma está à mercê de muitas confusões. A esse respeito, seguimos o pensamento do 

Professor Doutor Xoán Lagares (2011, p. 173) ao afirmar que 

 

a norma é ela própria motivo de incontáveis conflitos, pois o processo de 

elaboração linguística diz respeito à identidade da língua, à sua continuidade 

histórica, à sua possibilidade de existir como realidade diferenciada ou como 

variedade reconhecida de alguma outra língua, à delimitação, enfim, do seu 

espaço de ação e da sua área de influência. 

 

Faraco (2002, p. 40) faz uso do termo norma culta em referência aos fatos linguísticos 

produzidos pelos grupos sociais formados por pessoas ligadas à atividade escrita em situações 

formais de fala ou de escrita. O autor destaca a importância de restringir a acepção da palavra 

“culta” para que não ocorra uma má compreensão de que as outras formas linguísticas são 

normas “incultas”. O sentido de “culta” deve, portanto, ser referente à cultura escrita. O autor 

defende que  

 

[...] a expressão norma culta deve ser entendida como designando a norma 

linguística praticada, em determinadas situações (aquelas que envolvem 

certo grau de formalidade), por aqueles grupos sociais mais diretamente 

relacionados com a cultura escrita, em especial por aquela legitimada 

historicamente pelos grupos que controlam o poder social. 

 

Nessa associação de cultura escrita ao poder social, Faraco (2002, p. 40) define norma 

padrão ou língua padrão como resposta de “um processo fortemente unificador (que vai 

alcançar basicamente as atividades verbais escritas), que visou e visa a uma relativa 

estabilização linguística, buscando neutralizar a variação e controlar a mudança”.  

Evidencia, ainda, que o conceito de norma padrão é complexo, uma vez que a ela não se 

atribui somente as formas linguísticas utilizadas pelos grupos sociais, mas também seu uso de 

acordo com os aspectos sociais, culturais, ideológicos e históricos. 

                                                           
18

 Há também a escolha por língua padrão. Optamos, pois, pela nomenclatura norma padrão, pois acreditamos 

que norma padrão não se trata de uma língua e sim de maneiras variadas de fazer uso da língua, ou seja, várias 

normas. 
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Faraco (2002) afirma que, apesar de diferentes, a norma culta dentre todas é a que 

mais se aproxima da norma padrão, pois os que procuram manter a norma padrão emergem 

dos grupos sociais que utilizam a norma culta. 

Na defesa de uma heterogeneidade da realidade linguística brasileira, Luchesi (2002, 

p. 63) destaca que “À heterogeneidade real do comportamento linguístico dos indivíduos 

contrapõe-se a homogeneidade artificial do padrão normativo ideal”. Para defender essa 

multiplicidade linguística, o autor separa o termo norma em normal e normativo. O linguista 

define que: “por normal se entende o que é habitual, costumeiro, tradicional dentro de uma 

comunidade, já o adjetivo normativo remete a um sistema ideal de valores que, não raro, é 

imposto dentro de uma comunidade” (LUCCHESI, 2002, p. 64).  

A distinção entre norma padrão e norma culta para Lucchesi (2002, p. 65) é 

semelhante à de Faraco (2002): 

 
[...] a primeira reuniria as formas contidas e prescritas pelas gramáticas 

normativas, enquanto a segunda conteria as formas efetivamente 

depreendidas da fala dos segmentos plenamente escolarizados, ou seja, dos 

falantes com curso superior completo, de acordo com a já clássica definição 

do Projeto de Estudo da Norma Culta. 

 

Além dessa divisão entre norma culta e norma padrão, Lucchesi (2002) considera 

outra vertente denominada por ele de norma popular que dá conta de explicar a bipolarização 

marcante existente na língua portuguesa do Brasil. O autor, após fazer um percurso sócio-

histórico da realidade brasileira desde o período da colonização, percebeu que existe uma 

diferença grande entre os falares das pessoas pertencentes à elite e os falares da população 

pobre em séculos passados devido às desigualdades sociais. A esse respeito, Lucchesi (2002, 

p. 87) analisa a bipolarização da língua portuguesa separando norma culta de norma popular:  

 

A norma culta seria, então, constituída pelos padrões de comportamento 

linguístico dos cidadãos brasileiros que têm formação escolar, atendimento 

médico-hospitalar e acesso a todos os espaços da cidadania, e é tributária, 

enquanto norma linguística, dos modelos transmitidos ao longo dos séculos 

nos meios da elite colonial e do Império inspirados na língua da Metrópole 

portuguesa. A norma popular, por sua vez, se define pelos padrões de 

comportamento linguístico da grande maioria da população alijada de seus 

direitos elementares e mantida na exclusão e na bastardia social. 

 

O autor atenta para o fato de que essa polarização não é estável, pois existem alguns 

aspectos comuns entre as duas normas, principalmente com o processo de industrialização e 
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urbanização do Brasil. Tal evento implicou uma relativa democratização das relações sociais 

ainda que haja as desigualdades sociais. 

Monteagudo (2011, p. 40), ao discorrer sobre o conceito de norma, opta por distinguir 

dois tipos: a objetiva e a prescritiva. Para isso, o autor faz um paralelo com as ideias 

dicotômicas dos termos normal e normativo. Este se refere a uma regra ou modelo (prescrito), 

ao passo que aquele está ligado a algo corrente, rotineiro. Para ele, em princípio, uma variante 

normal é a mais frequente nos discursos produzidos numa determinada variedade; já a 

variante normativa, em determinada variedade, é de uso obrigatório, conforme determinado 

código ou regulamento. Monteagudo (2011, p. 41) distingue, então, no conceito de norma, os 

seguintes significados:  

 

(a) Norma objetiva ou norma usual: todo (sub)sistema linguístico se define 

pela presença, frequência e pautas de distribuição, segundo certos 

parâmetros, de determinado conjunto de traços, por uma norma objetiva 

inerente e constitutiva, que tem caráter implícito e que se manifesta no uso. 

Nesse sentido, pois, a noção de norma remete às pausas observáveis na 

atividade linguística de dado grupo social ou numa situação comunicativa 

determinada. Por conseguinte, toda variedade linguística é definida por uma 

norma inerente, sua norma objetiva. (b) Norma prescritiva: esta noção 

implica a vigência de determinados códigos de comportamento, entendido 

como conjuntos de regras imperativas, instruções e recomendações contidas 

num corpus metalinguístico (gramáticas, dicionários, livros didáticos e 

outros textos), portanto, explícitas. 

 

  Podemos observar, pois, que os conceitos de normas de Monteagudo se aproximam 

dos de Faraco (2002) e de Lucchesi (2002), apenas com mudança de nomenclatura. O autor 

ainda ressalta que a norma prescritiva é a noção que remete ao normativo, ou seja, à 

determinação do „correto e do „incorreto‟.  O quadro a seguir serve de ilustração dessas visões 

teóricas mencionadas. 

 

Faraco (2002) Norma padrão Norma culta  

Lucchesi (2002)19 Norma padrão Norma culta Norma popular 

Monteagudo (2011) Norma prescritiva Norma objetiva  

 
QUADRO 1 – divisão do conceito de norma 

 

                                                           
19

 Lucchesi (2002) acrescenta ainda uma terceira classificação para diferenciar os tipos de norma. 



31 

 

Marques20 (2010, p. 43) entende norma culta “como a norma linguística – falada ou 

escrita – efetivamente utilizada pelas pessoas ligadas à cultura escrita (escolarizadas) e 

norma padrão como a norma linguística apresentada nas gramáticas tradicionais, que visa à 

padronização da escrita (usos convencionados)‖.  

Na perspectiva sociolinguística, entende-se por norma uma variedade de uma 

determinada língua que serve como identidade do falante, caracterizando-o como membro de 

uma comunidade linguística. 

Podemos entender, pois, que o termo norma padrão é referente à norma preconizada 

pelos compêndios gramaticais tradicionais, ao passo que a nomenclatura norma culta 

relaciona-se com os usos linguisticos presentes nos grupos sociais escolarizados. Destacamos 

aqui a possibilidade de uma interligação entre o uso (normal) e aquilo que é imposto histórica 

e socialmente (normativo). Afinal a norma de um grupo social, ainda que marcada pelas 

particularidades de usos dentro de uma comunidade linguística, é de certa forma um conjunto 

de imposições socioculturais àquele grupo. Nesse sentido solidarizamo-nos com o 

pensamento de Faraco (2002) que aproxima a norma culta da norma padrão, já que as pessoas 

escolarizadas procuram, em situações monitoradas, adequar sua linguagem aos preceitos da 

gramática normativa.  

 Nesse sentido, ao investigarmos o uso da regência dos verbos assistir e chegar 

retirados dos gêneros do domínio jornalístico, procuramos descrever tal uso – numa 

perspectiva variacionista – na interface entre a norma padrão – já que grande parte dos textos 

é produzida por pessoas escolarizadas (jornalistas, editores, articulistas) que dão preferência 

ao uso do idioma à luz das regras gramaticais – e a norma culta – uma vez que alguns textos 

são produzidos por pessoas não vinculadas diretamente às empresas jornalísticas,  que fazem 

parte de diferentes camadas sociais (leitores, entrevistados) e também ligadas à cultura escrita, 

mas que ora se preocupam com a monitoração da fala/escrita, ora não. 

Além disso, com base nos resultados obtidos, defendemos que, no sistema 

educacional, os professores adotem esses gêneros textuais de grande circulação como 

instrumentos no ensino-aprendizagem da norma padrão, já que seguem, em tese, o padrão 

linguístico. A utilização desses textos nas aulas de língua portuguesa desvincularia o ensino 

do português padrão das frases descontextualizadas, dos textos literários lato sensu e stricto 

sensu, bem como das atividades meramente metalinguísticas. 

                                                           
20 Tese de doutoramento cujo tema é o padrão culto escrito em uso. O trabalho tem o objetivo de investigar o 

padrão culto escrito em uso no Brasil nos gêneros textuais do domínio jornalístico. A autora sinaliza algumas 

variações que podem ocorrer no emprego do padrão linguístico. 
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1.3.2 O ensino da norma-padrão e a questão da variação 

  

 

Na concepção de língua como um fenômeno social, instrumento de comunicação e 

forma de interação, consideramos que toda língua, na atividade humana, é um sistema 

formado por um conjunto de variedades linguísticas utilizado pela sociedade. De acordo com 

essa premissa, gramática é um “conjunto de regras que o falante de fato aprendeu e das quais 

lança mão ao falar” (TRAVAGLIA, 1997, p. 28). Essa gramática é conhecida também por 

gramática internalizada ou interna21. Cada variedade linguística, então, apresenta sua 

gramática – regras de funcionamento natural da língua. Vale ressaltar que essas regras não se 

referem ao que conhecemos como gramática tradicional ou normativa – regras que instauram 

um paradigma a ser seguido, principalmente na escrita. Na gramática interna, não existe uma 

preocupação com o chamado erro linguístico, mas sim com a inadequação da variedade 

linguística utilizada numa determinada situação discursiva e interacional.  

Já a gramática normativa, que se preocupa com a norma padrão, prioriza a 

modalidade escrita em detrimento da variedade oral. Dessa forma, quando se pensa em norma 

padrão, constrói-se uma ligação entre norma linguística e gramática tradicional. Vale ressaltar 

que o ensino dessa norma padrão, baseado nos compêndios gramaticais, muitas vezes, está 

voltado para conceitos metalinguísticos, o que implica o ensino descontextualizado da língua; 

a propagação de um modelo de linguagem voltado para o conceito do certo e do errado; e o 

estímulo ao aumento de um preconceito linguístico. 

Sabe-se que, ao ingressar na vida escolar, a criança já apresenta um conhecimento de 

sua língua materna, o que configura sua competência linguística. Isso significa, pois, que já há 

um conhecimento das regras de sua gramática internalizada, independentemente dos 

ensinamentos escolares.  

O papel da escola não é ensinar a língua materna ao aluno e sim ensinar a ele uma 

determinada variedade da língua – variedade padrão ou norma culta. Trata-se, então, de 

ensinar a utilização adequada dos variados registros de acordo com as diversas situações 

sócio-comunicativas para que lhe possa conferir “cidadania” linguística. Bortoni-Ricardo 

(2005, p. 15) defende que os alunos ―[...] têm o direito inalienável de aprender as variantes 

de prestígio”. 

                                                           
21

 Gramática internalizada classifica-se como o conjunto de regras que o falante domina, ou seja, qualquer forma, 

padrão ou não, que permita verificar se a língua é portuguesa, inglesa etc. (ZUIN & REYES, 2010, p. 109) 
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Segundo Uchôa (2007, p. 37), o professor deve procurar compreender como os alunos 

utilizam essa gramática internalizada e fazer com que eles ampliem sua capacidade 

linguística. O professor não deve somente transformá-la ou corrigi-la, impondo-lhes a 

utilização da língua conforme os preceitos da norma culta. Para o autor, 

 

o compromisso do professor deve ser sempre o da ampliação da competência 

comunicativa do aluno, ou seja, o da ampliação da gramática internalizada 

deste, que irá se manifestando nas diversas atividades pedagógicas 

propostas. 

 

Em relação à gramática, como disciplina, vale ressaltar que se faz necessário ensinar a 

gramática e o seu uso para que os alunos possam de maneira eficiente não só compreender a 

língua como também fazer bom uso dela. Celso Cunha (1970) acredita que, por meio do 

ensino, sejam preservados a atual unidade da língua portuguesa e os traços essenciais que 

permitem a compreensão entre os usuários. No entanto muitos docentes, ao tratar do estudo 

gramatical, priorizam apenas o ensino da metalinguagem como se esta fosse o 

reconhecimento automatizado da forma e da função linguística. 

Para Uchôa (2007), o grande objetivo do professor é o de conduzir o alunado a 

diversificar seus recursos expressivos, a partir de sua própria linguagem. Dessa forma, a 

prática dessa diversidade de ocorrências gramaticais ocorrerá de forma natural, e o aluno 

conseguirá transferir essa pluralidade linguística para sua vida social. O ensino ideal, a 

educação ideal, segundo Luft (1985, p. 110), deve ser a “educação para a liberdade”. O autor 

defende que um ensino libertador é aquele em que o aluno desenvolve o espírito crítico e 

consegue expressar toda a sua criatividade.  

Para Neves (2006), falta ao ensino, em todos os segmentos, inclusive na universidade, 

observar a linguagem em funcionamento, o que implica saber analisar a relação entre a fala, a 

escrita e a leitura, todas configuradas como objeto de reflexão.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 

1997) – PCNLP –, quando se pensa em linguagem, realiza-se uma atividade de natureza 

reflexiva. Essa reflexão é importante para a expansão da capacidade de produzir e interpretar 

textos. Fala-se de expansão pelo fato de a criança já entrar na escola com algum 

conhecimento gramatical internalizado. O professor deve procurar, pois, aproveitar esse 

conhecimento e ampliá-lo de forma que o aluno reflita sobre as várias modalidades 

linguísticas. É importante que o aluno aprenda que as línguas são reflexos da cultura e são 
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utilizadas como meio social, portanto não se pode falar em uma variedade ser superior ou 

inferior a outra.  

Nas atividades linguísticas, a reflexão está voltada para o uso, atividade epilinguística, 

e voltada para a descrição, atividade metalinguística. 

 

assim, o critério de organização dos conteúdos de Língua Portuguesa em 

termos de USO  REFLEXÃO  USO, de certa forma, define também o 

eixo didático, a linha geral de tratamento dos conteúdos. Caracteriza um 

movimento metodológico de AÇÃO  REFLEXÃO  AÇÃO, em que se 

pretende que, progressivamente, a reflexão se incorpore às atividades 

linguisticas do aluno de tal forma que ele tenha capacidade de monitorá-las 

com eficácia. (BRASIL, 1997, p. 38) 

 

Apesar da importância de haver uma atividade linguística que priorize a reflexão, é 

fato que a escola precisa, também, levantar questões gramaticais em seus diversos níveis – 

fonético-fonológico, morfossintático e semântico – e dar condições ao aluno de dominar a 

norma padrão da língua, variedade de prestígio na sociedade, para que ele ascenda 

socialmente. O ensino da norma padrão não exclui ou substitui as outras variedades 

linguísticas, uma vez que coexistem diferentes usos linguísticos trazidos pelos alunos de 

variados grupos sociais que devem ser respeitados. Acreditamos, portanto, que, além das 

reflexões, o professor deve promover o ensino da norma padrão para que se favoreça a 

ampliação da competência linguística do aluno. 

O professor deve, no entanto, tomar cuidado, na hora de ensinar, para não focalizar 

apenas a norma padrão, repudiando as demais normas, assim como não deve somente 

privilegiar a linguagem coloquial em qualquer contexto. Bechara (1989, p. 14) diz que há 

opressão nas duas posturas e que ambas são extremistas, pois não propiciam ao alunado a 

liberdade de escolha dos usos linguísticos que melhor irão atingir seus propósitos discursivos. 

A respeito de certa padronização da língua, no ensino da norma padrão, Faraco (2002, 

p. 42) defende que: 

o padrão tem sua importância e utilidade como força centrípeta no interior 

do vasto universo centrífugo de qualquer língua humana, em especial para as 

práticas de escrita. O padrão não conseguirá jamais suplantar a diversidade, 

porque, para isso, seria preciso o impossível (e o indesejável) obviamente: 

homogeneizar a sociedade e a cultura e estancar o movimento e a história. 

 

No entanto, o ensino da Língua Portuguesa apresenta-se, muitas vezes, inadequado e 

improdutivo no que diz respeito à questão gramatical. Em alguns casos, a gramática é 

ensinada de forma descontextualizada e, meramente, centrada na metalinguagem e na 
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memorização das nomenclaturas arraigadas. Infelizmente, ainda existe a crença de que o 

objetivo do ensino de língua é a propagação dos ensinamentos encontrados nas gramáticas 

tradicionais, pois se acredita que o acesso ao padrão linguístico promova uma ascensão social 

embora não seja o único fator. 

Em meio a essa situação, os estudiosos têm priorizado o ensino dos conteúdos 

gramaticais com base na variação e no funcionamento da linguagem. Procuram, pois, analisar 

as ocorrências concretas de uso da língua para depois atribuir-lhes funções e regras, 

diferentemente do ensino tradicional que reduz a língua e limita a capacidade de reflexão do 

aluno. 

A Proposta do PCNLP de 1997 tem como princípio o ensino voltado para uma prática 

fundamentada na concepção de linguagem como atividade humana, histórica e social. 

Segundo o documento, a atividade linguística não deve estar voltada para palavras soltas e 

descontextualizadas, mas sim ligada à ideia de comunicação e interação dentro de um 

contexto social. Nessa perspectiva Possenti (1999, p. 47) acredita que: 

 

a aprendizagem da língua por crianças se dá no uso efetivo da linguagem, 

um uso sempre contextualizado, uma tentativa forte de dar sentido ao que o 

autor diz. Assim, não se aprende por exercícios, mas por práticas 

significativas, isto é, o domínio de uma língua é o resultado de práticas 

efetivas, significativas e contextualizadas. 

 

Com base no fundamento de que os estudos linguísticos contemporâneos depreendem 

a linguagem como uma prática sóciocognoscitiva e histórica de interação dos membros de 

uma sociedade, os PCNLP advogam o ensino da língua como exercício pleno de cidadania 

cujo instrumento básico de ensino é o texto. A proposta desse documento é centrada no uso de 

diferentes gêneros textuais para que o alunado não só analise e identifique as diversas 

ocorrências linguísticas e suas variedades, como também desenvolva sua competência 

linguístico-discursiva. 

 

 

1.4 O papel dos linguistas diante da prescrição 

 

 

Diante de diversos estudos de caráter normativo que buscam levantar questões 

voltadas para o conceito do “certo” e do “errado” – muitas vezes aceito não só pelos falantes, 

como também pelos tradicionalistas –, encontramos facilmente a questão do preconceito 
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linguístico. Essa questão envolve grande discussão acerca do uso – em seu contexto social – 

em oposição à norma – aquela preconizada pelos compêndios gramaticais normativos. 

Sabemos que muitos estudos têm buscado apresentar diferentes visões a respeito desse 

assunto. 

Muitos “conflitos” surgiram com a intervenção dos linguistas acerca do que se deve ou 

não ser aceito em uma língua, pois alguns gramáticos normativos postularam como “lei”, 

“norma”, “padrão” o bom uso de uma língua única e homogênea, ao passo que os linguistas 

defendem a questão da adequação já que a língua é heterogênea e indiscutivelmente variável. 

Em se tratando dessas características inerentes à língua, não devemos limitar a língua 

com uma classificação simplista de que algo é “certo” ou “errado” e condenar determinadas 

construções inseridas em certa situação social só pelo fato de outras pessoas inseridas em um 

contexto mais formal  não a fazerem. A língua empregada pelas minorias em diferentes níveis 

de formalidade não deve ser um paradigma para os demais. O falante deve ter, portanto, o 

direito de escolher a melhor forma de se expressar e não usar apenas a variante recomendada 

pela prescrição normativa tradicional que estigmatiza todas as demais formas. Nesse sentido, 

Bortoni-Ricardo (2004, p. 8) prefere falar em diferenças, uma vez que o conceito de erro está 

ultrapassado não mais existem erros, e sim usos diferentes em cada contexto de emprego da 

língua. 

Bagno (2007) em sua obra Preconceito Linguístico: o que é, como se faz mostra 

alguns mitos responsáveis por esses preconceitos. O autor defende que ideologias 

cristalizadas como: brasileiro não sabe Português, só os portugueses; o Português é uma 

língua difícil; o certo é falar como se escreve; etc. contribuem para que o preconceito 

linguístico continue vigorando. 

O autor, ao discorrer sobre esse tema denominado “mitologia do preconceito 

linguístico” – conjunto de ideias deturpadas, responsável pela má qualidade e ineficiência do 

ensino do português nas escolas –, considera que o “erro de português”, que assusta e intimida 

as pessoas, simplesmente não existe. Ele defende que, na realidade, existem diferentes 

variedades do português, cada uma perfeitamente válida em seu contexto e todas merecedoras 

de respeito. 

Ainda que haja flutuações estatísticas, todas as manifestações linguísticas são 

legítimas e previsíveis. Os padrões linguísticos sofrem avaliação social positiva ou negativa, 

que podem determinar o tipo de inserção do falante na escala social. Essa estigmatização 

linguística e modalidade social despertam o interesse de muitos linguistas. As pesquisas 

sociolinguísticas contribuem fortemente para extinguir, ou pelo menos amainar, os 
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preconceitos linguísticos, bem como de relativizar a noção de erro muitas vezes difundida nas 

escolas.   (MOLLICA, 2007, p. 13) 

A esse respeito Fiorin (2000, p. 27) entende a língua como resultado de um processo 

histórico, vista como pano de fundo para a caracterização do preconceito linguístico fruto da 

“intolerância em relação á variação é á mudança”, difundido pela própria gramática 

normativa e pelas instituições escolares. Levando-se em conta a diversidade linguística, Fiorin 

(2000, p. 35) desqualifica a opinião dos “guardiões da língua” de que “os linguistas estão 

destruindo o idioma, porque para eles vale tudo”. 

As opiniões apresentadas reforçam a questão de que a prescrição normativa deveria ser 

baseada nas questões socioculturais e não meramente linguística. Podemos inferir que o papel 

do linguista é examinar, então, os casos, no uso real, que se distancia, da gramática normativa 

tradicional e avaliá-los segundo o seu funcionamento linguístico. 

 

 

1.5 Fala e escrita: diferenças de uso 

 

 

Muitos estudiosos, ao levantarem a dicotomia língua falada e língua escrita, abordam 

a questão como se fossem línguas diferentes. Preti (2004, p 125) afirma que ―[a língua 

falada] tem uma gramática própria que os falantes aprendem no uso diário e cujas 

categorias de análise diferem da gramática da língua escrita”. Apesar de apresentarem o 

mesmo sistema linguístico, “as regras de sua efetivação, bem como os meios empregados, 

são diversos e específicos, o que acaba por evidenciar produtos diferenciados” 

(MARCUSCHI, 1986, p. 62). No entanto, essa terminologia (língua falada / língua escrita) é 

empregada para indicar modalidades distintas de uma mesma língua. Em virtude disso, 

optamos por usar os termos modalidade falada ou oral e modalidade escrita. 

Muitos estudos do campo linguístico têm apresentado a modalidade de emprego da 

língua e o grau de formalidade ou de informalidade como determinantes das regras a serem 

empregadas na produção textual. Como apresentam características próprias, as modalidades 

falada e escrita – ainda que esteja em questão somente a variedade culta – apresentam 

normas divergentes em determinados pontos, como: a) na escrita, existe um afastamento 

temporal/espacial entre os interlocutores, o que demanda uma organização textual 
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diferenciada e planejada22; b) na fala, ainda que os textos sejam produzidos de forma 

previamente planejada, não existe um afastamento temporal durante a interação. 

Além disso, acreditamos que a escrita apresenta estrutura complexa, formal e abstrata, 

ao passo que a fala, estrutura simples ou desestruturada, informal, concreta e dependente do 

contexto (cf. Fávero, 2007, p. 9).  

No entanto, afirmar que a escrita é formal e complexa enquanto a fala é informal e 

simples não é o bastante, pois, segundo Koch (2007, p.78), “há uma escrita informal que se 

aproxima da fala e uma fala formal que se aproxima da escrita, dependendo da situação 

comunicativa”. A exemplo disso, podemos destacar o chat23, bilhete, textos literários – como 

música, poema, crônica –, que são textos escritos, mas podem apresentar gírias, repetição de 

palavras, marcas conversacionais, enfim, elementos próprios da modalidade oral.  

Além disso, existem os debates políticos, jornais televisivos que apresentam maior 

monitoração, aproximando-se da linguagem formal própria da escrita, pois, como afirma 

Marcuschi (2007a, p.68), não se deve pensar que “a fala é o ‗locus‘ da informalidade e a 

escrita, o da realização formal da língua. 

Por haver essa diferença entre as modalidades, é possível que algumas regras 

prescritas pela gramática normativa sejam infringidas na oralidade, já que as modalidades 

diferem nos seus modos de aquisição; nas suas condições de produção, transmissão e 

recepção; nos meios pelos quais os elementos de estrutura se organizam (cf. Fávero, 2007, p. 

69). A esse respeito, Marcuschi (2007a, p. 25-26) classifica tais “modalidades de usos da 

língua‖ em três categorias: oralidade, fala e escrita. Para o autor,  

a oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que 

se representa sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade 

sonora; ela vai desde uma realização mais informal à mais formal nos 

variados contextos de uso. 

A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins 

comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano da oralidade, portanto), 

sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo 

próprio ser humano. 

A escrita seria um modo de produção textual-discursiva para fins 

comunicativos com certas especificidades materiais e se caracteriza por sua 

constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem pictórica e 

outros. 

  

                                                           
22 Não estendemos aqui as características de cada modalidade da língua. Entendemos esse afastamento entre os 

interlocutores, no entanto, um dos maiores definidores dessas diferenças. (cf. PRETI, 2004) 
23

 O chat é um gênero textual inserido no contexto da Internet que, embora seja escrito, se aproxima da oralidade 

por apresentar uma característica espontânea e dinâmica, “que permite uma forma de comunicação síncrona 

entre os participantes” (cf. Abreu-Tardelli, 2007, p. 88) 
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Para o autor, essa distinção contempla aspectos formais, estruturais e semiológicos. Há 

muitos estudos que se ocupam das relações entre fala e escrita. Para estabelecer essa relação, 

faz-se necessário considerar as condições de produção, como mostra o quadro a seguir: 

 

Fala Escrita 

Interação faca a face Interação à distância (espaço-temporal) 

Planejamento simultâneo ou quase 

simultâneo à produção 

Planejamento anterior 

Criação coletiva; administrada passo a passo Criação individual 

Impossibilidade de apagamento Possibilidade de revisão 

Sem condições de consultas a outros textos Livre consulta 

A reformulação pode ser promovida tanto 

pelo falante como pelo interlocutor 

A reformulação é promovida apenas pelo 

escritor 

Acesso imediato às reações do interlocutor Sem possibilidade de acesso imediato 

O falante pode processar o texto, 

redirecionando-o a partir das reações do 

interlocutor 

O escritor pode processar o texto a partir 

das possíveis reações do leitor 

O texto mostra todo o seu processo de 

criação 

O texto tende a esconder o seu processo 

de criação, mostrando apenas o resultado 

QUADRO 2 – diferença entre o processo de produção textual da oralidade e da escrita. 
Fonte: FÁVERO, 2007, p. 74 

 

É importante destacar que a língua na modalidade oral não é exatamente do mesmo 

modo como se manifesta na escrita. O contrário, no entanto, pode ocorrer; há casos em que 

algumas pessoas escrevem como falam.  É muito comum, por exemplo, na aquisição da 

escrita, a identificação de textos com certa aproximação dos textos produzidos oralmente, 

dada a identificação de marcas da oralidade ou de linguagem coloquial.  

A esse respeito, o Ministério da Educação e Cultura, via PCN (BRASIL, 1997, p. 30), 

afirma que “[...] ninguém escreve como fala, ainda que em certas circunstâncias se possa 

falar um texto previamente escrito [...] ou mesmo falar tendo por referência padrões próprios 

da escrita [...]‖. Perini (2004, p. 69) considera que essas diferenças seriam “dois mundos 

relacionados, mas distintos”. 

Não defendemos também a hipótese de que um texto é “caótico” – o texto falado – e 

outro é “bem-formado” – o texto escrito. Cada um apresenta uma ordem e estrutura adequada 

(ou não) ao seu contexto situacional-discursivo. Na mudança de uma modalidade a outra, 

Marcuschi (2007a, p. 47) defende que “a passagem da fala para a escrita não é a passagem 

do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem‖.  Para Perini (2004, 
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p.63), “a escrita não é uma simples representação da fala, porque cada uma delas utiliza uma 

variedade da língua nitidamente diferente, em sua estrutura gramatical, da outra” 

Diante dos pontos de vistas levantados, parece contraditório que alguns linguistas 

defendam a revisão das gramáticas normativas para que estas contemplem as regularidades 

presentes na modalidade falada de nossa língua, uma vez que tal atitude é incompatível com 

a defesa de que as duas modalidades apresentam gramáticas próprias, ou seja, regras 

próprias. Em outras palavras, essa reformulação da gramática implicaria a negação das 

diferenças particulares de cada modalidade.  

 

 

 

1.6  O papel sintático da preposição e a variação preposicional 

 

 

Como a proposta desta pesquisa é investigar o que ocorre com a regência verbal dos 

verbos assistir e chegar encontrados em textos jornalísticos impressos, cabe aqui uma 

abordagem rápida acerca das preposições, uma vez que elas são instrumentos sintáticos 

importantes na ligação entre os verbos e outros termos. Em muitos estudos acerca de regência 

verbal, verifica-se a questão de ser ou não obrigatório o uso de determinada preposição e se o 

usuário obedece ou não às regras ditadas pela prescrição normativa.  

No que diz respeito ao verbo chegar, por exemplo, podem ocorrer diferentes 

preposições para reger seu complemento, o que impulsiona maior curiosidade em saber que 

fatores levam ao uso de uma ou de outra preposição. O objetivo desta subseção é exatamente 

discorrer sobre o papel sintático da preposição e a importância da variação preposicional, que 

não pode ser esquecida, já que o estudo é sobre o uso da regência verbal numa perspectiva 

variacionista, em contraposição com o que dita a norma culta. 

Segundo Ernesto Faria (1995, p. 217), gramático da língua latina, as preposições são 

antigos advérbios ou partículas independentes, originárias de antigas formas nominais para 

trazer maior ênfase e clareza à expressão que antes era exprimida pelos próprios casos. Com o 

enfraquecimento do valor significativo dos casos, o emprego desses advérbios e partículas 

passou a ter uma necessidade maior, o que originou o surgimento de uma nova classe 

gramatical: a das preposições. 
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Diante disso, o autor conclui que os casos não eram regidos propriamente pelas 

preposições24, mas sim passaram a exigi-las pela necessidade de clareza da expressão. As 

preposições apresentavam função de acentuar o sentido do caso do substantivo ou o sentido 

do verbo a que se juntava como prevérbio. A necessidade enfática da língua falada teria 

generalizado o emprego desses advérbios e partículas antes de determinados casos, os quais, 

antes, eram suficientes para exprimir a relação de sentido que depois passou a ser expresso 

pelas preposições (cf. Faria, 1995, p. 225) 

A junção da partícula adverbial ao complemento estabeleceu um sistema redundante, 

já que essas partículas (as preposições) e as desinências do caso acusativo e ablativo eram 

empregadas para definir a relação estabelecida entre o complemento e o seu verbo. Tal 

estrutura pleonástica é característica do Latim Clássico que se modificou no Português e em 

outras línguas românicas ao acabarem com essa duplicidade eliminando, pois, a desinência de 

caso (CAMARA, 1979, p. 116).  

 Desaparecido o sistema de caso do latim, as preposições passaram a desempenhar a 

função obrigatória de estabelecer relação entre nomes e verbos e seus respectivos 

complementos. Antes a relação de subordinação era estabelecida pelos casos, marcados pelas 

desinências; depois, com a queda da flexão causal, a marca de subordinação recaiu 

exclusivamente sobre as preposições, ou seja, elas passam a funcionar como um mecanismo 

sintático.  

 No Português, as preposições são responsáveis pelo processo de subordinação dos 

termos da oração e estabelecem tanto a regência verbal quanto nominal. Segundo Mattoso 

Camara (1979, p. 245), “na regência verbal, as preposições essenciais – a, para, em, de, por, 

com – associam-se a determinados verbos para a eles subordinarem seus complementos 

básicos que necessariamente os acompanham”. 

 Nos estudos de regência, estamos acostumados com a ideia de que os verbos exigem 

ou não o uso de determinadas preposições. No entanto, Mattoso Camara (1979, p.245) nos 

desperta para o seguinte fato: “o que há, na realidade, é o aparecimento sistemático de dado 

tipo de complemento com dado verbo, e, por sua vez, o tipo de complemento condiciona a 

escolha da preposição”. 

Para Celso Cunha e Lindley Cintra (2001), o uso da preposição está ligado à relação 

sintática. Tal relação pode ser fixa, necessária ou livre. A relação é fixa quando a associação 

                                                           
24

 As preposições em latim costumavam acompanhar o acusativo ou o ablativo, porém havia quatro que se 

empregavam ora com o acusativo ora com o ablativo (FARIA, 1995, p. 217). 
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da preposição a determinadas palavras não se desvincula, ou seja, constitui um todo 

significativo – como uma palavra composta; a preposição é necessária quando há uma relação 

sintática entre o termo principal e seu consequente – como ocorre com o objeto indireto, o 

complemento nominal etc.; a relação é livre quando a preposição aparece, mas não é 

necessária sintaticamente – como ocorre com alguns objetos diretos preposicionados. 

Do ponto de vista da sociolinguística, a língua está interligada ao contexto social, 

podemos, então, dizer que o uso de algumas preposições também sofre variação assim como 

ocorre com a língua de um modo geral. Muitos estudos já demonstraram que o emprego da 

preposição nos complementos verbais ou nos adjuntos adverbiais tem sofrido modificações 

nos últimos séculos. Meirelles25 (2001), por exemplo, pesquisou a variação entre o uso e a 

omissão das preposições em orações relativas, completivas nominais, objetivas indiretas e em 

adjuntos adverbiais, bem como as razões pelas quais se pode inferir que o sistema 

preposicional seria variável no Português do Brasil (PB).  

Um dos primeiros trabalhos sobre essa omissão da preposição nas orações relativas foi 

a pesquisa de Tarallo em 1983. O autor observou que, até o final do século XIX, havia duas 

ocorrências de relativas: a) com pronome relativo, considerada padrão até hoje; b) com 

pronome resumptivo26. 

 

a. Este é o homem com quem eu falei ontem. 

b. Este é o homem que eu falei com ele ontem. 

Há, no entanto, outra estratégia, considerada inovadora pelo autor, que só começa a 

surgir a partir de fins do século XIX. Essa nova possibilidade ficou conhecida como relativa 

cortadora (c). 

c. Este é o homem que eu falei ontem. (Tarallo, 1983, apud Tarallo, 2000, p. 74) 

 

Tarallo mostra em seu estudo que o uso da variante resumptiva reduz-se ao longo do 

tempo e a variante considerada padrão começa a perder força a partir do final do século XIX 

de 89,2% em 1725 para 35,4% em 1980. O autor assinala o fato de o uso da relativa cortadora 

(c) ter aumentado nesse período: de 0,9% em 1725 para 59,5% em 1980. Podemos inferir, 

                                                           
25

 Artigo que apresenta os resultados parciais da pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto de Pesquisa O 

Português do Brasil no Curso de Letras da UCB, sob orientação das Profas. Rozana Reigota Naves e Adriana Ma 

S. Viana. 
26

 Pronome resumptivo: estratégia caracterizada pela presença de um pronome relativo com traço Ø de regência 

correspondente ao verbo da oração relativa, e a preposição regida por esse verbo é expressa após o verbo e não 

antes do pronome relativo. Evanildo Bechara (2009) o reconhece como pronome relativo universal. 
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com esse estudo, que a relativa cortadora tornou-se o uso preferido pelos falantes do PB, 

apesar de haver apenas uma prevista e aceita pela gramática tradicional. 

Procuraremos, portanto, neste trabalho, verificar como ocorre o uso da regência verbal 

dos verbos assistir e chegar, e as orações relativas serão uma de nossas variáveis 

independentes que implicam ou não o uso da variante não-padrão em detrimento do uso 

padrão do PB. 

 

 

1.7 Considerações finais 

 

 

No decorrer deste capítulo, procuramos discorrer acerca dos aspectos estruturais da 

língua, já que é um sistema, um código linguístico, bem como dos sociais – pois é a parte 

social da linguagem, segundo Saussure (2006). Diante do que foi exposto, percebemos que 

devemos entender a língua não só como um sistema formado por um conjunto de variedades 

linguísticas utilizado pela sociedade, como também fenômeno social, instrumento de 

comunicação e forma de interação. 

Notamos que há diferentes correntes linguísticas, ao tratar as dicotomias 

língua/linguagem ou língua/fala, como: a visão estrutural (que separa língua da sociedade), a 

gerativista (que defende ser a língua uma capacidade inata, independentemente do meio 

social) e a sociolinguística (que defende os aspectos sociais como fatores na escolha do uso da 

língua). 

Como o trabalho tem como base teórica a sociolinguística variacionista, defendemos, 

portanto, a interrelação da língua e da linguagem como formas de ação social as quais 

constituem a realidade, portanto servem como instrumentos de interação e podem sofrer 

variações segundo aspectos sócio-históricos, culturais, situacionais etc. 

A língua está atrelada a uma prática social, não podemos esquecer, pois, que toda 

atividade linguística implica o uso da linguagem nas mais diversas formas de enunciação. 

Fica claro que há forças sociais que atuam sobre essa interação, uma vez que a língua é um 

meio pelo qual os indivíduos interagem na sociedade. Este diálogo entre língua e sociedade 

constitui, pois, o objeto de estudo da sociolinguística.  

Procuramos esclarecer, também, que, apesar de a língua apresentar variações, existem 

normas e regras nessas variedades. A língua não funciona de forma aleatória e agramatical. 

Toda ocorrência linguística está pautada, portanto, em um mecanismo estrutural e funcional e 
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apresenta características próprias de cada uso, seja oral, seja escrito. Para isso, fez-se 

necessário esclarecer o conceito de norma como aquilo que é normal, habitual dentro de uma 

comunidade linguística condizente com a cultura oral ou escrita versus aquilo que é ditado e 

preconizado pelos manuais da gramática normativa – norma culta versus norma padrão, 

respectivamente. 

Com base nisso, defendemos neste capítulo o ensino da norma-padrão não como a 

única variante, mas como aquela importante para a ascensão intelectual, cultural e social do 

aluno, já que é considerada a de maior prestígio pela sociedade e pelas escolas. No entanto, 

ressaltamos a importância da questão da variação no ensino, a fim de possibilitar ao aluno a 

capacidade de discernir o que é adequado ou inadequado nas mais variadas situações 

comunicativas. Afinal não se faz uso, por exemplo, de ênclises e mesóclises dos pronomes 

átonos no Português do Brasil na modalidade oral, mas o aluno precisa reconhecer tal uso na 

modalidade escrita. O mesmo ocorre com a regência de alguns verbos. É comum na oralidade 

ocorrências de construções como “assistimos o filme ontem” e “chegamos tarde no trabalho”, 

mas o aluno tem o direito de saber a diferença de uso nos textos orais e escritos. 

Para isso, procuramos mostrar neste capítulo que, apesar de a língua portuguesa fazer 

parte de apenas um sistema linguístico, possui modalidades distintas na sua execução: 

modalidade falada versus modalidade escrita.  

Tais abordagens são relevantes, uma vez que este trabalho procura investigar como é o 

uso da regência de alguns verbos encontrados em diferentes gêneros do domínio jornalístico 

impresso. Como sabemos, embora o jornal impresso (corpus deste trabalho) esteja inserido na 

modalidade escrita da língua, há diversos gêneros que se aproximam da modalidade falada, 

pois apresentam não só marcas da oralidade, como também expressões ligadas ao cotidiano a 

depender do gênero em questão. 

No tocante aos usos linguísticos característicos de cada gênero discursivo, 

procuraremos verificar se o suporte jornal tende mais ao uso referente à norma-padrão ou se 

apresenta tendências variacionistas. Antes de tal análise, faz-se necessário discorrer sobre 

gêneros textuais, bem como sobre regência e transitividade verbal. 

 

 

 

 

 



45 

 

2 GÊNEROS TEXTUAIS JORNALÍSTICOS: A FUNÇÃO SOCIO-

COMUNICATIVA DO JORNAL 

 

O jornal é mais do que um negócio, comércio ou profissão: é maneira de 

vida... 

John Sorrels 

 

 

Este capítulo pretende levantar questões relevantes acerca da função sócio-

comunicativa do jornal e sua contribuição na propagação do uso da linguagem. Sabe-se que o 

jornal tem como objetivo informar a sociedade a respeito dos fatos da realidade. A esse 

respeito, as organizações Globo27 (MARINHO, 2011, p. 3) adotam como definição a seguinte 

visão acerca do jornalismo: jornalismo é o conjunto de atividades que, seguindo certas regras 

e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas. 

O jornalismo é, portanto, uma forma de apreensão da realidade. Para retratar os 

acontecimentos, o jornal, caracterizado como suporte28, utiliza diversos gêneros, que são 

representações das atividades humanas. A distinção entre suporte e gênero, todavia, não é 

simples, e o reconhecimento do jornal como um suporte exige cautela. Para isso, faz-se 

necessário definir classificações e respeitar os limites existentes na relação gênero-suporte. 

 Levantaremos, como início de nosso estudo, a teoria bakhtiniana acerca de gêneros 

discursivos e sua complexa formação. Em seguida, abordaremos a questão dos gêneros, como 

práticas sociais; a marcação do discurso nas diferentes modalidades textuais; e, por fim, o uso 

da linguagem nos contextos jornalísticos. Além disso, será relevante discorrer sobre o texto 

jornalístico e seus respectivos gêneros, bem como a estrutura do jornal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Princípios editoriais das organizações Globo. Divulgado em agosto de 2011. Disponível em: 

http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html. 
28

 Adotamos o nome suporte em consonância com Marcuschi (2003 p. 7) que considera suporte “um locus físico 

ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como 

texto”.  
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2.1 O conceito de gênero: uma visão bakhtiniana 

 

 

No que concerne à origem da acepção de gêneros, alguns teóricos atribuem as 

primeiras classificações a Aristóteles ou a Platão – responsáveis por distinguir as formas 

fundamentais em lírico, épico e dramático. Durante muito tempo, a noção de gêneros estava 

ligada essencialmente à Literatura.  

Desde a Grécia, o Ocidente trabalha com a seguinte conceituação de gênero: grupo de 

textos que têm características e propriedades comuns. Como começaram a ser encarados 

como propriedades formais, fixas e imutáveis, passaram a adquirir um caráter normativo. 

Nesse contexto, estabelece-se uma ideia de gênero histórico a partir de um conjunto de 

normas que estipula como o leitor deve ler o texto de acordo com sua forma e seu conteúdo. 

Bakhtin (2010), no entanto, fundamenta os estudos contemporâneos acerca do gênero 

sob uma perspectiva interacionista. Com a transformação conceitual de língua, que perde essa 

visão apenas estrutural e passa a ser depreendida como uma atividade de interação, a 

Linguística tem direcionado suas investigações para o texto, seu contexto, bem como suas 

implicações sócio-discursivas. Os estudos sobre gêneros se enquadram, pois, nessa 

perspectiva. 

Definir gêneros textuais não é tarefa fácil. Com base nisso, buscamos como ponto de 

partida as concepções de Bakhtin (2010). O autor não teoriza gênero, considerando o produto, 

mas o processo de sua produção e explora a existência de gênero sob um prisma sócio-

histórico da linguagem de modo que o considera como produto de uma interação verbal. 

Para o autor, a ideia de gênero está ligada ao vínculo entre a utilização da linguagem e 

as atividades humanas. Todo enunciado deve ser visto, portanto, como um meio de interação 

humana.  

Segundo ele, as pessoas agem em variadas esferas de atividade, como escola, igreja, 

trabalho etc. Nessas esferas faz-se necessária a utilização da linguagem em forma de 

enunciados, que podem mudar de acordo com as atividades. Bakhtin (2010, p. 261) levanta 

aspectos específicos que caracterizam esses enunciados: o conteúdo, a escolha da linguagem – 

seleção lexical – e a construção composicional (modo de organização do discurso). Para o 

autor, o enunciado é individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora tipos 
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relativamente estáveis de enunciados, denominados gêneros discursivos29 cujo objetivo é 

estabelecer uma interconexão da linguagem com a vida social. 

Pode-se dizer, então que os gêneros se constituem a partir da vida social nas mais 

variadas situações sócio-discursivas e na inter-relação de seus participantes de acordo com 

suas formações históricas e sócio-econômicas. 

Ainda que Bakhtin não padronize um termo e apresente uma variação terminológica 

em suas obras, algumas expressões – como esferas de atividade humana, esfera de 

comunicação e esfera de utilização da língua – confirmam sua concepção de língua. Todas 

essas expressões estão interligadas à elevada necessidade humana da comunicação. No que 

diz respeito ao conceito de esfera, Marcuschi (2007b, p. 23) apresenta um esclarecimento, 

adotando outra nomenclatura: 

 

usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou 

instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios 

não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos 

bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios, falamos em discurso 

jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso etc., já que as atividades 

jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem um gênero em particular, 

mas dão origem a vários deles. 

 

Nota-se que Marcuschi estabelece relação entre a expressão „domínio discursivo‘ e a 

noção de esfera e de atividade humana. Pode-se dizer, portanto, que esfera de comunicação é 

um espaço próprio para as práticas de comunicação humana, que, por necessidade, fazem 

surgir os gêneros do discurso. 

Os gêneros, de certa forma, estão sempre vinculados a um domínio da atividade 

humana. Como o enunciado é uma forma de as pessoas interagirem, é evidente que essa 

interação se torne complexa e exija gêneros do discurso que deem esteio aos sujeitos da 

comunicação. Segundo Marcuschi (2007), não há comunicação verbal sem que haja a 

utilização de algum gênero. Essa visão, defendida também por Bakhtin (2010), acompanha 

uma noção de língua como ação social, histórica e cognitiva. Além disso, atribui importância 

à natureza funcional interativa e não apenas ao aspecto formal e estrutural da língua. 

Marcuschi (2007b, p. 23) caracteriza gêneros como ações sócio-discursivas para agir 

sobre o mundo, ou seja, apresentam características sócio-comunicativas determinadas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica.  

                                                           
29  A nomenclatura usada para designar os gêneros não é consensual. Alguns autores, como Bakhtin (2010), 

adotam a nomenclatura gêneros discursivos. Outros usam gêneros textuais, como é o caso de Marcuschi 

(2007b). Utilizamos a expressão gêneros textuais por ser esta a terminologia mais usual no âmbito acadêmico. 
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O conteúdo temático não é necessariamente um assunto específico, mas um domínio 

de sentido de que se vale o gênero. O estilo está ligado à seleção de meios linguísticos, ou 

seja, escolha lexical, fraseológica e gramatical. Já a composição é o modo de organização 

textual, ou seja, está relacionado à estrutura do texto.  

Quando se domina um gênero textual, pode-se dizer que o indivíduo não apresenta 

apenas uma capacidade de dominar uma forma linguística, mas sim de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em variadas situações sócio-discursivas.  

Numa linha da análise do discurso, Charaudeau (2009, p. 77) define texto como 

manifestação material (verbal e semiológica) da encenação de um ato de comunicação em 

determinada situação para auxiliar o projeto de fala do locutor. Já que as funções das 

situações discursivas e os projetos de fala estão interligados, “os textos que lhes 

correspondem apresentam constantes que permitem classificá-los em gêneros textuais‖.  

Apesar de todas as concepções sobre gênero, defini-lo como uma entidade específica é 

uma falácia. Não devemos, portanto, defini-lo por meio de algumas propriedades que lhe 

sejam necessárias e suficientes. Marcuschi (2007b, p. 30) afirma que “um gênero pode não ter 

uma determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero”.  

 

 

2.1.1    Gêneros textuais como práticas sociais 

 

 

Muito se discute acerca do papel sócio-cultural exercido pelos gêneros textuais. Além 

de apresentarem um caráter sócio-comunicativo, contribuem para consolidar as ações 

comunicativas em variadas situações. É importante frisar, também, que os gêneros são 

fenômenos flexíveis e que se manifestam de acordo com as necessidades discursivas de cada 

um. Além disso, estão cada vez mais relacionados com as inovações tecnológicas, o que 

resulta grandes quantidades de gêneros textuais existentes hoje. 

Com o advento da tecnologia, principalmente, da internet, podemos identificar 

surgimento de novos gêneros e novas formas de comunicação, não só na modalidade oral, 

como também na escrita. Isso implica dizer que os gêneros se constroem e se inserem nas 

culturas nas quais se desenvolvem. Pode-se afirmar, pois, que sua função é mais de caráter 

social, comunicativo, cognitivo do que apenas linguístico e estrutural. 
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Os gêneros apresentam variadas formas, e encontrar uma definição formal é tarefa 

difícil. Segundo Marcuschi (2007b, p.20), devem ser “contemplados em seus usos e 

condicionamentos sócio-pragmáticos caracterizados como práticas sócio-discursivas.” 

É importante destacar que os gêneros se originam e se fortalecem devido ao grande 

número de usos da tecnologia e suas influências nas ações comunicativas. Dessa forma, 

muitos veículos de comunicação como rádio, televisão, jornal, internet, que apresentam forte 

repercussão nas atividades discursivas, comportam diferentes gêneros novos com formatos 

próprios de cada segmento.  

Pode-se pensar que, com o surgimento desses novos gêneros, surgem também 

diferentes usos da linguagem, ou seja, redefinem-se alguns aspectos linguísticos como 

associação entre a oralidade e a escrita, diminuindo, assim, o limite entre elas. Muitos gêneros 

surgidos nas últimas décadas apresentam formas comunicativas próprias cuja relação entre 

modalidade oral e escrita rompe com os paradigmas ditados nos compêndios gramaticais de 

que texto escrito, por exemplo, deve apresentar uma formalidade linguística e afastar-se, de 

certa forma, da oralidade.  

No entanto, a linguagem dos novos gêneros encontra-se cada vez mais incorporada ao 

contexto discursivo do cotidiano das pessoas. Além disso, os gêneros textuais não se 

caracterizam somente pelo aspecto formal, e sim pelo aspecto sócio-comunicativo; não 

significa, porém, que este se sobrepuje aquele. Isso porque, em muitos casos, são as formas 

que o determinam ao passo que, em muitos outros, são as funções sociais que estabelecem o 

gênero a que se destina. Muitas vezes, todavia, ele será estabelecido pelo suporte30 em que os 

textos se inserem. Segundo Marcuschi, existe uma distinção, por exemplo, entre textos, que 

tratem do mesmo assunto, caso sejam publicados em suportes diferentes. Para ele, só se pode 

dizer que se trata do mesmo texto e mesmo gênero, se estiverem no mesmo suporte. 

A língua e a linguagem são formas de ação social, portanto servem como instrumentos 

interativos. É nesse contexto que identificamos os gêneros textuais, também, como recursos 

sócio-discursivos para agir sobre o mundo. Dessa forma, gêneros textuais são excelentes 

ferramentas não só para trabalhar no meio escolar ou acadêmico, como também para 

reconhecer as diversas formar de usos da língua no dia-a-dia. 

                                                           
30

  O conceito de suporte será discutido adiante consoante a visão de Marcuschi (2003) em A questão do suporte 

dos gêneros textuais. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. In: DLCV – V. 1 n. 1, João Pessoa, 

out/2003, p. 9-40. 
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Segundo Marcuschi, existem diversas teorias, hoje em dia, acerca da noção de 

gêneros. No entanto, as teorias relacionadas apenas à forma ou à estrutura do texto estão em 

declínio, uma vez que o gênero é considerado flexível e variável assim como a linguagem. Da 

mesma forma que a língua é um fenômeno variável, os gêneros também o são, pois sofrem 

adaptações, renovações. Pode-se dizer, pois, que os gêneros devem ser vistos de uma forma 

dinâmica, social, interativa, cognitiva, evitando, assim, uma classificação apenas estrutural. 

Para Marcuschi (2011, p.19), os gêneros “mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua 

identidade funcional com inovação organizacional.” 

 Os gêneros quanto mais circulam mais estão suscetíveis a mudanças e alterações por 

estarem ligados aos moldes sociais. Além disso, sofrem uma “hibridização”, o que pode 

provocar uma situação em que não haja mais “categorias de gêneros puros e sim apenas 

fluxo” (MARCUSCHI, 2011, p. 25). 

 Por mais que haja essas alterações provenientes das questões sociais, os gêneros 

sempre servirão para manter uma interação entre as pessoas do discurso. Eles apresentam, 

portanto, uma característica sócio-interativa e contribuem para alicerçar as situações 

comunicativas nas mais diversificadas situações. A esse respeito, Marcuschi (2007, p. 20) 

afirma que os gêneros textuais são 

 
fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. 

Fruto do trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sócio-discursivas e 

formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa do 

dia-a-dia.  

 

É possível afirmar que toda manifestação comunicativa se realiza por meio de gêneros 

cuja base é a convenção social. Diversos são os gêneros textuais, uma vez que são variadas as 

situações de interação humana. 

O gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida 

social. A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao 

mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem. (FIORIN, 

2006 p. 61) 

 

Pensar em gênero apenas como um conjunto de traços estruturais é desconhecer, 

portanto, o papel dos indivíduos no uso da linguagem e na construção de sentidos. Podemos 

chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os depreendermos como fenômenos 

de reconhecimento psicossocial, ou seja, como parte de processos de atividades socialmente 

organizadas.  
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2.1.2 A marcação do discurso nas diferentes modalidades textuais 

 

 

Como foi exposto, muitos linguistas têm tentado categorizar a noção de gênero e suas 

classificações. Como existem variadas perspectivas, fica cada vez mais difícil classificar os 

gêneros textuais ou gêneros do discurso. O mais importante é reconhecê-los como 

mecanismos discursivos, sócio-interacionais, históricos, pragmáticos, bem como fenômenos 

constitutivos da sociedade. 

As manifestações discursivas não podem ser vistas como elementos linguísticos 

isolados. Segundo um pensamento bakhtiniano, toda a manifestação linguística se dá por meio 

do discurso, ou seja, o texto é uma totalidade viva e concreta da língua e não uma abstração 

formal. O discurso não é, portanto, um fenômeno isolado seja na oralidade, seja na escrita. Ele 

está ligado ao uso conjunto da língua legitimado por alguma exigência da atividade humana 

socialmente organizada. Esses usos podem ser ora mais marcados, ora menos marcados pelas 

instituições.  

Toda atividade linguística implica a utilização da linguagem na forma de enunciados, 

que podem mudar de acordo com as esferas de atividades. Do mesmo modo que a língua sofre 

variação, assim ocorre com os gêneros, pois são flexíveis e adaptáveis. 

Vale destacar que, segundo o pensamento de Bakhtin, não há uma normatividade no 

que concerne ao gênero, pois sua historicidade, ou melhor, sua mudança deve ser considerada. 

Encontraremos, então, uma mudança no gênero notícia, por exemplo, se compararmos uma 

notícia de jornal do início do século XX e uma de hoje. 

Pode-se dizer que o gênero reúne estabilidade e instabilidade, permanência e mudança. 

Além disso, os gêneros podem sofrer mudança de acordo com as ações discursivas 

determinadas no tempo-espaço. Como os gêneros são modos de entender a realidade, novos 

modos de ver essa realidade implicam o surgimento de novos gêneros e modificações dos que 

já existem.   

É importante destacar que os gêneros não são apenas categorias discursivas da língua 

escrita, mas também da oralidade, pois abrangem a totalidade do uso da linguagem. Desse 

modo, Bakhtin (2010, p. 263) separa os gêneros em primários e secundários: aqueles estão 

ligados aos textos da vida cotidiana, predominantemente, orais; estes pertencem mais à esfera 

da atividade linguística mais elaborada como a jornalística, jurídica, religiosa, política etc. Os 

primários, por pertencerem à comunicação espontânea podem ser menos marcados que os 

secundários, que são executados de forma mais elaborada. Como forma de ilustrar os 
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primários, o autor cita o diálogo cotidiano e a carta e, para os secundários, cita, dentre outros, 

o romance e o discurso científico. 

 

 

2.2 Jornal: gênero ou suporte? 

 

 

Como podemos perceber, há vários gêneros assim como há distintas necessidades de 

comunicação. Bakhtin (2010, p. 262) afirma que 

  

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso. 

 

 No entanto, o surgimento de um novo gênero, segundo Bakhtin (1997, p. 274), 

“nunca suprime nem substitui quaisquer gêneros já existentes. Qualquer gênero novo nada 

mais faz que completar os velhos, apenas amplia o círculo de gêneros já existentes”. 

Com base nessa conceituação, identificamos os gêneros de cunho jornalístico como 

recriação de um código, cuja historicidade se encontra na cultura de cada sociedade, na qual 

se inserem as empresas jornalísticas. Compreendemos, pois, os gêneros jornalísticos dentro de 

uma produção própria dos meios de comunicação. Em uma perspectiva conceitual, podemos 

dizer que o texto jornalístico procura, a princípio, registrar os acontecimentos do cotidiano, 

cujo objetivo é informar à sociedade os fatos. 

O estudo sobre textos jornalísticos e todos os gêneros que compõem esse veículo de 

comunicação de massa é de grande importância social. É necessário, portanto, reconhecer a 

classificação em que se enquadra o jornalismo – mais precisamente o jornal. Para isso, é 

mister reconhecer  a diferença entre gênero e suporte.  

Apesar de ser importante para o estudo de gêneros, a acepção de suporte ainda é pouco 

difundida no âmbito acadêmico. No entanto sempre surgem pesquisas com novos dados de 

reflexão acerca dos gêneros textuais.  

 Existem poucos esclarecimentos sobre o conceito de suporte, encontram-se mais 

discussões sobre gêneros. Distinguir entre estes e aquele é importante, ainda que haja uma 

imprecisão teórica. Levando-se em conta essa imprecisão, Marcuschi (2003, p. 8) diz que: 

 suporte textual tem a ver centralmente com a ideia de um portador do texto, 

mas não no sentido de um meio de transporte ou veículo, nem como um 
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suporte estático e sim como um locus no qual o texto se fixa e que tem 

repercussão sobre o gênero que suporta.  

  

Diante dessa explicação, podemos dizer que suporte é, de certo modo, um veículo de 

circulação dos diferentes gêneros que estão inseridos nele.  

O próprio autor admite já ter identificado algum suporte como gênero, como fez, em 

alguns trabalhos anteriores, com o outdoor. Hoje o autor reconhece o outdoor, por exemplo, 

como “suporte público para vários gêneros com preferência para publicidade‖, ou seja, 

textos que se enquadrem na esfera discursiva comercial ou política. O suporte deve ser 

relacionado, portanto, com outros aspectos como: domínio discursivo, formação discursiva, 

gênero e tipo textual (MARCUSCHI, 2003, p. 12). 

Essa relação não apresenta, todavia, uma hierarquia, já que não há um sistema de 

subordinação interna entre eles. No que se refere ao jornalismo, o autor afirma que se trata de 

um domínio discursivo; o jornal, por sua vez, é seguramente um suporte; a reportagem 

jornalística, por exemplo, é o gênero textual; e, por fim, as narrativas encontradas nessas 

reportagens seriam o tipo textual. 

Para facilitar a compreensão entre esses aspectos discursivos, Marcuschi apresenta o 

seguinte gráfico.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 3 - Relação dos elementos discursivos do domínio jornalístico 

Fonte: Marcuschi (2003, p. 13). 
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são: (a) há alguma relação direta entre o formato específico do suporte e a natureza do 

gênero que ele fixa? e (b) qual a influência que o suporte pode exercer sobre o gênero? 

(MARCUSCHI, 2003, p.13). 

Marcuschi (2003, p. 14) levanta o exemplo do editorial que pode variar quanto a sua 

forma de conteúdo e natureza interna caso seja de suportes diferentes como: uma revista 

semanal, - Veja, por exemplo - ou um editorial de um jornal diário. O editorial é um gênero 

textual que aponta a opinião do jornal sobre determinado tema em voga no dia; já o editorial 

de uma revista semanal destaca uma visão geral dos temas da semana. Para cada suporte, uma 

maneira de abordagem do gênero. Daí a questão: Será que temos sempre um editorial ou já 

temos cada vez outro gênero? 

Com base nisso, levantamos outras questões: (a) até que ponto o suporte, como um 

“portador” de texto pode interferir no gênero?  (b) será que a mudança da natureza do gênero 

pode influenciar no conteúdo discursivo, provocando maior ocorrência de variação da 

regência verbal? (c) Se o suporte for o mesmo – no caso o jornal – mas o público alvo31 for 

diferente, poderá haver mudança no gênero e, consequentemente, um índice maior de variação 

regencial? 

 Além dessa mudança de formato e de natureza, o autor divide os suportes em 

“convencionais “– “elaborados tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos‖ – 

e ―incidentais‖ – “ocasionais ou eventuais, com uma possibilidade ilimitada de realizações 

na relação com os textos escritos‖. Para exemplificar os convencionais, podem-se destacar o 

jornal, livro didático, revista, rádio, televisão, outdoor dentre outros. Já nos incidentais, 

destacam-se a embalagem, roupas, corpo humano, parede, muros, fachadas etc.  

 Nesse aspecto, é relevante destacar o posicionamento de Bonini (2011, p. 57) acerca 

dessa visão. Para o autor,  

um gênero pode ser convencionado como suporte de outro gênero (ou de 

outros). O jornal, nesse sentido, é um típico exemplar de suporte 

convencionado que eu tenho denominado de hipergênero, uma vez que 

gênero constituído de vários gêneros.  

 

A respeito do jornal, Marcuschi (2003, p. 23) afirma ser um suporte com muitos 

gêneros. Para ele, esses gêneros “são em boa medida típicos e recebem, em função do suporte, 

                                                           
31

 O jornal, nos seus diferentes cadernos, apresenta diversos gêneros textuais (cf. seção 2.4). Apesar de pertencer 

ao mesmo suporte, cada seção – ou caderno - pode direcionar-se a público alvo diferente, por exemplo, o 

caderno Boa chance destina-se àqueles que buscam oportunidades de empregos ou estágios; o Globinho destina-

se a um público infantil; a revista da TV e o Rio Show, àqueles que se interessam por entretenimento; etc. Pode-

se dizer, então, que os gêneros textuais do domínio jornalístico não se destinam sempre ao mesmo público. 
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algumas características em certos casos, tal como o da notícia‖. Existem, todavia, alguns 

gêneros que não são exclusivos do suporte jornal como notícia, reportagem, editorias, 

quadrinhos etc.  

A questão do suporte, portanto, deve ser precedida da solução de uma série de outros 

problemas relativos aos gêneros textuais. Pensar em suporte é pensar, antes de tudo, acerca da 

circulação textual em nossa sociedade. 

No que concerne aos gêneros encontrados no suporte jornal, Marques de Melo (2003, 

p. 65), categoriza-os da seguinte maneira: o jornalismo informativo que abarca os gêneros: 

nota, notícia, reportagem, entrevista; e o jornalismo opinativo que compreende os gêneros: 

editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. O segundo grupo 

apresenta uma característica valorativa implícita quanto aos acontecimentos e por se destinar 

a emitir opiniões sobre os fatos, elementos os quais não se encontram no primeiro. 

No entanto, o autor ressalta que a opinião não está necessariamente ligada apenas ao 

jornalismo opinativo, os gêneros de cunho informativo também podem expor ponto de vista. 

Para ele, os meios de comunicação – principalmente os que transmitem mensagens 

jornalísticas – são “veículos que se movem na direção que lhes é dada pelas forças sociais 

que os controlam e que refletem também as contradições inerentes às estruturas societárias 

em que existem” (MELO, 2003, p. 73). Pode-se afirmar, portanto, que não há uma realidade 

objetiva com presença de neutralidade por parte do jornalismo, ou seja, as reportagens ou 

notícias evidenciam, também, ponto de vistas, todavia encontramos mais manifestações 

subjetivas, expressões ideológicas bem como sinal argumentativo no jornalismo opinativo. 

Em suma, Marques de Melo (2003, p 74) acredita que a essência do jornalismo seja “a 

informação, o relato de fatos, a apreciação e o julgamento racional‖. Dessa forma, um 

editorial não só opina e julga, mas também relata e informa. 

Esclarecida a diferença entre suporte e gênero, é relevante destacar a importância 

sócio-comunicativa do jornal e seu papel na construção de identidades. Apresentaremos, a 

seguir, essa importância, bem como aspectos inerentes ao significado dessa arte chamada 

jornalismo. 
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2.2.1 O papel social do jornal 

 

 

O propósito de propagar, expandir, publicar informações relacionadas à sociedade, de 

forma imediata e organizada é conhecida como jornalismo. Bahia (2009, p. 19) afirma que “é 

da natureza do jornalismo levar a comunidade, direta ou indiretamente, a participar da vida 

social”. Não é nosso objetivo levantar uma precisão conceitual acerca dessa atividade de 

comunicação em massa. No entanto, procuraremos mostrar sua importância, como produtor 

de texto e intermediário da sociedade.  

O jornal apresenta uma natureza social, ideológica e cultural. A esse respeito, as 

organizações Globo (MARINHO, 2011, p. 20) acreditam que: 

 

todo veículo jornalístico tem uma responsabilidade social. Se é verdade que 

nenhum jornalista tem o condão de, certeiramente, escolher que informações 

são “boas” ou “más”, é legítima a preocupação com os efeitos maléficos que 

uma informação possa causar à sociedade. Esse é um tema complexo, e 

sempre dependente da análise do momento. A regra de ouro é divulgar tudo, 

na suposição de que a sociedade é adulta e tem o direito de ser informada. A 

crença de que os veículos jornalísticos, ao não fazerem restrições a temas, 

estimulam comportamentos desviantes é apenas isso: uma crença.  

 

O caráter do jornalismo provém de instituições políticas e econômicas as quais 

precisam ser livres e independentes. Sua função é prover informações que retratem a 

realidade. Bahia (2009) destaca elementos que compõem a natureza jornalística: 

“independência, objetividade, honestidade, imparcialidade, exatidão e credibilidade‖. 

O objetivo principal do jornal é informar, interpretar, orientar. Bahia (2009, p 29) 

alerta, todavia, para outras funções como vender, por meio de anúncios, e propagar “ideias 

mais complexas que a simples notícia.” 

Além disso, o jornalismo é uma das ferramentas de participação do público na vida 

social e tem como primazia difundir notícias, além de promover o bem comum, e de 

incentivar a livre troca de ideias entre os indivíduos sejam quais forem suas convicções. 

(BAHIA, 2009, p. 30). 

Essa relação entre o jornal e a sociedade é a mesma discutida anteriormente sobre o 

papel dos gêneros que são representações das atividades humanas segundo a teoria 

bakhtiniana. 
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Por fim, o jornalismo possui a função de operar na divulgação e propagação dos fatos 

reais de forma clara e, de preferência, honesta, contribuindo para que os cidadãos estejam a 

par dos acontecimentos e entendam o que ocorre à sua volta. 

 

 

2.3  Os gêneros do domínio jornalístico 

 

 

Como foi dito, os gêneros textuais são fenômenos discursivos de uso da linguagem 

como práticas sócio-históricas. Como estão ligados às atividades humanas, segundo Bakhtin 

(2010), não devem ser analisados como entidades herméticas, mas flexíveis e suscetíveis às 

transformações sociais do uso da linguagem. Essa dinamicidade inerente aos gêneros dificulta 

uma categorização fixa, mas pode ser determinada, principalmente, por sua função sócio-

discursiva. Segundo Marcuschi (2011, p. 19-20), os gêneros  

 

devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, 

os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e 

no interior da cultura [...] são formações interativas, multimodalizadas e 

flexíveis de organização social e de produção de sentido. 

 

Como foi dito, o jornal é um suporte escrito que comporta diversos gêneros textuais. 

Mas será que tudo que está no jornal pode ser considerado um gênero jornalístico?  Em 

virtude dessa grande quantidade de textos, muitos estudiosos sentem dificuldade de 

categorizar os gêneros que compõem esse periódico. Bonini (2011), por exemplo, aponta a 

obscuridade da influência do suporte no gênero e vice-versa como uma dessas dificuldades. 

Marcuschi (2003, p.11) defende a ideia de que “o suporte não é neutro e o gênero não fica 

indiferente a ele. Mas ainda está por ser analisada a natureza e o alcance dessa 

interferência”.  

No Dicionário de comunicação de Rabaça e Barbosa (2001), os autores apresentam, 

apesar de não usarem com frequência a palavra gênero nos verbetes, 188 espécies de gêneros 

nas diversas áreas da comunicação. Dentre esses, 64 estão relacionados à esfera jornalística, 

ou seja, a linguagem gira em tono do jornal. Existe um critério central da função do gênero do 

suporte jornal. De acordo com esse critério Bonini (2003, p. 221) apresenta as seguintes 

divisões: 

a) gêneros da atividade jornalística: são aqueles que estão presentes do 

ambiente de produção do jornal; 
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b) gêneros do jornal: são aqueles que ocorrem no jornal; 

c) gêneros centrais do jornal: são aqueles que estão diretamente 

relacionados à organização e aos principais objetivos sociais/ comunicativos 

do jornal (relatar, prever, analisar acontecimentos); 

d) gêneros centrais presos: são aqueles que estruturam o jornal; 

e) gêneros centrais livres: são aqueles que fazem o jornal funcionar; 

f) gêneros centrais livres autônomos: embora também possam se mesclar, 

são os que mais comumente acontecem como unidades textuais 

independentes ou predominantes em um bloco de texto; 

g) gêneros centrais livres conjugados: ocorrem, em geral, como apêndice 

dos gêneros autônomos, principalmente da reportagem; e 

h) gêneros periféricos: estão relacionados a propósitos sociais/ 

comunicacionais que incidem sobre o jornal com os de promover produtos e 

pessoas, divertir, educar, cumprir normas legais, contratar pessoal, etc. 

 

 Tais divisões, segundo o autor, não devem ser entendidas como categorias que 

explicam diretamente os gêneros, mas o processo social bem como a linguagem neles 

envolvida. Numa tentativa de categorizar alguns gêneros do domínio jornalístico, consultamos 

o Manual da Redação de A Folha de São Paulo (2007, p. 70-71). Os gêneros do domínio 

jornalísticos são agrupados da seguinte forma: 

 
1) análise: contém a interpretação do autor e é sempre assinada; 

2) artigo: contém a opinião do autor e é sempre assinado; 

3) editorial: expressa a opinião do jornal e nunca é assinado; deve ser 

enfático, equilibrado e informativo, apresentar a questão tratada e 

desenvolver os argumentos defendidos pelo jornal, ao mesmo tempo em que 

resume e refuta os contrários; 

4) crítica: avalia trabalho artístico, acadêmico ou desempenho esportivo e é 

sempre assinada; 

5) crônica: aborda assuntos do cotidiano de maneira mais literária do que 

jornalística e é sempre assinada; 

6) “feature”: apresenta a notícia em dimensões que vão além do seu caráter 

factual e imediato, em estilo mais criativo e menos formal; pode ser o perfil 

de um personagem ou uma história de interesse humano; 

7) resenha: faz o resumo crítico de um livro e é sempre assinada; 

8) notícia: relata a informação da maneira mais objetiva possível; raramente 

é assinada; 

9) reportagem: traz informações mais detalhadas sobre notícias, 

interpretando os fatos; é assinada quando tem informação exclusiva ou se 

destaca pelo estilo ou pela análise. 

 

Observamos que o Manual não fez referência ao gênero “carta dos leitores”. No 

entanto, esse gênero é encontrado na grande maioria dos jornais impressos. Vale destacar que 

as seções direcionadas à “carta dos leitores” constituem um espaço destinado às opiniões dos 

leitores acerca do que ocorre não só em sua região, como também no país. Essa função é 

ratificada por Pinto (2004, p.284), ao afirmar que os gêneros encontrados no suporte jornal 

[...] são artefatos textuais ritualizados que estabelecem uma forma de contrato de leitura 
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entre jornal/jornalista e leitores. O autor afirma, também, que o leitor sabe localizar onde 

ficam os textos que lhe interessam. Pode-se inferir, pois, que o gênero é construído com base 

nas práticas sociais de interação entre jornalista e leitores por meio do cumprimento das 

expectativas estabelecidas entre eles (MARQUES, p. 71). 

No que diz respeito ao caráter dos textos jornalísticos, Marques de Melo (1985, p. 47) 

distingue os gêneros do domínio jornalístico em duas classes: informativos – “a reprodução 

do real” – e opinativos – “a leitura do real”. No primeiro grupo, encontram-se a nota, notícia, 

reportagem e entrevista, ao passo que, editorial, coluna, crônica, resenha, caricatura, charge e 

carta pertencem à segunda. 

 

 

2.3.1  Gêneros informativos e opinativos 

 

 

Com intuito de sistematizar os gêneros do domínio jornalísticos, Beltrão32 (1969, 

1969, P.81) adotou o critério funcional do jornal como: informar, orientar e explicar. Para o 

autor, das três, “a primeira das funções sociais experimentadas pelo jornal moderno é a da 

informação, ou seja, o relato puro do que ocorre de significativo em todos os domínios do 

pensamento e da atividade humana”.  

De acordo com seu ponto de vista, o texto informativo consiste no conhecimento 

prévio das notícias passadas, ou seja, a informação está intrinsecamente ligada aos aspectos 

essenciais de certas temáticas das quais o leitor precisa ter noção, como: os porquês / as 

causas, onde, como etc. Faz-se necessário oferecer aos leitores diferentes ângulos dos 

contextos situacionais. 

 Para Bahia (1990, p. 37), na transmissão e produção da informação jornalística, existe 

um forte senso de responsabilidade. Para o autor,  

 

“a informação é a principal finalidade do jornalismo. Ela deve ser verdadeira 

e íntegra, descobrindo e comunicando, pela imprensa, pelo cinema, pelo 

rádio, pela televisão ou outros meios, os fatos que pela sua própria natureza 

                                                           
32

 Pioneiro, na década de 1960, na investigação acadêmica brasileira sobre os formatos adotados pelos textos 

jornalísticos em um suporte impresso, Luiz Beltrão apresentou o primeiro parecer acerca da estrutura do jornal. 

Para ele, os textos jornalísticos poderiam apresentar um caráter informativo (descrição dos fatos), opinativo 

(considerações subjetivas do jornalista ou empresa jornalística) e interpretativo (contextualização dos fatos) 

(MELO, 2010) 
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convém sejam públicos e não meramente particulares. Sua autoridade 

emana, principalmente, do conjunto das instituições políticas e econômicas”. 

 

O autor acrescenta, ainda, que o jornalismo é um dos principais – senão o principal – 

recursos básicos da comunicação em massa. Simboliza, pois, o modo pelo qual o leitor 

participa da vida social, direta ou indiretamente. Aponta para o jornalismo como um processo 

sócio-histórico, uma necessidade humana, bem como uma forma de expressão cultural 

característica da sociedade moderna. Beltrão (1992, p. 67) destaca que  

“jornalismo é a informação de fatos correntes, devidamente interpretados e 

transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir 

conhecimentos e orientar a opinião pública, no sentido de promover o bem 

comum”. 

 

Consoante às palavras de Beltrão, entendemos jornalismo como um mecanismo de 

propagação de fatos relevantes à sociedade a fim de não só orientar a opinião pública, como 

também de suscitar o bem comum. 

Além do caráter informativo, podemos identificar, em alguns textos do domínio 

jornalísticos, uma relação dialógica, ou seja, uma interação entre o autor e leitor. Essa 

preocupação com o receptor da mensagem é defendida também por Luiz Beltrão (1980) 

quando discorre sobre a questão da opinião pública.  

Em seu livro Jornalismo Opinativo, o autor faz questão de mencionar que o leitor não 

é um agente passivo. Beltrão (1980, p. 92) advoga a favor de um leitor colaborador, uma vez 

que toda e qualquer abordagem de interesse coletivo pode movimentar as pessoas para que 

acompanhe o desenvolvimento da questão ou manifestar determinado perspectiva. Com isso, 

o leitor perde a noção de passividade e desempenha um papel importante no processo de 

comunicação, atribuindo uma nova significação à mensagem. 

A esse respeito, Beltrão (1980, p. 14) afirma que 

 

o jornal tem o dever de exercitar a opinião: é ela que valoriza e engrandece a 

atividade profissional, pois quando expressa com honestidade e dignidade, 

com a reta intenção de orientar o leitor (...) se torna fator importante na 

opção da comunidade pelo mais seguro caminho à obtenção do bem-estar e 

da harmonia do corpo social. 

 

Além disso, pode-se dizer que o caráter opinativo do jornal pode apresentar um 

desdobramento político.  Com a erradicação da censura prévia nas mídias televisivas e 

impressas, consolida-se a natureza predominantemente opinativa. Vale ressaltar que os textos 

opinativos ocasionam a expressão de diversos pensamentos, contraditórios e divergentes.  
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Em relação aos gêneros textuais de caráter opinativo, podemos destacar: (i) editorial 

(opinião do jornal); (ii) artigo; (iii) crônica; (iv) opinião ilustrada (opinião do 

jornalista); (v) e, por fim, opinião do leitor. 

A fim de sintetizar, com base nas definições e nas categorizações ora apresentadas, 

concebemos o jornalismo opinativo como aquele que expressa opiniões, percepções e juízos 

de valor acerca dos fatos noticiados. Isto pode ocorrer por meio de intervenções do editor / 

veículo; dos jornalistas e dos colaboradores bem como dos leitores em condição de 

colaboradores fortuitos.  

A seguir, mostraremos um breve conceito de alguns gêneros33 do domínio jornalístico 

de caráter opinativo e de caráter informativo e suas respectivas funções sócio-discursivas, que 

fazem parte do corpus deste trabalho: artigo, editorial, carta do leitor, crônica e notícia. A 

elucidação será de forma genérica – devido às variáveis envolvidas na caracterização dos 

gêneros do jornal e às restrições deste trabalho – mas faz-se necessária uma vez que servirá de 

base na hora do reconhecimento dos gêneros analisados. 

 

 

2.3.1.1 Artigo 

 

O artigo é um texto que pode apresentar característica expositiva ou argumentativa. 

Nesse gênero, podemos dizer que o autor manifesta seu ponto de vista, expõe ideias, discorre 

sobre temas livres ou questões em voga no momento. 

O Dicionário de comunicação de Rabaça e Barbosa (2001, p. 42) define artigo como  

texto jornalístico interpretativo e opinativo, mais ou menos 

extenso, que desenvolve uma idéia ou comenta um assunto a partir de 

uma determinada fundamentação. Geralmente assinado, o artigo difere do 

editorial por não apresentar enfaticamente, como este, uma 

“receita” para a questão em pauta, nem representar necessariamente a 

opinião da empresa jornalística.  

 

Apesar de o artigo apresentar a opinião do autor, não se pode confundir com o 

editorial, pois este apresenta a opinião do jornal, ou seja, a voz da empresa jornalística, ao 

passo que aquele aborda um tema de interesse do próprio produtor do artigo, que emite sua 

                                                           
33

 Embora nossa pesquisa não tenha restringido um ou outro gênero textual do suporte jornal, procuramos 

conceituar apenas os que identificamos maior número de ocorrências de nosso objeto de estudo – variação 

regencial. Essa ampliação do corpus foi necessária pelo fato de não encontrarmos um número suficiente de 

ocorrências dessa variação em apenas um gênero específico. Vale ressaltar que usaremos outros gêneros além 

desses aqui elucidados. 
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opinião com liberdade de expressão e de conteúdo – quando não fere as normas da empresa 

jornalística. 

O artigo se enquadra nesta pesquisa, já que acreditamos que, por haver certa liberdade 

de expressão, podemos encontrar elementos referentes à linguagem coloquial, principalmente, 

no que diz respeito à variação regencial. No entanto, os articulistas estão ligados à cultura 

escrita, são pessoas escolarizadas e utilizam o jornal como meio de propagação de seu ponto 

de vista acerca de algum tema, por isso julgamos também que os articulistas priorizem o uso 

da norma padrão em seus textos a fim de sustentar o status de que fazem parte de um grupo 

letrado e prestigiado em nossa sociedade.  

 

 

2.3.1.2 Editorial  

 

Segundo Bahia (2009), o editorial é uma evolução do artigo de fundo34, porém com 

outro caráter. Tal gênero procede de uma fase cuja predominância é a opinião. O veículo, 

portanto, reserva um espaço próprio para expor e sustentar seus posicionamentos com uma 

visão política, doutrinária e crítica.  

O jornalismo, numa perspectiva moderna e contemporânea, coloca o editorial em uma 

dimensão opinativa – juntamente com outras publicações também opinativas assinadas. O que 

o difere desses outros textos é a sua identidade: o editorial é um texto que não apresenta 

assinatura de quem o escreve. Outra diferença é que o editorial expressa a opinião do dono do 

jornal, como afirma Bahia (2009, p. 112): 

 

o editorial – no jornal, na revista, no rádio, na televisão – é a voz do dono, é 

o seu ponto de vista, o que pensa e o que diz o publicador (aqui, no sentido 

literal de que, dá a última palavra para que o veículo chegue ao mercado). 

Não é uma opinião assinada por isso mesmo – porque se tem como natural a 

evidência de sua autoria. 

 

Podemos encontrar a seguinte definição do gênero editorial em Rabaça e Barbosa 

(2001, p. 255): 

texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem 

assinatura, referente a assuntos ou acontecimentos locais, nacionais ou 

internacionais de maior relevância. Define e expressa o ponto de vista do 

                                                           
34

 Em Dicionário da Comunicação (2001), artigo de fundo é o mesmo que editorial. 
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veículo ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista etc.) ou 

emissão (programa de televisão ou de rádio). 

 

Além disso, o editorial pode expressar a opinião não só do proprietário, como também 

de um conselho diretor ou de uma direção executiva, bem como outras partes que compõem a 

empresa jornalística como mostra Marques de Melo (1985, p. 79): 

 

além dos acionistas majoritários, há financiadores que subsidiam a operação 

das empresas, existem anunciantes que carreiam recursos regulares para os 

cofres da organização através da compra de espaço, além de braços do 

aparelho burocrático do Estado que exerce grande influência sobre o 

processo jornalístico pelos controles que exerce no âmbito fiscal, 

previdenciário, financeiro. 

 

Segundo Rabaça e Barbosa (2001), alguns jornais apresentam o editorial na primeira 

página, no entanto na maioria dos casos aparece ao lado de outras matérias, em uma página 

interna predeterminada e habitual. A estrutura de produção varia de veículo para veículo. Seu 

estilo é o da persuasão, e sua linguagem deve ser enfática, equilibrada, concisa e direta no que 

vai tratar. No editorial, procura-se utilizar a 3ª pessoa para exprimir um tom impessoal, uma 

vez que não apresenta somente a opinião dos proprietários do jornal ou do editorialista, mas 

também a voz uníssona de opiniões e interesses. (cf. Melo, 1985).  

Com sua estrutura informativa, o editorial divide-se em título, interpretação e opinião, 

ou seja, é uma notícia informativa e opinativa que apresenta uma postura crítica acerca dos 

acontecimentos que julga ou analisa. Apresenta, pois, uma marca doutrinária que o distingue 

da notícia comum, da entrevista, da reportagem ou de um comentário assinado (cf. Bahia, 

2009). 

Por fim, é importante destacar que o editorial é um texto comprometido com a 

contemporaneidade, ou seja, aborda temas circunstanciais e efêmeros e, como compete ao 

jornal uma atribuição de valores a esses fatos, “é indispensável acompanhar o ritmo dos 

próprios fatos e apreendê-los nos seus desdobramentos, nas suas variações” (MELO, 1985, 

p. 82). Essas características do editorial corroboram com a flexibilidade dos gêneros de que 

tratamos anteriormente: as manifestações linguisticas sofrem, portanto, variações e 

adequações consoante as atividades sociais do momento. 
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2.3.1.3 Carta do leitor 

 

A carta do leitor, também conhecida como carta ou carta à redação, é um texto 

produzido pelo leitor, que a envia por meio de fax, e-mail, correio, fax. A carta apresenta 

também um caráter opinativo, pois seu intuito é propagar o ponto de vista do leitor: uma 

crítica, apoio, sugestão, solicitação.  

Segundo Silva (apud Bezerra, 2007, p. 210) o gênero carta, de um modo geral, admite 

variados tipos de comunicação – pedido, prestação de contas, propaganda, agradecimento, 

intimação etc. – ou seja, embora sejam cartas, apresentam natureza diferentes, pois circulam 

em campos de atividades diversos e apresentam funções sócio-comunicativas diferentes. 

Segundo esse caráter funcional-interativo, Bezerra (2007, p. 210) entende carta do 

leitor como um texto de cunho jornalístico, situado em seção fixa de jornais, revistas, 

denominada carta, carta do leitor, carta à redação, painel do leitor.  

Apesar da ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, a carta do leitor 

tem a finalidade de não só divulgar a opinião do autor, como também atender diversos 

propósitos comunicativos como: elogiar, criticar, reclamar, agradecer, opinar, sugerir etc. É 

um gênero de domínio público, de caráter aberto, relacionado ao interesse coletivo e não 

apenas particular, possibilitando, assim, ao público a sua leitura. (BEZERRA, 2007, p. 210). 

A esse respeito Bahia (2009, p. 133) defende que 

 

em princípio, o leitor está presente em todo o veículo, nas reportagens, 

entrevistas, nos editoriais nas notícias de utilidade pública, nas informações 

de serviço, nos classificados e na publicidade em geral. Porém, são as cartas 

que fornecem o modo comum, simples, espontâneo de manifestação do 

leitor, tenha ele ou não acesso ao noticiário. 

 

Ainda que esse gênero seja produzido pelo leitor, as cartas ou e-mails podem sofrer 

alterações, ou seja, podem ser editadas, resumidas ou modificadas por razões de espaço físico 

da seção ou por direcionamento argumentativo do jornal. Dessa forma, identifica-se um texto 

de coautoria: o leitor e o jornalista que a formulou (cf. BEZERRA, 2007, p. 211). 

Bahia (2009, p. 125) afirma que o fato de as cartas passarem por uma edição não 

significa um espécie de filtragem ou limitação da liberdade de expressão do leitor; o autor 

mostra alguns motivos pelos quais essa revisão se faz necessária:  

 

a) para ajustar a correspondência ao estilo do veículo; b) para conferir e 

esclarecer aspectos legais, como identidade, procedência etc. das cartas; c) 
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para coordenar as relações do veículo com os leitores, destes entre si e com 

outras áreas afetadas – órgãos oficiais, entidades de direito privado, etc.; d) 

para acompanhar detalhes como oportunidade, mérito e significação das 

cartas, considerando-se que algumas delas podem e devem ter chamadas da 

primeira página, tratamento especial – destaques dentro ou fora da seção – 

pelo seu conteúdo, alcance ou sentido jornalístico.  

 

Um ponto pertinente observado, no jornal analisado – O Globo –, é o fato de que todas 

as cartas do leitor apresentam autoria, ou seja, identificação do leitor bem como sua 

localidade. Pode-se inferir que empresas jornalísticas que prezam pela credibilidade não 

publicam cartas anônimas. Ainda que, de todos os gêneros constituintes do suporte jornal, a 

carta possa ser o menos formal, pode ser editada antes da publicação. Neste trabalho, todas as 

cartas analisadas apresentam a identificação do leitor e todas abordam temas coletivos, ou 

seja, relacionados às questões sociais. 

 

 

2.3.1.4 Crônica35 

 

A respeito do gênero crônica, o Dicionário de comunicação de Rabaça e Barbosa 

(2001, p. 252) apresenta a seguinte definição: “Texto jornalístico desenvolvido de forma livre 

e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, 

esportivo, artístico etc.”.  

Pode-se inferir, pois, que existe na crônica um limite tênue entre jornalismo e 

literatura. No entanto, esse traço que pende para o literário não isenta esse modelo discursivo 

do consumo imediato e efêmero de seu suporte – seja jornal, seja revista. 

Por apresentar um caráter mais criativo e inventivo na apresentação de determinados 

assuntos, a crônica pode ser vista de forma diferenciada dos outros gêneros mais descritivos e 

informativos, que compõem o suporte jornal, como é o caso da notícia. Acerca dessa 

criatividade e dessa forma de levantar questões sociais, podemos afirmar que a crônica 

procura construir novos sentidos não só sobre a leitura de mundo, mas também sobre a forma 

de se expressar.  

É importante frisar que esse gênero apresenta uma linguagem clara, direta, envolvente. 

Por essa razão, podemos analisá-lo dentro do contexto jornalístico, todavia não podemos 

                                                           
35

 Consideramos conveniente destacar que os textos selecionados do corpus são categorizados pela empresa 

jornalística como coluna, já que os autores são denominados de colunistas. No entanto, não fizemos distinção 

entre os gêneros crônica e coluna, por apresentarem características próximas. 
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esquecer que também há uma amplitude na significação com misto de linguagem denotativa e 

conotativa, fazendo com que se distancie dos padrões estéticos estabelecidos pela linguagem 

padrão do jornalismo. Para Pereira (2004, p.32), 

 

a crônica determina novas relações com os gêneros jornalísticos, não se 

limitando a informar ou opinar; mas construindo novos significados na 

própria articulação entre várias linguagens que o cronista exercita para 

explicar as representações de seu mundo ao leitor.  

 

Como já foi dito, os gêneros com seus suportes tornam-se veículos importantes da 

representação social, bem como das atividades humanas. Dessa forma, tais representações 

sociais, no âmbito do domínio jornalístico, adquirem uma postura de agente primordial das 

atividades que ocorrem na sociedade. Podemos dizer que a crônica é, talvez, um dos gêneros 

responsáveis por essa fluidez discursiva, pois trata do factual e do ficcional num só discurso 

misto o qual apresenta assuntos relacionados ao cotidiano de maneira opinativa. 

 Nessa perspectiva, atribuímos ao cronista uma postura observadora, ou seja, ele se 

apresenta como um contador de histórias contemporâneas com a consciência da fluência dos 

fatos ou acontecimentos concernentes ao cotidiano assim como o jornalista. Afinal o cronista, 

como profissional, também o é. 

Podemos dizer que o objetivo do cronista detém-se no registro dos pequenos 

acontecimentos do dia-a-dia, ou seja, os assuntos estão, em sua grande maioria, relacionados 

aos (im)previstos do cotidiano, às notícias atuais, aos inúmeros assuntos sociais. Tais 

abordagens apontam que não há restrição temática para fazer parte da crônica. 

Por fim, faz-se necessário destacar que a crônica tem como objetivo criticar ou 

levantar uma reflexão acerca desses assuntos circunstanciais pertinentes à atualidade, 

apresentando um ponto de vista. O cronista, em geral, utiliza uma linguagem coloquial, 

aproximando-se do leitor; faz uso, também, do humor para conquistar o leitor. Outra 

característica da crônica atribuída por Antonio Candido (1992, p. 14) é o fato de “a crônica 

está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas”. 

 

 

2.3.1.5 Notícia 

 

De acordo com o Dicionário de Comunicação, de Rabaça e Barbosa (2001, p. 513), 

notícia é definida como: “relato dos fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e 
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importância para a comunidade, e capaz de ser compreendido pelo público”. Os autores 

afirmam que todo fato que seja de interesse do público, que seja transmitido pelos meios de 

comunicação de massa é considerado notícia. 

Segundo Bahia (2009), “notícia é tudo o que o jornal publica”, no entanto tal 

informação é simplista perto da função desse gênero. A notícia, segundo o autor, deve reunir 

interesse, importância, atualidade e veracidade. Todo acontecimento, fato ou opinião que 

interessa ou afeta parte da sociedade é considerado notícia. Bahia (2009, p. 46) considera a 

notícia “transmissão de mensagem – ou mensagem em si mesma – e de novidade que pode 

ser, verdadeira ou falsa, a um interlocutor que a recebe, aceita, rejeita, deforma ou fica 

inteiramente indiferente‖. 

No que concerne á procedência, a notícia é local, nacional e internacional. Como o intuito 

da notícia é deixar a sociedade informada sobre os acontecimentos atuais, a linguagem deve 

apresentar um caráter claro e preciso a fim de aumentar a comunicabilidade e a compreensão 

daquilo que está sendo transmitido. Faz necessário, portanto, uma redação que reúna pontos 

relevantes como: a) resumo conciso das informações recentes com detalhes específicos que 

respondam – de preferência no lead36 – às questões: o quê? quem? quando? onde? como? por 

quê?; b) relato sugestivo de maneira que satisfaça a curiosidade do leitor (BAHIA, 2009 p. 

55). 

Rabaça e Barbosa (2001, p. 514) mostram que uma notícia para ser considerada 

eficiente e estar bem elaborada deve, além de requerer técnica jornalística, provir de 

acontecimentos que reúnam alguns aspectos, como: “atualidade, veracidade, oportunidade, 

interesse humano, raridade, curiosidade, importância e consequências para a comunidade, 

proximidade entre outros.”. 

Além disso, o uso de palavras chulas e expressões como gírias não devem ser 

incorporadas à linguagem da notícia segundo Bahia (2009). Consideramos, então, que a 

linguagem deva ser usada segundo os preceitos normativos da língua, ou seja, a escrita sofre 

um a monitoração, privilegiando-se o padrão culto do Português. 

De acordo com o Manual da Redação da Folha de São Paulo (2007, p. 88), a notícia 

apresenta um caráter informativo cuja função é registrar fatos sem opinião. “A exatidão é o 

elemento-chave da notícia, mas vários fatos descritos com exatidão podem ser justapostos de 

maneira tendenciosa. Suprimir ou inserir uma informação no texto pode alterar o significado 

da notícia.” A esse respeito Bahia (2009, p. 49) destaca que “na explicação da notícia, a 

                                                           
36

 Lead – primeiro parágrafo ou cabeça das notícias depois do título. (BAHIA, 2009 p. 55) 
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isenção é indispensável. O público se inclina sempre por um noticiário honesto, o mais 

objetivo e o mais imparcial que possa ter, preferindo elementos para julgar do que ser 

submetido a um julgamento alheio‖.  

Ainda que o discurso jornalístico esteja, em princípio, pautado nas ideias de 

imparcialidade, isenção e credibilidade, sabemos que, na prática, nenhum discurso é 

puramente neutro, pois ao produzir um texto, o autor faz uso não só de argumentos, mas 

também de expressões modalizadoras37 para legitimar sua produção, e suas tendências 

discursivas serão demonstradas de maneira explícita ou implícita. Segundo Koch (1996, p. 

19), “a interação social por intermédio da língua, caracteriza-se, fundamentalmente, pela 

argumentatividade”. Para ela, todo texto é, de certa forma, argumentativo. 

Bahia (2009, p. 49) atesta que a opinião está mais reservada ao editorial. “A notícia 

continua invulnerável, apesar de absorver elementos de convicção representados pelas 

explicações que se acrescentam com a finalidade de tornar o fato mais compreensível”. 

Com base na afirmação de Bahia (2009, p. 46) de que toda notícia é uma informação, 

mas nem toda informação é uma notícia, porque tais informações passam por um crivo até a 

decisão do que será publicado, podemos dizer que a notícia é o cerne do jornal, 

principalmente, porque outros gêneros emergem dessa informação central denominada 

notícia. 

 

 

2.4 A Estrutura do jornal O Globo e seus respectivos gêneros 

 

 

Nesta seção destacaremos a parte de organização do jornal, bem como os gêneros que 

nele se inserem. Para isso, selecionamos uma amostragem dos exemplares do jornal O Globo, 

coletados no período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012. O jornal se estrutura com 

cadernos diários, cadernos semanais, jornais de bairro. Podemos observar que dentro de 

cada um desses cadernos ou seções, apresentam-se seções menores. É como se fossem 

“minissuportes” que abarcam muitos gêneros como apontam as organizações Globo 

(MARINHO, 2011, p. 4):  

                                                           
37

  Segundo Ingdore Koch, são chamados modalizadores (índices de modalidade ou indicadores modais) os 

elementos linguísticos importantes na construção de sentido do discurso e na sinalização do modo de ver do 

autor acerca do que é dito. (KOCH, 2007, p. 50) 



69 

 

é claro que um jornal impresso, uma revista, um telejornal, um noticiário de 

rádio e um site noticioso na internet podem ter diversas seções e abrigam 

muitos gêneros: o noticiário propriamente dito, os editoriais com a opinião 

do veículo, análises de especialistas, artigos opinativos de colaboradores, 

cronistas, críticos.  

 

A tabela abaixo mostra os cadernos do jornal O Globo, que compõem o corpus deste 

trabalho. Não foram utilizadas, porém, como fonte de pesquisa os cadernos Revista da TV, 

Jornais de bairro, Boa viagem, Morar bem e Carros etc. 

O jornal O Globo apresenta cadernos diários e semanais. Bonini (2011) classifica-os 

como fixos e variáreis, respectivamente. 

Cadernos Diários 

(seções maiores) 

Seções menores 

Primeiro Caderno  

Capa / 1º página 

2ª página 

 

Cabeçalho / Lead (chamadas) 

Frases da semana / Panorama Político 

País Cerco à corrupção / Um julgamento para a história / Coluna 

(Merval Pereira) / Ação entre amigos (ter) / Desafios do 

futuro (seg) 

Federação em xeque (dom) 

Rio Obituário / Perfil / O tempo no globo / Coluna (Ancelmo 

Gois) 

Economia Coluna (Miriam Leitão, Cora Rónai) / Defesa do Consumidor 

/ Mala direta / Opinião / Digital e Mídia / Negócios & Cia / 

Custo Brasil /  

Opinião Editorial / Cartas do leitor / artigos de opinião 

O mundo História / Coluna Volta ao mundo  

Saúde  

Ciência (Exceto sábado, 

domingo e segunda) 

 

Esportes Coluna (Fernando Calazans) / Panorama esportivo/ Os 

números do Brasileiro. 

Segundo Caderno  Gente Boa / Rio Show / Coluna (Agamenon) / Horóscopo / O 

bonequinho viu 

QUADRO 4 - relação dos gêneros identificados nos cadernos diários do jornal O Globo 
Fonte: O Globo (2012). 
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Cadernos Semanais (seções maiores) (Seções menores) 

O Globo Amanhã (ter) 

Caderno Especial (qui) 

 

Prosa & Verso (sáb) Ponto de vista 

Ela (sáb)   

Globinho (sáb) Rio Show / Notícias miúdas / Capa / 

Passatempo / Quadrinhos / Mural 

Boa Chance Concursos e Estágios / Canal livro / Click! 

Revista O Globo (dom) Dois café e a conta (entrevista) / Sei lá, mil 

coisas/ Gente fina / Entre ouvido por aí 

(Frases) / Crônica Martha Medeiros / 

Colunista convidado / Cidade / Cinema / 

Livro / Perfil / Cartas / Jogos / Moda / Beleza 

/ Decoração / Sabores / Achados imperdíveis / 

Colunas (José Hugo Celidônio, Alberto 

Goldin, Claudia Paiva, Arthur Xexéo)  

QUADRO 5 - relação dos gêneros identificados nos cadernos semanais do jornal O 

Globo. 

Fonte: O Globo (2012). 

 

 

Os cadernos apresentam diversos gêneros textuais. Alguns deles se distanciam do 

propósito principal do jornal, já outros estão intimamente ligados a esse objetivo jornalístico. 

Bonini (2011) classifica estes de centrais e aqueles de periféricos (ver quadro 5).  

Procuramos, a seguir, relacionar os diferentes gêneros textuais pertencentes a esses 

cadernos, seguindo o critério de classificação de Bonini (2011): gêneros centrais e 

periféricos. 
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CENTRAIS PERIFÉRICOS 

Cabeçalho / Chamada (lead) / Editorial / Carta do 

leitor / Reportagem / Notícia / Nota / Entrevista / 

Comentário / Artigo de opinião / Crítica / Perfil / 

Charge / Crônica / Tira / Horóscopo / Previsão de 

tempo / Cotação / Resultado de loteria / Resumo de 

novelas / Obituário / Gráfico / Coluna / Lista de 

programação esportiva / Programação (cinema, teatro, 

show, eventos, exposição, musical) / Tabela de 

classificação de Campeonato / Resultados de jogos 

(fubetol, vôlei etc.) 

Anúncios Publicitários 

Aviso de eventos na web 

Encarte de supermercado 

Palavra cruzada 

Aviso de licitação 

Informe de concursos e estágios 

Edital de convocação  

 

 

 

QUADRO 6 - relação de gêneros centrais e periféricos do jornal O Globo, segundo 

proposta de Bonini (2011). 

 

A partir desse levantamento, encontramos aproximadamente 34 gêneros textuais nos 

exemplares semanais – de domingo a sábado. Procuramos fazer um levantamento apenas dos 

gêneros que aparecem continuamente no suporte jornal. 

Bonini (2011) afirma que não há uma garantia de que todos os gêneros encontrados no 

jornal são de fato gêneros. Podemos entender que, segundo o autor, os gêneros dispostos no 

jornal para serem de fato gêneros devem ter uma relação estrutural com o suporte e estar 

ligado à temática central do jornal. Para deixar mais claro, Bonini (2011, p. 65) afirma que 

para identificar as fronteiras entre os gêneros, faz-se necessário observar dois aspectos: o 

estrutural e o semântico-pragmático. Em termos estruturais, Bonini (2011, p. 63) destaca: 

 

reportagem, notícias e outros gêneros, muitas vezes, funcionam em bloco 

temático. Geralmente, um deles torna-se central e os outros, anexos, e a 

passagem de um para outro nem sempre é nítida, pois eles assumem um 

caráter híbrido de textos independentes e, ao mesmo tempo, de parte de um 

todo. [...] alguns gêneros são compostos de outros gêneros. Um exemplo 

desse tipo é a “programação de cinema”, que é constituída por sinopses ou 

resumos de filmes. 

 

Já em relação ao aspecto semântico-pragmático, alguns pontos são relevantes: 

 

muitos gêneros não se distinguem claramente, seja porque apresentam uma 

relação direta com a tarefa que está na base do texto, seja porque detêm 

modos de enunciação e temáticas muito próximos. [...] há muitos textos que 

correspondem a gêneros pré-formalizados. Pode-se acrescentar, ainda, os 
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casos de textos criativos que não têm claramente um gênero na sua base, mas 

uma mescla indefinida de vários deles. (BONINI, 2011, p. 64) 

 

 Como vimos, o gênero está ligado não só a estrutura da linguagem como também à 

intenção comunicativa. Dessa forma, não podemos definir gênero em sua totalidade dentro de 

uma perspectiva classificatória, pois novos gêneros podem surgir e o novo nem sempre pode 

fazer parte de uma classificação. 

 Por fim, como o gênero textual nem sempre pode ser classificado de forma única, 

apresentar uma definição precisa, como já foi dito, é arriscado. Da mesma forma, podemos 

pensar assim da língua, buscar uma delimitação única da comunicação linguística não é 

aconselhável. A despeito disso, Bonini (2011, p. 65) afirma: 

 

nem sempre temos consciência dos gêneros que usamos, porque a linguagem 

(como metalinguagem, como categoria), na maior parte de nossas ações 

sociais, não é o que buscamos, mas o resultado do que buscamos.  

 

 

2.5 Linguagem no contexto jornalístico: norma padrão ou variação? 

 

 

Como foi exposto no capítulo anterior, não existe atividade linguística sem utilização 

da linguagem na forma de enunciados, que pode se modificar conforme as esferas de 

atividades. Em virtude disso, do mesmo modo que a língua sofre variação, assim ocorre com 

os gêneros, pois são flexíveis e adaptáveis. 

Assim como não há uma normatividade, segundo a teoria bakhtiniana, no que 

concerne ao gênero devido à sua historicidade, podemos encontrar mudança também na 

linguagem nos gêneros textuais. 

É importante lembrar que o jornal precede a imprensa, e o jornalismo existe antes de 

Gutenberg. A tipografia, processo de impressão, com as artes gráficas revolucionou a palavra 

escrita a partir do livro. Estendeu-se ao jornalismo a intercessão tipográfica nas relações do 

jornal com o livro. Bahia (2009, p. 30) entende que: 

 

assim como a linguagem, as convenções, os sinais e os símbolos na troca de 

ideias, pensamentos, ações e notícias, o jornalismo produz a comunicação 

coletiva. Todos os meios pelos quais o homem procura transmitir 

significação e valores ao seu semelhante são comunicação: a palavra falada, 

a palavra escrita, impressos, gestos, figuras, imagens, etc. 
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No que diz respeito à linguagem utilizada pelos veículos midiáticos, principalmente, 

pelos textos jornalísticos impresso, considera-se o mais adequado o uso da língua padrão, ou 

seja, privilegia-se a norma culta, a linguagem formal em detrimento da coloquial e de 

possíveis variantes linguísticas. 

O português-padrão, durante muito tempo, foi considerado aquele encontrado em 

textos literários de autores de séculos passados. No entanto, essa determinação tornou-se uma 

questão divergente entre os estudiosos. Seria considerado padrão o português utilizado nos 

textos literários de escritores brasileiros do Romantismo até os contemporâneos? Ou seria o 

português encontrado nos textos científicos, jornalísticos ou acadêmicos?  

Como base nesses questionamentos, podemos dizer que a legitimação e a idealização 

da variante padrão nas sociedades contemporâneas são estabelecidas, em princípio, pelos 

veículos de comunicação de massa dos quais podemos evidenciar os grandes jornais 

impressos, por exemplo, O Globo. 

A respeito disso, Perini, em sua Gramática descritiva do Português (2006, p. 26), 

considera “o padrão geral, aquela variedade de língua que se manifesta de maneira uniforme 

nos textos técnicos e jornalísticos de todo país”. 

Outros estudiosos também concordam com esse ponto de vista. Preti (2005, p. 23) 

alega que existe um aumento da presença da mídia, na cultura contemporânea, a qual 

impulsiona a sua linguagem oral/escrita a tornar-se padrão inclusive para estudos da norma 

escolar. 

Segundo Preti, essa força midiática – não só do jornal, como também de outras formas 

de comunicação de massa como TV, rádio, cinema etc. – apresenta, mesmo na modalidade 

escrita, uma linguagem, que associa o oral com o escrito, levando-se em conta a estrutura da 

fala espontânea agregada a preceitos da gramática tradicional, o que resultou na norma da 

linguagem urbana comum. 

Além disso, o autor acredita que essa “norma38” aponta uma nova postura de 

repudiação tácita ao caráter normativo inflexível da tradição gramatical e de corroboração 

com o caráter normal do uso vigente.  

Percebemos hoje que os veículos de informação impressos têm aumentado 

absurdamente, e suas práticas de linguagem, muitas vezes, têm se afastado dos manuais 

                                                           
38

 Entende-se, aqui, por norma a visão de Eugenio Coseriu que considera norma tudo aquilo que é normal, usual 

dentro de uma comunidade linguística: “A norma da língua, ao contrário, contém tudo o que, no falar 

corresponde a uma língua funcional, é fato tradicional, comum e constante, ainda que não necessariamente 

funcional: todo fato que se diz e se entende “dessa maneira e não de outro modo” (COSERIU, 2004, p. 122) 
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gramaticais e dos textos literários do século XX. Com sua força comercial, esse material tem 

se tornado alvo não só de consulta para estudantes, como também de pesquisa para muitos 

linguistas no que concerne às normas gramaticais escritas e às manifestações linguísticas 

contemporâneas. No entanto, muitos ainda acreditam que o jornal, por exemplo, deva ser um 

local de divulgação de uma imagem cristalizada da língua padrão. A esse respeito, destacamos 

algumas visões acerca da linguística textual com base nos Manuais de Redação – GARCIA 

(200), MARTINS (1997), FOLHA DE S. PAULO (2007) – e nos Princípios editoriais das 

organizações Globo – MARINHO (2011). 

O depoimento de Garcia (2000, p.75-76), encontrado nos manuais de redação do 

jornal O Globo, mostra que: 

 

o mau português frequentemente mutila a informação e torna difícil entendê-

la; e sempre ofende o senso estético de quem lê. [...] O jornal é a única 

leitura habitual de milhões de cidadãos e, se a imprensa não tem a pretensão 

de ensinar o povo a falar e a escrever corretamente, tem pelo menos a 

obrigação de não deseducá-lo. 

 

 Podemos identificar com esse excerto que a língua ainda é vista como um sistema que 

não pode sofrer nenhum tipo de interferência a qual acarrete alguma espécie de variação, 

principalmente, na modalidade escrita. A língua escrita deve-se manter, portanto, o mais 

próximo da imagem padrão preconizada pelos compêndios gramaticais. Em outras palavras, 

deve ser representada como um conjunto homogêneo e estável sem que haja lugar para a 

variação, mas apenas para “desvios” vistos como transgressões que ameaçam e “danificam” a 

“última flor do Lácio, inculta e bela” de Olavo Bilac. 

Pensar dessa forma é anular os processos sociais e históricos existentes em todas as 

línguas. Dessa forma, os falantes são vistos sempre como inimigos da língua, pois são 

considerados cada vez mais mal preparados para o uso de sua própria língua materna, uma 

vez que o padrão é visto como a única possibilidade de manifestação linguística – quem não a 

usa dessa forma se afasta do que é considerado o bom português. 

Como foi exposto, o suporte jornal abarca vários gêneros textuais que podem sofrer 

mudanças, pois eles mudam e se misturam para que a identidade funcional seja mantida com a 

inovação organizacional. Quanto maior sua circulação, maior serão as mudanças e alterações, 

pois sua linguagem correlaciona-se com o modelo da sociedade. 

As práticas comunicativas se alteram consoante as necessidades sociais. Em virtude 

disso, o português padrão não deve ser considerado apenas aquele encontrado em textos de 
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séculos passados, uma vez que a língua é dinâmica e sofre alterações ao longo do tempo. A 

esse respeito, Bakhtin (2010, p. 267), acredita que “As mudanças históricas dos estilos de 

linguagem estão indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso”. A norma 

dita padrão, assim como as outras normas linguísticas, também está sujeita a variações, ainda 

que sejam menores. Além do mais, as variações linguísticas ocorrem ao longo do tempo e 

podem ou não implicar mudanças. 

 Acerca da descrição do padrão linguístico em uso, Lima (2003, p. 314) certifica que 

“os textos técnico-científicos e jornalísticos produzidos na atualidade são modelos para o 

texto formal escrito brasileiro”. Além disso, a norma gramatical em uso é a que “deve 

subsidiar a criação de modernas gramáticas da língua portuguesa usada no Brasil” (Lima, 

loc. cit.). A posição de Lima (2003) é coerente e defendemos que o trabalho de descrição do 

padrão linguístico deveria ser baseado em gêneros textuais, já que toda forma de manifestação 

verbal e interação se organiza socialmente em gêneros. Vale destacar, contudo, que esses 

gêneros devem ser resultados de atividades sociais em contextos cuja manifestação favoreça 

os usos linguísticos socialmente estabelecidos. Para isso, Bakhtin (2010, p.265) afirma: 

 
todo enunciado [...] é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual. Entretanto, 

nem todos os gêneros são igualmente propícios a tal reflexo da 

individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo 

individual. Os gêneros mais favoráveis da literatura de ficção: aqui o estilo 

individual integra diretamente o próprio edifício do enunciado, é um de seus 

objetivos principais [...]. As condições menos propícias para o reflexo da 

individualidade na linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso 

que requerem uma forma padronizada [...]. 

 

Além disso, devem-se separar os fenômenos relacionados ao campo da gramática – (o 

léxico) e outros ao da estilística, pois eles convergem e divergem, segundo Bakhtin (2010, p. 

269), em qualquer fenômeno concreto da linguagem. 

Se o examinarmos apenas no sistema da língua estamos diante de um 

fenômeno gramatical, mas se o examinarmos no conjunto de um enunciado 

individual ou do gênero discursivo já se trata de fenômeno estilístico. Porque 

a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo falante é um 

ato estilístico. 

 

Os textos encontrados nos jornais ora se aproximam do padrão normativo – aquele 

ditado pelos manuais – ora da modalidade oral. Isso pode ser ocasionado pelo fato de cada 

gênero apresentar características próprias ou pelo fato de haver uma intenção de aproximação 

com o leitor. 
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Na sociedade contemporânea, o jornalismo emprega cada vez mais a linguagem 

coletiva. Vale ressaltar que existe, também, a questão da liberdade de expressão e 

pensamento, portanto “não há pluralismo sem democracia. A liberdade é vital para o 

jornalismo, tanto quanto o é para a pessoa‖ (BAHIA, 2009, p. 31). 

Além disso, existem ocorrências de discursos citados para efeito de passar 

credibilidade àquilo que é divulgado pela imprensa. Vale esclarecer que o discurso citado tem 

como objetivo transmitir o testemunho fiel do relato jornalístico como mostra Martins (1992, 

p. 15) em seu Manual de redação e estilo – Estado de São Paulo sobre “declarações 

textuais‖: 

o texto conta uma história e usa a personagem para lhe dar veracidade. O 

leitor tenderá a confiar mais nas informações que lhe estão sendo 

transmitidas (não é só o repórter que está dizendo aquilo; outra pessoa está 

confirmando a informação). 

 

O discurso citado mostra, além de fortalecer as informações da imprensa, suas fontes e 

evidencia o quanto o jornal está comprometido – digamos assim – com os acontecimentos a 

partir dos discursos sociais. Ainda que tenha a função de transmitir o real, ficam as questões: 

até que ponto esse “efeito de transparência” é irrefutável? Será que o discurso citado – como 

encontramos nas cartas de leitores, nas entrevistas, nos depoimentos durante uma reportagem 

– é publicado em sua integralidade ou existe algum tipo de edição?  

Vejamos o que os manuais de redação dizem a respeito: 

 

embora as declarações entre aspas devam transcrever com fidelidade as 

palavras do entrevistado, adapte o texto às normas gramaticais, acerte as 

concordâncias, elimine as repetições muito frequentes e contorne os vícios 

de linguagem. A menos, claro, que haja alguma razão para se manter 

literalmente o texto. (MARTINS, 1992, p. 26)  
 

O jornal não pode reproduzir passivamente erros de português e agressões 

evidentes à lógica ou aos fatos. Quando alguém fala errado, deve-se corrigir 

no texto, exceto se houver motivo para manter o erro – e então é sempre 

preciso apontá-lo ao leitor. (GARCIA, 2000, p. 41) 

   

Esses excertos indicam que, na prática jornalística, predomina-se a escolha do uso 

normativo da língua em detrimento da figura retórica do discurso direto, que podemos encarar 

como um “pseudo-discurso direto”. Podemos concluir que, dentro da esfera jornalística, 

procura-se alterar o discurso citado, não dando espaço para expressões da língua falada, pois 

sempre se escolheram como espelho de descrição os textos dos grandes literários. As 
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declarações textuais na imprensa são, por essa razão, adaptadas ao padrão escrito e às regras 

preconizadas pela gramática normativa.  

 No entanto, essa prática viola a ideia de que o discurso direto é um texto intocável 

bem como o acordo com o leitor de que o texto permanece fidedigno por estar entre aspas. 

Com isso o caráter verdadeiro do discurso direto fica limitado à conduta normativa da prática 

jornalística que se coloca detentora da correção gramatical da língua portuguesa. 

Percebemos, pois, que as declarações passam por um crivo para depois serem 

reproduzidas. Tal atitude anula a existência de uma identidade sócio-cultural do emissor, uma 

vez que se neutraliza em face da esfera de circulação da linguagem – no caso o jornalismo 

impresso – e dos gêneros no qual se inserem. Com isso, as variações linguísticas sejam de 

ordem social, sejam diatópicas acabam sendo homogeneizadas. 

No entanto, no que diz respeito a essa edição textual ou correção dos possíveis “erros” 

gramaticais, as organizações Globo (MARINHO, p. 15) apresentam outra postura: 

 
os veículos das Organizações Globo usarão a norma culta da Língua 

Portuguesa, levando sempre em conta a sua evolução e as múltiplas 

possibilidades que ela acolhe. Gírias e neologismos serão evitados, sendo 

aceitos em declaração de entrevistados ou em reportagens mais leves, 

acompanhados, quando necessário, da explicação sobre seu significado. 

Cada veículo estabelecerá, em seu manual de redação, a padronização que 

considerar a mais apropriada. Mas editores evitarão que suas idiossincrasias 

em relação à língua se tornem norma. 

 

Diante disso, procuramos, neste trabalho, analisar como é o uso da linguagem no 

contexto jornalístico e verificar, ainda que exista a questão da edição textual, se é possível 

encontrarmos “desvios” 39 da norma padrão.  

Na verdade, o objetivo deste trabalho é analisar, na perspectiva da sociolinguística, o 

comportamento de certos verbos, do Português do Brasil, no que concerne à variação da 

regência, bem como a alternância de transitividade como ocorre com o verbo assistir, que 

segundo a tradição é transitivo indireto e rege a preposição, quando no sentido de ver, mas 

passa a transitivo direto sem a presença da preposição na modalidade oral. 

 

 

 

 

                                                           
39

 O termo “desvios” foi usado em consonância com as visões, encontradas nos manuais de redação e estilo, de 

Garcia (2000) e Martins (1992) 
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2.6 Considerações finais 

 

 

No decorrer deste capítulo, conseguimos discorrer alguns conceitos acerca do gênero 

textual, concernente ao domínio jornalístico, e sua funcionalidade. Diante do que foi exposto, 

percebemos que devemos entender gênero não só como um produto de uma interação verbal, 

mas também como uma prática sócio-histórica, pois são fenômenos históricos ligados à vida 

cultural e social. 

Notamos também que, como os gêneros estão associados às atividades humanas, 

segundo a visão de Bakhtin (2010), fica difícil categorizá-los de forma precisa, pois são 

inúmeras as formas de usar a linguagem, bem como as esferas de atividades em que se utiliza 

essa linguagem. Não podemos, pois, elencar o número exato deles. 

A língua e a linguagem são formas de ação social as quais constituem a realidade, 

portanto servem como instrumentos de interação. É nesse contexto que identificamos os 

gêneros textuais, também, como recursos sócio-discursivos para agir sobre o mundo. Eles 

estabelecem, portanto, uma interconexão da linguagem com a vida social das pessoas. 

Percebemos também que, como os gêneros estão atrelados a uma prática social, não 

podemos esquecer que toda atividade linguística acarreta o uso da linguagem nas mais 

variadas formas de enunciação. Dessa forma, podemos dizer que, se a língua sofre variações – 

que podem vir a ocorrer mudanças –, acontece o mesmo com os gêneros textuais, pois são 

entidades flexíveis e adaptáveis. Além disso, é importante frisar que os usos da linguagem – 

tanto na modalidade oral, quanto na escrita – podem ser mais monitorados ou menos 

monitorados.  

No que tange aos gêneros do domínio jornalístico (corpus de nossa pesquisa), 

identificamos que existem alguns inerentes ao suporte jornal, cujo objetivo é difundir notícia e 

desenvolver uma atividade informativa e/ou opinativa, e outros que se distanciam um pouco 

dessa proposta, mas que estão inseridos no suporte por variadas razões sociais, as quais não 

foram elucidadas de forma consistente por não ser a grande finalidade do nosso trabalho. As 

palavras de Bahia (2009, p. 30) expressam bem isso e encerram a questão acerca do 

jornalismo: 

a missão do jornalismo se confunde com a natureza da informação. Sua 

prioridade básica é difundir notícias. Fora dessa função primordial, absorve 

muitas outras, como por exemplo, a de promover o bem comum e a de 

estimular a mais ampla e livre troca de ideias entre as pessoas, quaisquer que 

sejam suas convicções. 
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Em relação à linguística textual desses gêneros, encontramos diferentes 

posicionamentos. Os Manuais de Redação analisados GARCIA (2000), MARTINS (1997), 

FOLHA DE S. PAULO (2007) e os Princípios editoriais das organizações Globo – 

MARINHO (2011) apontam posicionamentos diferentes quanto ao uso da linguagem nos 

textos ligados ao jornalismo impresso. Uns priorizam o uso do “bom” português – aquele 

preconizado pela norma padrão da língua e encontrado também nos textos literários –, ao 

passo que outros defendem a ideia da liberdade de expressão não só do jornalista, como 

também dos leitores que se manifestam nas cartas, por exemplo. 

Ainda que haja essa liberdade, não podemos esquecer que, segundo esses manuais, 

alguns textos passam por um crivo a fim de evitar uma ruptura da ideologia, bem como da 

formalidade do suporte. Assim, podemos inferir que, embora encontremos algumas 

expressões coloquiais ou estruturas próximas da oralidade – como a omissão de alguma 

preposição exigida por determinado verbo –, não podemos afirmar se realmente foi um 

“descuido” da hora da edição ou se realmente há uma tendência de uma variação no campo da 

regência verbal, pois muitas ocorrências podem já ter sido alteradas. 

Com base nisso, faremos uma análise, no capítulo cinco, de como alguns verbos têm 

aparecido no jornalismo impresso nos mais variados gêneros textuais. Nosso objetivo é 

responder algumas questões como: podemos dizer que ocorre uma variação regencial na 

modalidade escrita? Será que o número de ocorrências é significativo para responder a essa 

pergunta? Em que gênero textual ocorre maior número de omissão ou uso “inadequado40” da 

preposição? Qual verbo apresenta maior possibilidade de diferente uso regencial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 O termo inadequado foi utilizado pelo fato de não defendermos uma visão de uso certo ou errado da língua – 

como fazem os compêndios gramaticais normativos – e sim da ideia de adequação da linguagem nos mais 

campos de manifestação linguística. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

O presente trabalho concentra-se nos processos ligados à predicação do verbo (bem 

como seus complementos), que fazem parte da estruturação oracional dos textos falados e 

escritos, buscando avaliar, especialmente, a possível variação regencial dos verbos assistir e 

chegar encontrados em textos do domínio jornalístico impresso. Tal investigação procura 

verificar se esses verbos têm sido usados no meio jornalístico em consonância com a norma 

padrão da língua portuguesa – aquela estabelecida pela gramática normativa – ou se têm se 

aproximado da norma culta – referente aos grupos sociais formados por pessoas em situações 

formais de fala ou escrita (cf. seção 1.3.1).  

Sabemos que, na linguagem coloquial, esses verbos nem sempre são utilizados 

segundo padrões normativos. Isso ocorre, porque habitualmente os falantes transgridem as 

normas gramaticais tradicionais e criam outras regras, ou seja, outras normas (cf. diferença 

entre o conceito de normal e normativo na secção 1.3.1).  A esse respeito, Cunha & Cintra 

(2001, p. 520) fazem a seguinte afirmação acerca do verbo assistir na acepção de “estar 

presente”: 

 

Na linguagem coloquial brasileira, o verbo constrói-se, em tal acepção [estar 

presente], de preferência com objeto direto (cf.: assistir o jogo, um filme), e 

escritores modernos têm dado acolhida à regência gramaticalmente 

condenada. Sirvam de exemplos estes dois passos: Trata-se de um filme que 

eu assisti. (C. Lispector, AV, 32) / Dava dinheiro e corrompia para fazer 

passar de novo e sempre as fitas que não assistira. (Autran Dourado, IP, 38)  

Isso mostra que o fenômeno da regência sofre variação. Devemos, contudo, ter 

cuidado para não pensarmos que todo fato linguístico variável esteja relacionado 

necessariamente à mudança linguística, principalmente, na modalidade escrita, que é 

considerada mais fixa que a falada, como mostra Chagas (2007, p. 141): 

 

embora seja algo conhecido que as línguas mudam, tanto em sua forma 

falada quanto em sua firma escrita, a língua escrita é sempre mais 

conservadora que a falada. (...) Este afastamento da língua escrita e da língua 

falada é algo normal e que pode ser verificado em qualquer língua que seja 

representada graficamente. 

 

A diretriz que cerca a investigação deste trabalho se enquadra na sociolinguística 

variacionista – no que concerne ao aspecto sintático – apesar de ter sido iniciada por William 
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Labov no campo da fonética. Pretendemos observar quais são as variantes, as diferenças 

estruturais, bem como os fatores linguísticos ou sociolinguísticos que as condicionam.  

De acordo com a teoria variacionista, existe a possibilidade de o falante fazer uso da 

língua segundo as variáveis linguísticas e extralinguísticas, ou seja, determinado fato 

linguístico pode ser representado de diferentes formas – devido ao fato de a língua apresentar 

caráter heterogêneo – a depender de alguns fatores sócio-culturais como: sexo, idade, 

escolaridade, profissão, classe social, região, estilo de fala dentre outros. Esses aspectos 

podem influenciar tanto na valorização da variante conservadora, quanto na propagação de 

um preconceito linguístico por meio da variante não prestigiada. 

Apesar de encontrarmos maior número de pesquisas sociolinguísticas ligadas à 

oralidade, nosso estudo procura fazer um levantamento da variação regencial (bem como a 

alternância da transitividade) em textos escritos. Acreditamos que a situação comunicativa 

determine o uso, por isso é possível que encontremos o uso desses verbos com certa 

aproximação do português coloquial, já que o jornal apresenta diversos gêneros textuais, os 

quais, dependendo de suas características próprias, podem apresentar estruturas próximas do 

coloquialismo, como ocorre com as crônicas, cartas do leitor etc. Além disso, alguns textos, 

apesar de escritos, são transcrições da fala como podemos verificar nas entrevistas e nos 

discursos citados.  

Outro fator pertinente para que enquadremos esta pesquisa na sociolinguística é o fato de 

o jornal (assim como os gêneros textuais – segundo Bakhtin) apresentar uma função sócio-

comunicativa em uma perspectiva interacionista (cf. capítulo dois sobre gêneros textuais). O 

corpus utilizado para a realização deste trabalho foi, portanto, elaborado a partir da 

modalidade de língua escrita do Português do Brasil. 

Como a língua é um meio de interação entre o indivíduo e a sociedade em que ele está 

inserido, é certo afirmar que existem aspectos sociais que agem sobre essa interação. Essa 

relação – língua e sociedade – é explorada pela análise sociolinguística. Qualquer fenômeno 

variável no mais diverso nível de manifestação linguística pode ser estudado pela teoria da 

variação. 
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3.1 Delimitação do corpus 

 

 

Ainda que seja difícil delimitar os gêneros textuais que compõem o jornal O Globo – 

principalmente porque não possuem uma categorização fixa, nem uma fronteira precisa entre 

eles, afinal muitos se confundem –, tentamos fazer um recorte, categorizando os textos em 

gêneros, a fim de facilitar nossa investigação. Alguns gêneros foram fáceis de ser 

categorizados, pois apresentam identificação, como: opinião (para editoriais e artigos de 

opinião); dos leitores ou Mala direta41 (para as cartas dos leitores); obituário, horóscopo. Já 

os textos sem identificação direta, foram categorizados de acordo com alguns aspectos 

sociais (a função do gênero) e formais (a estrutura do gênero). Outros, porém, foram difíceis 

de classificar não só por não apresentar identificação, mas também por apresentar 

características comuns entre eles, como acontece com os seguintes gêneros: matéria, 

reportagem, crônica, coluna.  

Os gêneros “crônica” e “coluna”, por exemplo, se fundem, provocando confusão entre 

eles.  Apesar de a organização de jornalismo de O Globo usar o termo colunista, no site 

www.oglobodigital.com.br, esses gêneros apresentam, muitas vezes, características de 

crônicas (cf. seção 2.3.1.4). Neste trabalho, optou-se pela nomenclatura crônica para esses 

textos não só pelas características formais e sociais, como também pelo fato de ser a 

nomenclatura priorizada nos meios escolares.  

A princípio apenas o editorial seria o gênero escolhido para compor o corpus desta 

pesquisa, no entanto, sentimos a necessidade de ampliar o número de gêneros para essa 

composição pelos seguintes motivos: a) não foi encontrado um número satisfatório e 

significativo de ocorrências para a análise; b) o gênero apresenta um grau maior de 

formalidade, ou seja, deve sofrer uma monitoração maior na linguagem do que em outros 

gêneros como carta do leitor, por exemplo; c) como se trata de uma pesquisa na área da 

sociolinguística, a extensão do corpus seria mais eficiente para identificarmos a função 

sócio-comunicativa de cada gênero, bem como a escolha linguística de cada um.  

Por esses motivos, a seleção dos gêneros foi feita a partir do número de ocorrências 

encontradas em grande parte do jornal, com exceção dos cadernos: Jornais de bairro, Boa 

viagem, Morar bem, Carros etc. e Boa chance. (seção 2.4). Uma vez coletado um número 

                                                           
41

 A diferença entre as seções Dos leitores para Mala direta é que esta é direcionada às reclamações 

concernentes ao direito do consumidor, ao passo que aquela aos assuntos gerais da sociedade. Ambas as seções 

são constituídas por cartas ou e-mails (correio eletrônico) escritos pelos leitores. 
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significativo de ocorrências (aproximadamente 500 ocorrências dos verbos assistir e chegar, 

230 e 270, respectivamente), no período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, fez-se um 

levantamento para identificar em que gênero(s) esses verbos apareciam. Não consideramos, 

todavia, todas as ocorrências dos verbos, pois muitas delas apareciam em textos cujo gênero 

não se enquadrava naqueles considerados centrais, diretamente relacionados à organização e 

aos principais objetivos sócio-comunicativos do jornal (relatar, prever, analisar 

acontecimentos) (cf. seção 2.3) 

Selecionamos, pois, com maior número de ocorrências os gêneros: editorial, cartas, 

artigo, coluna (ou crônica) e notícia – apesar de computarmos também, algumas ocorrências 

encontradas nos outros gêneros, como: entrevista, resumo de novela, reportagem, matéria etc. 

por considerarmos que a produção textual desses gêneros sugere uma linguagem escrita tanto 

com “maior” monitoração e formalidade, no que concerne aos gêneros quanto com “menor” 

monitoração e menos formalidade, no que se refere aos gêneros. Assim não só a norma padrão 

em uso, mas também a norma culta poderiam ser investigadas com base nesses textos.  

Não fizeram parte integrante do corpus deste trabalho os seguintes itens: a capa do 

jornal, assim como o lead, o título e as legendas (estas por estarem intimamente ligadas às 

imagens, que as acompanham, e o texto não-verbal não faz parte do objeto de investigação); 

as citações, marcadas com aspas, de outros textos por serem trechos “copiados” de outros 

textos e outros autores. Já as declarações de entrevistados – aqui chamadas de discurso 

citado, foram analisadas, pois entendemos que tais citações não são apenas trechos 

transcritos, mas sim decorrentes de um retextualização, ou seja, textos referentes à passagem 

da modalidade falada para a escrita, que envolve mudanças, especialmente nos recursos 

linguísticos (cf. Marcuschi, 2007a, p. 46). 

 

A retextualização não é um processo mecânico, já que a passagem da fala 

para a escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de 

textualização. Trata-se de um processo que envolve operações complexas 

que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de 

aspectos nem sempre bem-compreendidos da relação oralidade-escrita. 

 

Outro fator relevante que nos levou a estender o corpus foi o fato de levantarmos 

algumas variáveis extralinguísticas, que podem influenciar no evento da variação regencial, 

como: a) a diferença social e estrutural do gênero como elemento influente no conteúdo 

discursivo; e b) o público alvo diferenciado, para determinados gêneros textuais; c) os 

produtores textuais diversificados: os textos ora são produzidos por jornalistas, ora por 

colunistas, ora por leitores-autores. 
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3.2 A composição do corpus 

 

 

O corpus deste trabalho foi constituído de 220 textos – num total de 355 ocorrências 

dos verbos chegar (223) e assistir (132), assim distribuídos: 101 textos do gênero notícia, 44 

textos do gênero coluna (crônicas), 31 textos de carta do leitor, 30 do gênero artigo, 3 do 

gênero editorial e 11 textos de gêneros variados como: entrevista, resumo de novela, notas 

etc.  

Foram analisados os jornais publicados no período de dezembro de 2011 a fevereiro 

de 2012. É importante destacar que a escolha foi aleatória, ou seja, não analisamos os jornais 

publicados diariamente nesse período de 3 meses, o que totalizaria um número aproximado de 

210 jornais. A tabela a seguir ilustra a quantidade de ocorrências e dos gêneros. 

 

 Chegar Assistir 

Gênero Quantidade 

de textos 

Ocorrência 

do verbo 

Quantidade 

de textos 

Ocorrência 

do verbo 

Notícia 55 107 46 49 

Editorial 1 3 2 4 

Artigo 16 25 14 15 

Cartas 12 51 19 24 

Crônica (coluna) 26 37 18 25 

Outros 0 0 11 15 

Total 110 223 110 132 

TABELA 1 – número de ocorrências dos verbos e de gêneros selecionados 

 

A quantidade de textos representativos do gênero notícia foi maior, pois é o gênero de 

maior recorrência do jornal. Isso se deve ao fato de o jornal ter como um dos objetivos 

noticiar, informar a sociedade a respeito dos acontecimentos atuais (cf. função do jornal, 

seção 2.2.1). Contribuiu, portanto, para encontrarmos um maior número de ocorrência dos 

verbos analisados. Em relação aos outros gêneros, buscamos separar somente os que 

apresentavam os verbos; os textos que não apresentavam os verbos em questão foram 

descartados.   
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No que concerne à categorização dos gêneros, procuramos classificá-los segundo 

algumas características formais e funcionais, além de sua identificação pelo próprio jornal, 

como mostram as imagens a seguir: 

 

 

 

 

O jornal apresenta o termo “Opinião” na parte superior, e o texto não apresenta assinatura. Essas 

características pertencem ao gênero Editorial. 
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O jornal apresenta o termo “Dos leitores” na parte superior, e os textos são escritos e enviados pelos 

leitores. Essas características pertencem ao gênero Carta dos leitores 

 

 

 

 

O texto apresenta um título (na parte superior), seguido de um subtítulo (lead). O objetivo do texto é 

informar um fato relacionado à sociedade. Essas características pertencem ao gênero Notícia. 
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O jornal apresenta o termo “Outra opinião” na parte superior, e o texto é de opinião e apresenta 

autoria. Essas características pertencem ao gênero Artigo de opinião. 
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O texto aparece destacado, em forma de coluna, abaixo aparecem os nomes dos colunistas diários – 

nome dado pela empresa jornalística. Além disso, o texto tem característica subjetiva, ou seja, o 

autor se inclui, expressando sua opinião acerca de um assunto voltado para o cotidiano. A 

linguagem aproxima-se do coloquial. São características que se aproximam dos gêneros coluna e 

crônica. 

 

Em relação aos verbos selecionados, é importante destacar que, dos 220 textos 

selecionados ao final, encontramos mais ocorrências do verbo chegar do que do verbo 

assistir, 132 deste e 223 daquele. Não consideramos como componentes de análise desta 

pesquisa as seguintes ocorrências do verbo chegar: a) como auxiliar de uma locução verbal, 

como algumas destas encontradas: chegar a ser, chegar a invadir, chegar a investir, chegar a 

entrar, chegar a dizer etc.; b) com sentido de origem (chegar de algum lugar); c) 

acompanhado da preposição “até”; d) com acepção diferente (até dizer chega, chega pra lá, 

chega disso), como podemos observar nos exemplos a seguir: 

 

Exemplo 142 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Carta dos Leitores - Sexta-feira, 6 de janeiro de 2012 

Perigo na Barra 
● Cadê a polícia? Por que ainda não pacificou o Condomínio Novo Leblon, na Barra da 

Tijuca? Chega a ser comum a quadrilha de meliantes atuando neste condomínio: furto de 

automóvel, arrombamento em residência, em sala comercial. Tudo isso faz parte do dia a dia 

de quem ali reside ou frequenta. 

JOÃO F. MACHADO NETO Rio 
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Exemplo 243 

 

 

 

 

 

Exemplo 344  

 

 

 

 

Exemplo 445 

 

 

 

 

 

 

Não fez parte, também, de nossa análise o caso do verbo assistir com acepções 

diferentes de “presenciar”, “ver”. Além disso, não consideramos, nesta pesquisa, o verbo 

assistir com objeto indireto nulo, ou seja, omitido na oração, mas resgatado no contexto46. 

Não consideramos o verbo com objeto nulo, porque não daria para encaixá-lo na nossa 

pesquisa, cujo objetivo é saber se o verbo está ou não sofrendo variação regencial, ou melhor, 

se o verbo está sendo usado na forma padrão – com a preposição a – ou na forma coloquial – 

sem preposição, como elucida o exemplo retirado do gênero carta dos leitores: 

 

Exemplo 547 
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 Carta dos Leitores - Terça-feira, 3 de janeiro de 2012 
44

 Notícia - Domingo, 29 de janeiro de 2012 
45

  Carta dos Leitores – Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 
46

 As omissões dos argumentos – recuperados no contexto – não alteram a valência do verbo, nem a 

transitividade (cf. secção 4.1 – valência verbal) 
47

  Carta dos Leitores -  Domingo, 15 de janeiro de 2012 

Cosme Velho 

● Pense na Torre Eiffel, em Paris. Ou na Estátua da Liberdade, em Nova York. Imagine esses 

cartões-postais cercados de flanelinhas, calçadas ocupadas por vans e automóveis, você sendo 

achacado em 20, 30 “real” para estacionar nos seus acessos. Ônibus de turismo espalhados por 

todos os lados, engarrafando o trânsito. O asfalto das ruas em péssimas condições, baderna, 

sujeira e os responsáveis pela manutenção da ordem fazendo vista grossa. Você chega de 

ônibus nas imediações da Torre Eiffel e, antes mesmo de desembarcar, é assediado por todo 

tipo de vendedor. Inimaginável, não é? Mas é o que ocorre no entorno da estação da Estrada de 

Ferro do Corcovado, que leva ao Cristo Redentor, principal ponto turístico do Rio de Janeiro, 

quiçá do Brasil, e uma das sete maravilhas do mundo moderno. Dá vergonha de assistir. 

ALVARO DE ARAÚJO CASTELLAN Rio 

[...] A contagem regressiva e a coordenação das músicas todos os anos anunciadas não chegam 

até nós. 

MARGARIDA C. KHAUAJA Rio 

[...] Ao chegar de um voo de Nova York, em 28 de abril do ano passado [...] 
 

● Desde o catastrófico evento na Região Serrana, muitas promessas políticas foram 

veiculadas na mídia. O sr. governador, com rosto consternado, tal qual em um enterro, 

anunciava grandes soluções etc. Agora, o feito se repete! Chega de omissão e malversação do 

dinheiro público! A população está farta de marketing político, de blá-blá-blá. 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES 
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3.3 Fato linguístico investigado 

 

 

Devido às limitações desta pesquisa, investigamos somente o uso linguístico – 

regência verbal – de apenas dois verbos (assistir e chegar) que costumam apresentar, 

segundo vários trabalhos sobre sintaxe, variação entre a norma padrão ditada pelas 

gramáticas normativas e o uso cotidiano (nem sempre monitorado). A variante padrão da 

regência desses verbos é considerada por alguns estudiosos uma construção pouco usada 

mesmo em contextos em que se espera o uso da norma padrão. Possenti (1996, p. 39) 

considera “assistir ao jogo” uma construção arcaica, pois o padrão atual é “assistir o jogo”. 

Apesar dessa afirmação, vamos verificar, neste trabalho, se os textos jornalísticos da 

modalidade escrita seguem ou não o padrão. 

A análise desta pesquisa foi motivada pela variação na regência verbal provocada pelo 

fato de a produção textual ser mais monitorada ou menos monitorada. Para cada verbo 

analisado, discorremos sobre a norma gramatical com base em obras de Celso Cunha & 

Lindley Cintra (2001), Rocha Lima (2006), Bechara (2009), Perini (2006), Kury (2006), 

Souza Lima (1945). Além disso, acrescentamos conceitos retirados de gramáticas voltadas 

para o ensino – Faraco & Moura (1999) e consultamos, também, o Dicionário de Regência 

Verbal de Luft (2005).  

Após esse levantamento gramatical acerca da regência, a apresentação e a análise dos 

dados coletados foram feitas em duas partes: na primeira, de um modo abrangente, ou seja, 

levantamento das ocorrências em todo o corpus; na segunda, levantamento separado do uso 

dos verbos de acordo com o gênero textual, ou seja, amostragem segundo o número de 

ocorrência em cada gênero textual. 

Procuramos ilustrar a exposição dos dados em forma de gráficos e tabelas a fim de 

facilitar a visualização dos resultados da análise. Para o uso da regência em consonância com 

a norma padrão (gramática normativa), a ocorrência será registrada no item NP (norma 

padrão); já o uso de outra variante será enquadrado no item NNP (norma não-padrão). Com 

isso, mostraremos se o emprego da regência segue a tradição ou desvia-se dessa norma, ou 

seja, verificaremos se os verbos sofrem variação e se é significativa para que possamos 

especular uma possível mudança na regência verbal daqui a alguns anos. 

Como sabemos, todas as línguas são passíveis de variação. A variação linguística é, 

portanto, um fenômeno universal e pressupõe a existência de diferentes formas conhecidas 

como variantes. Essas diversas formas de se dizer a mesma coisa também são chamadas de 
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variáveis dependentes. Por exemplo: a concordância entre o verbo e o sujeito é uma variável 

linguística – fenômeno variável – e apresenta duas variantes: a marca de concordância no 

verbo ou a ausência da marca de concordância. (Os meninos correram. / Os menino correu.). 

Uma variável é entendida como dependente pelo fato de o emprego das variantes não 

ser aleatório, mas influenciados por grupos de fatores sociais ou estruturais, chamados de 

variáveis independentes.  

A alternância regencial dos verbos, não só na oralidade, mas também na modalidade 

escrita, pode ocorrer por vários motivos. Por essa razão, levamos em consideração algumas 

variáveis independentes como possíveis fatores da variação regencial, como: a) 

distanciamento entre o verbo e o complemento, pois acreditamos que esse afastamento pode 

influenciar na omissão da preposição como ocorre em: Se de fato assistirmos, como espero, 

uma mudança no rumo de Romney, devemos celebrar.48; b) uso do verbo em orações 

relativas49, já que é comum na modalidade oral a omissão da preposição que precede o 

pronome relativo, como elucida o trecho: Diante de tudo que temos assistido, há uma 

pergunta [...]50; c) texto mais monitorado, menos monitorado, pois existem diferentes 

construções sintáticas a depender da escolha do gênero discursivo que ora se aproxima da 

formalidade, ora da informalidade, como podemos observar no trecho retirado de um discurso 

citado de uma notícia: O que mais me marcou foi chegar na Vila Olímpica. Minha ficha só 

caiu quando senti aquele clima, vi os melhores atletas do mundo — conta Jade [...]51 

  

 

3.4   Coleta de verbos 

 

 

Como foi dito, os verbos foram retirados de textos pertencentes a diversos gêneros do 

domínio jornalístico. O número de ocorrência está acima do número de textos selecionados 

                                                           
48

 Editorial – 6 de janeiro de 2012 
49

 Tudo indica que, no português do Brasil vernáculo, há variação nas orações relativas cuja propriedade é 

inovadora em relação às estruturas canônicas, pressupõe uma mudança no que diz respeito à posição sintática de 

omissão do constituinte relativizado (cf. Kato, 1993). Além disso, é importante frisar que as configurações em 

variação no português do Brasil se realizam consoante tendências determinadas por fatores extralinguísticos, 

como: modalidade textual (oral e escrito), escolarização dos falantes, ou linguísticos, como a natureza da função 

sintática relativizada (cf. Correia, 1998) 
50

 Editorial – 3 de dezembro de 2011 
51

 Notícia – caderno dos esportes – 23 de dezembro de 2011. 
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pelo fato de alguns gêneros apresentaram mais de uma ocorrência do mesmo verbo, como 

elucida o texto a seguir: 

 

 

Podemos observar, no texto, que o verbo chegar foi usado no mesmo gênero ora na 

norma padrão, ora na norma não padrão. As ocorrências do referido texto são: 

 
Norma padrão Norma não padrão 

[...] 208 chegaram ao município, que faz 

fronteira com a Colômbia e o Peru [...] 

 

1.249 haitianos que chegaram a 

Tabatinga desde o fim de setembro [...]  

 

[...] quando chegam a Tabatinga, cidade 

com 52 mil habitantes [...] 

 

[...] vagas de empregos os estrangeiros 

que chegam a Manaus [...] 

Os que chegam em Tabatinga, em geral, 

contam que deixaram seu país para ir à 

República Dominicana [...] 

 
Por fim, vale destacar que os verbos foram selecionados também das transcrições de 

falas em entrevistas ou em discursos citados inseridos nas notícias jornalísticas, como 

percebemos nos trechos a seguir: 
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Coluna Gente Boa – Segundo caderno 02/01/2012 

 

 
Caderno  Rio – 10/12/2011 

 

 Segundo caderno 08/02/2012 
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4 TRANSITIDIDADE VERBAL 

 

 

Neste capítulo apresentamos a visão tradicional e a contemporânea dos conceitos de 

transitividade verbal. O capítulo inicia-se com um breve panorama acerca da valência verbal 

(seção 1), por considerarmos o assunto intimamente relacionado ao tema desta pesquisa – 

regência verbal –, trazendo, em seguida, a visão tradicional do fenômeno regência (seção 2). 

Trataremos da classificação dos verbos quanto à transitividade (seção 3) e, por último, 

faremos um levantamento das diferentes classificações dos complementos verbais, incluindo 

as construções locativas (seção 4).   

Como suporte teórico, consultamos diversos compêndios gramaticais de autores, que 

ora apresentam opiniões convergentes ora divergentes. São eles: Celso Cunha & Lindley 

Cintra (2001), Rocha Lima (2006), Bechara (2009), Perini (2006), Kury (2006), Souza Lima 

(1945). Além disso, acrescentamos conceitos retirados de gramáticas voltadas para o ensino – 

Faraco & Moura (1999). 

 

 

4.1  A valência verbal 

 

 

Como o objetivo deste trabalho é estudar o comportamento dos verbos assistir e 

chegar, no Português do Brasil, no que concerne à regência verbal, faz-se necessário 

compreender melhor como se relacionam os verbos e seus complementos. Para isso, 

recorremos à teoria das valências, que atribui ao verbo o papel central na análise da oração.  

Ilari e Basso (2008, p. 187) afirmam ser o verbo a matriz das sentenças.  Para os 

autores, essa posição de matriz pressupõe duas ideias: a) o verbo determina a estrutura 

sintática e semântica da oração; b) o verbo é uma expressão de natureza incompleta, ou seja, 

sujeito a um complemento,52 representado por certo número de sintagmas nominais. Vale 

destacar que, para eles, esses complementos, por meio dos sintagmas nominais, fazem o verbo 

passar de matriz a uma sentença completa. 

                                                           
52

 Os sintagmas nominais que completam um verbo assumem em relação a ele o papel de argumentos, o sujeito 

também é considerado um complemento (ou actantes) segundo Tèsniere. No entanto alguns autores concedem ao 

sujeito um lugar especial, ou seja, diferenciam-no dos complementos. 
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A teoria das valências é desenvolvida por Neves (2002), que percorre os estudos de 

Tèsniere, Helbig e Engel. Segundo a proposta de Tèsniere, iniciada em 1959, o verbo é o 

termo de que dependem os outros. Em outras palavras, o verbo tem a propriedade de reger 

actantes – argumentos. O número de actantes regido pelo verbo constitui o que o autor 

denomina de  valência do verbo. Para Helbig, além da questão de centralidade do verbo, a 

valência estuda: (i) a necessidade estrutural do verbo, isto é, considera-se o número de lugares 

vazios53 apresentados pelo verbo; e (ii) a decisão sobre a correspondência entre os membros, 

que pode ser classificada em três categorias: actantes obrigatórios, facultativos e elementos 

livres54.  

Por último, julgamos pertinente destacar a teoria de Engel, que prioriza o critério 

morfossintático e o princípio da comutação. Para ele, as conexões sintáticas são descritas por 

dois princípios: a constituência e a concomitância. Este refere-se às relações de cada 

complemento com o verbo; aquele, às relações da parte com o todo, ou seja, as relações de 

cada constituinte com sua categoria superior, a oração. Para Engel, alguns complementos são 

obrigatórios (como tempo, em preciso de tempo) e alguns são facultativos (como cerveja, em 

João bebe cerveja). O autor define os complementos por critério morfossintático e não 

semântico. 

De acordo com a gramática de valências55, os verbos podem apresentar diversos 

argumentos em número que pode variar de 0 a 4 argumentos, de acordo com os quais os 

verbos se classificam em: (a) avalentes (sem actantes) – indicam fenômeno da natureza: 

chover, nevar, ventar etc.; (b) monovalentes (um actante) – verbos que a tradição gramatical 

denomina intransitivos: dormir, trabalhar, correr etc.; (c) bivalentes (dois actantes); e (d) 

trivalentes (três actantes) – estes são os verbos transitivos ou bitransitivos, respectivamente, 

que pedem de dois a três argumentos: sujeito, objeto direto, objeto indireto. É importante 

destacar que existem, embora raros, aqueles verbos que aceitam quatro argumentos (o sujeito 

e mais três complementos – João traduziu um texto do inglês para o português. É importante 

                                                           
53

 Entende-se por lugar vazio o termo que preenche o lugar da estrutura relacional do verbo expressa pelo 

sintagma nominal. 
54

 Os actantes obrigatórios e os facultativos se ligam pela valência do verbo; os elementos livres não têm relação 

valencial com o verbo. Para Helbig esses elementos podem ser eliminados ou acrescentados na sentença. 

(NEVES, 2002)  
55

  Na gramática de valência esses elementos dependentes do verbo são chamados de actantes ou argumentos; na 

gramática tradicional, esses actantes ou argumentos correspondem a sujeitos, objetos. Dá-se o nome de 

transitividade o estudo da relação do verbo com seus complementos. 
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frisar que a gramática tradicional não dá conta de analisar uma sentença cujo verbo vem 

acompanhado de um objeto direto e dois complementos relativos.  

Para compreendermos melhor a relação entre o verbo e seus argumentos, é necessário 

destacar o conceito de valência lógico-semântica, conceito introduzido por Bondzio (1971). A 

valência lógico-semântica, que se associa à valência sintática, é a relação lógica que existe 

entre o significado de um verbo56 e seus argumentos.  Além disso, devemos considerar os 

fatores extralinguísticos que podem gerar variações na valência, o que significa que a 

realização do sistema de transitividade decorre da situação comunicativa. Nessa perspectiva, 

fica determinada a obrigatoriedade – ou facultatividade – dos argumentos, como podemos ver 

em: 

 

(1) João pegou o documento? 

(2) Pegou. 

 

Podemos observar que os argumentos são recuperados no contexto, o que implica a 

omissão desses termos na frase-resposta (2). A esse tipo de valência operada pela situação 

comunicativa dá-se o nome de valência pragmática. Embora, sintaticamente, existam 

complementos obrigatórios ou facultativos, há, também, uma possibilidade de variação na 

realização de uma frase em face da situação comunicativa. É mister destacar que as omissões 

dos argumentos – recuperados no contexto – não alteram a valência do verbo. No exemplo 

acima, o verbo continua sendo bivalente; o que identificamos é uma elipse, que ocorre quando 

um termo facilmente recuperado é omitido pelo emissor (ILARI e BASSO, 2008). 

Mira Mateus et al. (2003) afirmam que o verbo determina o número de argumentos, 

que ocorrem obrigatoriamente na predicação (ou, quando não ocorrem, são recuperados no 

contexto); esse número pode variar de acordo com o papel temático do verbo. Para os 

argumentos obrigatórios, as autoras usam o termo argumentos nucleares ao passo que para os 

não exigidos, apesar de o verbo admiti-los, empregam a denominação argumentos opcionais 

(cf. seção 4.4). 

Existe uma diferença de uso na nomenclatura dos termos obrigatórios na predicação 

entre autores da gramática tradicional e de outras teorias. Por exemplo, Bechara chama-os de 

termos argumentais e não-argumentais, ao passo que Mira Mateus os chama de argumentos 

nucleares e opcionais.  

                                                           
56

 A sintaxe e a semântica estão interligadas na análise valencial. 
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Esse tipo de construção foi encontrado no corpus analisado nesta pesquisa como 

podemos observar no seguinte trecho: 

 

José Joffily disponibilizou de graça na internet seu novo filme, o elogiado documentário 

―Prova de artista‖, sobre cinco jovens músicos em busca de vaga em grandes orquestras 

brasileiras. É só acessar provadeartista.com.br e assistir.57 

 

Observamos que o complemento do verbo assistir é, facilmente, recuperado no 

contexto – termo destacado acima –, o que implica sua omissão sem alterar sua valência. 

Da mesma forma que a elipse de um argumento não modifica a valência de um verbo, 

segundo os autores, o acréscimo de uma ideia circunstancial também não implica essa 

alteração. No entanto, para esse princípio ter validade, é preciso distinguir o que é argumental 

e o que é circunstancial. Ilari e Basso (2008, p. 206) recomendam duas maneiras para 

reconhecer um termo argumental e um circunstancial: a) verificar “o que é pedido pelo verbo; 

b) distinguir o que é necessário para configurar um estado de coisas e aquilo que pode ser 

considerado como caracterização ulterior de uma situação já configurada como tal.”. 

Alguns verbos estabelecem uma relação entre um indivíduo e um lugar, como os 

verbos IR e CHEGAR (Foi a São Paulo/Chegou a São Paulo). Nesses casos, Ilari e Basso 

veem os termos locativos como argumentais. Por essa razão, vale destacar a diferença entre as 

gramáticas de valências e a questão da transitividade preconizada pela gramática tradicional. 

A gramática de valências analisa os referidos verbos como bivalentes, já que pedem um 

argumento sujeito e um argumento locativo; já a gramática tradicional, que determina se o 

verbo “pede” ou não objeto, classifica tais verbos como intransitivos, uma vez que não 

considera o sintagma locativo como complemento.58 

Bechara (2009, p. 413) considera importante lembrar que “o termo argumental o é por 

motivação das características sintáticas e semânticas da relação predicativa, e não apenas 

pelo conteúdo designado”. O autor quer dizer que um termo locativo, por exemplo, pode 

funcionar como argumental e logo será complemento na oração (3), e como não argumental, 

ou seja, adjunto (4). 

(3) Ele mora no Brasil. 

                                                           
57

 O Globo. Caderno RIO. (6 de janeiro de 2012). 
58

 Segundo Rocha Lima, verbos intransitivos são aqueles que encerram em si a noção predicativa e dispensam 

qualquer tipo de complemento (LIMA, 2006). Na próxima seção, mostrar-se-á a distinção entre esses verbos e os 

transitivos circunstanciais, que pedem argumento circunstancial como IR e CHEGAR. 
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(4) Ele trabalha no Brasil. 

 

Outra proposta importante concernente à valência verbal é a da gramática de casos. 

Alguns teóricos fazem convergir a gramática de dependência, introduzida por Tèsniere, e a de 

casos. Vilela (1992, p. 131) explica o fato de essa gramática considerar que a “estrutura 

profunda clássica de Chomsky não pode fornecer todos os dados necessários para a 

interpretação semântica da frase”. O que ela propõe, portanto, é que haja relações casuais 

entre o verbo e os sintagmas nominais, e que essas relações se deem não no sentido 

tradicional (morfológico), e sim no sentido semântico. A gramática de casos leva em conta a 

relação semântica existente entre o verbo e os outros elementos da oração. Alguns teóricos 

unem a teoria das valências e a gramática dos casos que incorpora “na própria hierarquização 

de elementos as relações semânticas existentes entre regidos e regentes, de que resulta a 

estrutura semântica da frase” (NEVES, 2002, p. 113-114). A gramática de valência completa-

se, pois, com a noção dos papéis casuais. 

Ao tratar da gramática das valências, Borba (1996, p. 48) emprega os termos valência 

quantitativa, valência lógica e valência lógico-semântica, mas depois só utiliza o termo 

valência quantitativa. Essa valência indica o número de argumentos exigidos por um verbo. 

Os argumentos expressos por um sintagma nominal ou por uma oração podem ser ou não 

precedidos por preposição e “o mecanismo que atua no esquema superficial controlando o 

uso, a distribuição e o estatuto das preposições com relação aos verbos da língua” é 

chamado de regência, que constitui o objeto de estudo deste trabalho. A valência semântica 

diz respeito às propriedades semânticas dos verbos, ou seja, a sua subcategorização em traços.   

Conclui-se, então, que a valência de um verbo resulta do seu significado. Por esse 

motivo, é válido destacar que as diferenças de interpretação podem vincular-se a diferenças na 

valência. Isso ocorre, por exemplo, com o verbo dar59, conforme observamos a seguir: 

 

(5) Deu cobra, no jogo do bicho. 

(6) “Ah você dá dinheiro demais a seu amigo”. 

 

No exemplo (5), o verbo pede um argumento (cobra), ao passo que em (6) aparecem 

três argumentos (você, dinheiro, amigo). Constatamos, a partir disso, que os significados 

verbais são diferentes, e a valência quantitativa e sintática também. 

                                                           
59

 Exemplos do NURC extraídos do livro “Gramática do Português culto falado no Brasil, 2008. 
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Percebemos, pois, que há um entrelaçamento sintático-semântico entre os verbos e 

seus argumentos. Podemos constatar, então, que: (i) o ponto de partida de um termo (verbo) 

são seus traços semânticos; (ii) as diferentes acepções do verbo associadas aos argumentos 

verbais implicam diferentes valores valenciais. 

 

 

4.2  Regência: uma visão tradicional 

 

 

Segundo Góis (1938, p. 15), regência “é a parte da Sintaxe, que estuda as relações de 

determinação, que mantêm entre si as palavras do discurso”. Quanto à regência, o autor 

classifica as palavras em: “palavras de sentido intransitivo ou absoluto; palavras de sentido 

transitivo ou relativo‖. Além disso, categoriza a regência em regular e irregular. Esta se 

opera de maneira figurada, ao passo que aquela se configura de maneira formal e expressiva. 

No que diz respeito à regência regular, segundo Góis (1938, p. 16-17), ocorre por 

influência erudita, por forças conservadoras e por suplemento literal nas relações das palavras. 

Já no que concerne à irregular, o autor destaca que a língua obedece aos impulsos do 

temperamento causados pelos idiotismos, anacolutos e anomalias gramaticais; à inclinação 

inovadora ou movimento variacionista; ao suplemento lógico e semiótico, por exemplo, a 

elipse.  

Cunha e Cintra (2001, p. 516) definem regência como a interdependência das palavras 

de uma oração, cujo resultado é determinado pela relação entre elas. Na sintaxe de regência, 

os autores distinguem a palavra dependente – regida – do termo a que ela se subordina – 

regente. Essa relação regencial pode ser identificada por: a) ordem dos termos na oração; b) 

preposições cuja função é ligar palavras estabelecendo um nexo de dependência entre elas; c) 

conjunções subordinativas, no caso dos períodos compostos. 

Já Góis (1938, p. 20-21) levanta outras possibilidades para a identificação da regência, 

como: i) pela posição, ii) pela preposição, iii) pela justaposição, iv) pela concordância, v) 

pelas vozes verbais, pela predicação, pela aposição.  

 

A regência é o movimento lógico irreversível de um termo regente a um 

regido. Reconhece-se o termo regido por ser aquele que é necessariamente 

exigido pelo outro. Por exemplo: a conjunção embora pede o verbo no 

subjuntivo, mas o verbo no subjuntivo não exige obrigatoriamente a 
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conjunção embora; logo a conjunção é o termo regente, e a forma verbal o 

termo regido. (CUNHA e CINTRA, 2001, p. 516) 

 

Algumas gramáticas utilizadas nas escolas, em sua maioria usam uma linguagem mais 

simples, como observamos na gramática de Faraco e Moura (1999, p. 511). Para os autores, 

regência “é a relação de dependência que se estabelece entre dois termos”.  Eles explicam 

que termos regentes – ou subordinantes – são aqueles que exigem a presença de outros; e que 

termos regidos – ou subordinados – são os que completam o sentido de outros. Quando o 

termo regido é um verbo, dá-se o nome de regência verbal. 

Segundo a explicação de Cipro Neto e Infante (2009, p. 509), “a regência verbal se 

ocupa do estudo da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os 

complementam (objetos diretos e indiretos) ou caracterizam (adjuntos adverbiais)”. A esse 

respeito, entendemos que o estudo da regência verbal está ligado à transitividade verbal, a 

qual está relacionada ao emprego ou não de preposição nessa relação entre o termo regente e 

o regido.  

Ao ligar a regência à valência, percebe-se que aquela é a componente sintática desta. 

A oposição entre verbos transitivos e intransitivos – seja na abordagem da gramática 

tradicional, seja na dos estudos modernos – é uma questão de „perspectiva morfossintática‟ do 

que se chamava valência e agora se chama regência. Em outras palavras, antes se analisava a 

identificação de argumentos verbais, ao passo que agora se prevê a análise particular desses 

argumentos. 

No entanto, em geral, as definições para regência são as mesmas não só nas gramáticas 

antigas, como também nas modernas, mudando apenas a linguagem. É possível perceber uma 

pequena diferença, talvez, no fato de os gramáticos mais antigos defenderem o uso de uma 

forma em detrimento de outra por uma questão de tradição. Grande parte não nega a 

existência da variação linguística60, todavia coloca-se a favor da valorização da variante 

preconizada pela gramática tradicional e encontrada em textos literários cujos autores são 

renomados.  

Destacamos a posição de Cipro Neto e Infante (2009, p. 509): “A diferença entre o uso 

formal culto e o coloquial é um dos objetivos do estudo da regência”. Diante dessa 

concepção, procuramos investigar a regência de alguns verbos que podem apresentar 

oscilação de uso da preposição com intuito de identificar – em textos do domínio jornalístico 

                                                           
60

 Essa questão da variação será abordada na seção da regência de cada verbo. 
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impresso – se a regência desses verbos está mais próxima do português culto formal ou 

aproxima-se das situações menos monitoradas. 

 

 

4.3  Transitividade verbal: a classificação dos verbos 

 

 

Podemos afirmar que o conceito de transitividade e a classificação dos verbos não 

seguem uma uniformidade entre os gramáticos, principalmente, entre aqueles que seguem a 

NGB61 (Nomenclatura Gramatical Brasileira) e os que ampliam a classificação encontrada 

nela. Isso ocorre porque as abordagens do tema ora estão ligadas ao aspecto sintático, ora ao 

aspecto semântico, apesar de não ficar claramente explícita a correlação entre esse critério de 

análise. Uma das críticas que têm sido feitas à gramática tradicional, principalmente, a 

normativa, está relacionada ao fato de que lhe falta uma teoria mais consistente e coerente na 

qual os critérios de análise sejam considerados „fixos‟ para compor uma metalinguagem que 

de fato justifique as ocorrências linguísticas. 

Segundo Cunha & Souza (2007, p. 7), a palavra transitividade vem do latim trasitivus 

– algo que vai além, que se transmite. Para as autoras, a transitividade é um fenômeno 

gramatical complexo capaz de envolver diferentes aspectos morfossintáticos e semântico-

pragmáticos e suas interrelações. Esse termo refere-se ao grau de completude sintático-

semântica de itens lexicais colocados na codificação linguística de eventos e denota, 

originalmente, transferência de uma atividade de um agente para um paciente. 

Uma oração transitiva, portanto, descreve uma ocorrência que envolve, em princípio, 

pelo menos dois participantes: um responsável pela ação verbal classificado sintaticamente 

como sujeito; e outro que é alvo dessa ação verbal, classificado como objeto (ou complemento 

verbal). Kury (2006, p. 30) afirma: 

 

este é o sentido etimológico de transitividade: chamavam os gramáticos 

latinos transitiva a oração que podia „transitar‟ para a voz passiva, e, por 

extensão, ao verbo que lhe formava o predicado. É este sentido etimológico 

que leva A. Nascentes a afirmar categórico: “Um verbo não pode ser 

transitivo duas vezes. Ou é transitivo ou é intransitivo”. 
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 Portaria nº 36, de 28 de janeiro de 1959. Quanto à predicação verbal, a NGB só classifica em: verbo de 

ligação, verbos transitivos (diretos e indiretos) e verbos intransitivos. 
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Sabemos que, tradicionalmente, os verbos quanto à predicação são classificados em: 

transitivos – aqueles que exigem complementos – e intransitivos – aqueles que não exigem 

complemento (CEREJA, 2005).62 

Muitos estudos linguísticos, entretanto, têm procurado preencher algumas lacunas 

deixadas pela tradição concernentes à transitividade – principalmente na hora de construir 

uma metalinguagem – buscando interligar a sintaxe (estrutura) à semântica dos verbos 

(conteúdo significativo). Isso implica uma análise mais cautelosa sobre os fatos da língua. 

Segundo Perini (2000), o simples critério de „exigência‟ ou „recusa‟ de um complemento não 

é suficiente para classificar todos os tipos de transitividade. 

As estruturas sintáticas compõem-se de constituintes cuja organização pauta-se em 

certos princípios, como, por exemplo, o de que cada constituinte apresenta uma função 

sintática dentro da oração. A análise sintática, no tocante à transitividade verbal, pode-se 

vincular também a um componente semântico. Assim, com o fito de evitar contradições 

metalinguísticas, muitos autores recorrem ao contexto para investigar o fenômeno da 

transitividade, cuja propriedade não é só do verbo e sim do próprio contexto, ou de verbos em 

determinados contextos (PERINI, 2006) 

A gramática normativa, seguindo a tradição latina, atribuiu à noção de transitividade a 

ideia de ação que vai adiante, ou seja, a um complemento, classificando, pois, com base nessa 

propriedade, os verbos em transitivos (direto e indireto) e intransitivos. A respeito dessa ideia 

de ir adiante, Góis (1938, p. 70) destaca que: 

 

os verbos transitivos caracterizam-se por um dinamismo acional, que se 

projeta do sujeito e vai esbarrar adeante em outro indivíduo (objeto), que fica 

sendo o recipiente desse dinamismo, o seu ponto de descarga, o posto 

passivo colimado pela ação. Excetuam-se os verbos reflexivos (igualmente 

transitivos), nos quais a ação [...] retroage para o próprio sujeito, - a um 

tempo “agente” e “paciente”: Pedro feriu-se (ação de ferir partiu do sujeito 

“Pedro” e retroagiu para o mesmo”. 

 

Diante da exceção levantada por Góis (1938), podemos perceber que se trata de um 

esclarecimento semântico, tanto que o autor categoriza os verbos reflexivos como  

“igualmente transitivos”. Isso ocorre porque o “outro indivíduo”, ao qual o verbo se projeta 

                                                           
62

 Definição extraída de um livro didático utilizado no Ensino Médio – Português: Linguagens. William Roberto 

Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A escolha deste material deu-se pelo fato de contrastar o que a gramática 

normativa prega, principalmente, no ensino e o que os linguistas defendem. 
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semanticamente, no exemplo, é Pedro, todavia o termo sintático que recebe a função de 

complemento direto do verbo “ferir” é o pronome reflexivo “se”. 

Ligados à tradição normativa, Cunha & Cinta (2001, p.135) verificam que, quando a 

“ação verbal está integralmente contida nas formas verbais”, esses verbos são intransitivos, 

“a ação não vai além do verbo”. 

Para os autores, os verbos que exigem termos para completar-lhes o sentido são 

chamados de transitivos. São transitivos diretos aqueles verbos que exigem um elemento 

ligado diretamente ao verbo, isto é, sem auxílio de preposição63 – denominado objeto direto. 

Já os verbos transitivos indiretos estão ligados indiretamente ao termo da oração, isto é, com 

auxílio da preposição a – denominado objeto indireto, como mostram os exemplos abaixo64: 

 

(7) Vou ver o doente. (OM, 206) 

(8) Perdoem ao pobre tolo. (C. dos Anjos, DR, 235) 

 

Existem ainda, segundo os autores, os verbos simultaneamente transitivos diretos e 

indiretos cuja ação transita para outros complementos, direta e indiretamente. Os exemplos a 

seguir mostram que o verbo exige dois elementos para completar-lhe o sentido: 

 

(9) O sucesso do seu gesto não deu paz ao Lomba. (M. Toga, NCM, 51) 

 

Cunha & Cintra mostram, ainda, que existem aqueles verbos que podem sofrer 

variação quanto à predicação verbal; a análise de transitividade é feita de acordo com a 

significação do verbo no contexto, como mostram os exemplos a seguir: 

 

(10) Assisti a algumas touradas. (A. F. Schmidt, AP, 175) 

(11) Continuarei a assisti-la com a discrição requerida pela sua sensibilidade. (J. 

Paço d‟Arcos, CVL, 695) 

(12) - Você então está assistindo por aqui, neste começo de Gerais? (Guimarães 

Rosa, CB, II, 493) 

 

                                                           
63

 Salvo casos especiais (cf. regência preposicional do objeto direto) Góis (1938, p71)  
64

 Exemplos extraídos da obra dos referidos autores: Nova Gramática do Português Contemporâneo (pp. 136 – 

137) 
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Nos exemplos citados, os verbos não só apresentam sentidos diferentes como também 

apresentam diferentes classificações quanto à transitividade. Em (10) o verbo é transitivo 

indireto – rege o complemento com preposição a – e apresenta sentido de presenciar; em (11) 

é transitivo direto – possui complemento na forma do pronome clítico – e seu sentido é dar 

assistência, ajudar; já em (12), o verbo é intransitivo – o sintagma preposicionado é adjunto 

adverbial de lugar, segundo a tradição gramatical – e possui sentido de residir.  

No que diz respeito à classificação dos verbos transitivos em diretos e indiretos, Góis 

(1938) atenta para o fato de essa categoria fazer parte da Nomenclatura Gramatical 

determinada pelo Conselho Superior de Instrução Pública a fim de “uniformizar” a 

disparidade encontrada no assunto. (cf. Góis, 1938, p 72). 

Antes dessa uniformização, gramáticos e lexicógrafos equiparavam os verbos que não 

admitiam complemento algum (os intransitivos de fato) aos que pediam complemento regido 

por preposição. Góis (1938) considera um “absurdo inominável” e por isso que estes são 

considerados de predicação incompleta e aqueles, de predicação completa.  

Ainda sobre a questão da transitividade, Rocha Lima (2006, p. 340) considera que o 

complemento constitui com o verbo uma expressão semântica de modo que sua omissão torna 

o predicado incompreensível.  Os verbos, segundo o autor, podem ser classificados em:                

 

1. Intransitivos – são aqueles que encerram em si a noção predicativa e 

dispensam quaisquer complementos; 

2. Transitivos diretos – são aqueles que pedem um objeto direto; 

3. Transitivos indiretos – são aqueles que exigem a presença de um objeto 

indireto (este complemento, em geral, independe da regência verbal
65

; 

4. Transitivos relativos – são aqueles que apresentam um complemento 

preposicionado, denominado relativo; 

5. Transitividade circunstancial – são aqueles que exigem um 

complemento preposicional ou não chamado circunstancial
66

; 

6. Bitransitivos – são aqueles que pedem simultaneamente um objeto direto 

e um indireto, ou um objeto direto e um complemento relativo 

(conhecidos, tradicionalmente, como verbo transitivo direto e indireto). 

 

Rocha Lima (2006, p. 252) chama a atenção para a possibilidade de alguns verbos de 

movimento exigirem complementos de natureza adverbial tão indispensáveis à construção do 

verbo quanto os demais. Esses verbos enquadrar-se-iam, portanto, segundo a linha de 

                                                           
65

 Rocha Lima distingue objeto indireto de complemento relativo. Como o objetivo deste estudo é a regência de 

verbo, em geral, transitivo indireto, faz-se necessário destacar o conceito de objeto indireto e de complemento 

relativo. 
66

 Rocha Lima usa essa classificação para os verbos que, segundo a gramática tradicional, principalmente, as 

escolares, são classificados como intransitivos, mas aparecem ligados a um adjunto adverbial como se vê nos 

verbos IR e CHEGAR. 
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raciocínio do autor, na definição de transitivos circunstanciais. O verbo „ir‟, na sentença „Ir a 

Roma”, conforme defende o autor, encaixa-se nessa classificação. O autor afirma que “por 

seu valor de verbo de direção, ir exige, por assim dizer, a preposição a para ligá-lo ao termo 

locativo”.  

Em relação à analise de predicação, Rocha Lima se distingue de muitos gramáticos 

que costumam classificar o verbo „ir‟ como intransitivo e o sintagma preposicionado como 

adjunto adverbial de lugar. O mesmo ocorre com os sintagmas preposicionados nos exemplos 

abaixo: 

 

(13) Trabalho em Niterói. 

(14) Está em Niterói. 

(15) Mora em Niterói. 

 

Embora o sintagma „em Niterói‟ seja codificado como adjunto adverbial, de acordo 

com gramática normativa, pode-se perceber que há uma diferença significativa na relação dele 

com os verbos das sentenças. Apenas em (13) o sintagma apresenta função de adjunto, já que, 

em (14) e (15), esse termo é necessário à completude do verbo, devido à exigência de uma 

ideia locativa, como destaca Rocha Lima (2006). 

Em contraste com a visão tradicional acerca da transitividade, encontram-se dois 

estudiosos que levantam questões similares: Azeredo (2007) e Perini (2006). Ambos afirmam 

que a concepção tradicional de verbo transitivo em oposição a intransitivo, definida na 

„exigência‟ versus „recusa‟ de objeto, respectivamente, é falha, pois não prevê lugar para os 

verbos que podem ou não ter objeto, ou seja, “esse critério deixa sem explicação a 

possibilidade de muitos verbos ocorrem ora com objeto, ora sem ele, como nos seguintes 

exemplos” (AZEREDO, 2007, p.75): 

 

(16) Ana está escrevendo cartas no quarto. 

(17) Ana está escrevendo no quarto. 

(18) Meu gato já comeu todo o mingau. 

(19) Meu gato já comeu. 

(20) Meu gato quase não come.67 

                                                           
67

 Os exemplos (14) e (15) foram extraídos de Azeredo (2007, p. 75); exemplos (16) (17) e (18) foram extraídos 

de Perini (2006, p. 162). 
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Segundo Azeredo, o verbo „escrever‟ admite objeto, mas não o exige. Já Perini supõe 

que, no lugar da definição de transitivo ou intransitivo, dever-se-ia classificar como: verbo 

transitivo (ou ‗usado transitivamente‘) em (16) e (18), e intransitivo (ou ‗usado 

intransitivamente‘) em (17), (19) e (20). Luft (2005) chama esse processo de transitivação – 

quando um verbo é transitivo e aparece como intransitivo – e intransitivação – quando um 

verbo é intransitivo e aparece como transitivo.  

Perini vai um pouco além desse critério, propondo uma nova análise e acrescentando 

uma terceira classificação: a de aceitação livre. Dessa forma, os verbos seriam classificados 

como: recusa objeto direto – só se constrói sem complemento – como pode ser visto em (21 - 

22); exige objeto direto – só se constrói com complemento – como pode ser visto em (23 - 

24); e aceita livremente objeto direto – como pode ser visto no verbo comer, exemplos (18 - 

20):  

 

(21)  Meu irmãozinho nasceu no sábado. 

(22) * Meu irmão nasceu um nascimento tranquilo. 

(23) Evaristo faz lindas cortinas. 

(24) * Evaristo faz. 

 

Assim, segundo o autor, as duas classes tradicionais de „transitivos‘ e „intransitivos‘ 

desdobram-se em pelo menos três classes diferentes:  

 

1 os que exigem objeto direto – há verbos que efetivamente se comportam dessa 

maneira, por exemplo, o verbo fazer; poderia, pois, ser classificado como transitivo 

segundo a tradição. 

2 os que recusam objeto direto – por exemplo, o verbo nascer, logo seria intransitivo. 

3 os que aceitam livremente o objeto – há verbos que podem ocorrer com ou sem 

objeto direto, por exemplo, o verbo comer. A melhor classificação seria a de aceitação 

livre, uma vez que o sistema tradicional não prevê lugar para esse tipo de verbo. 

 

Em suma, a proposta de Perini (2006, p. 170), no que diz respeito à transitividade, 

baseia-se, principalmente, na noção de exigência, recusa e aceitação livre. Defende o autor, 

por fim, uma noção de transitividade meramente formal: ―cada verbo estabelece suas 

exigências quanto à ocorrência de complementos, e essas exigências são, em princípio, 

independentes de seu significado”. 
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Além disso, existem aqueles verbos que, segundo Góis podem variar de sentido e, por 

conseguinte, apresentar transitividades diferentes, ora são transitivos diretos, ora indiretos: 

Fugir na acepção de evitar o perigo – fugir o perigo (transitivo direto); na acepção de voltar-

lhe as costas – fugir do perigo (transitivo indireto) (cf. Góis, 1938, p. 72). 

Bechara (2009, p.415) também admite a possibilidade de o verbo poder ser usado 

transitiva ou intransitivamente, principalmente, quando o processo verbal tiver aplicação 

imprecisa (cf. verbo comer). Segundo o autor “esta particularidade só é possível quando a 

extensão significativa do verbo aponta para um termo geral (arquilexema) que englobe a 

natureza de todos os signos léxicos que naturalmente apareceriam à direita do verbo”. Por 

exemplo: 

 

(25) Eles bebem pouco. (algo líquido). 

(26) O aluno não escreveu. (um texto). 

 

Góis (1938, p. 75) levanta alguns critérios que fazem com que os verbos passem de 

transitivos a intransitivos:  

i) quando empregados em sentido absoluto: Pedro estuda – João pinta;  

ii) quando mudam a acepção: demorar (retardar) é transit. dir.: demorar a 

solução (retardar a solução), demorar(levar tempo) é intransit.: Não demore;  

iii) quando perdem a reflexividade: Pedro demorou (por Pedro demorou-se). 

 

No entanto, segundo Bechara (2009), não se devem usar intransitivamente aqueles 

predicados que não apresentarem perfeita compreensão da mensagem, uma vez que não se 

pode preencher o complemento por um signo léxico abrangente (cf. verbo fazer). É importante 

destacar que o uso de verbos transitivos como intransitivos pode apresentar diferença 

semântica. 

(27) Ele não vê. / „não enxerga‟, „é cego‟. 

(28) Já não bebe mais. / „abandonou o alcoolismo‟. 

 

Devemos destacar, também, os verbos intransitivos que podem assumir papel de 

transitivos. A esse respeito, Góis (1938, p. 75) levanta os seguintes critérios para essa 

ocorrência: 

i) na linguagem enfática, tendo por objeto direto um substantivo cognato do 

próprio verbo – modificado por um adjetivo que lhe restrinja, ou amplie a 

significação: Morrerá uma morte vil das mãos de um forte – G. Dias (se não 
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houver um léxico cognato correspondente, emprega-se um “sinônimo” desse 

cognato: Pedro dormiu um sono agitado. 

ii) com os verbos causativos ou fatitivos: Emudeci o auditório, fiz o 

auditório emudecer, fiz que o auditório emudecesse. Por semiologia 

“auditório” desloca-se de sujeito de “emudecer” para seu objeto direto. 

iii) com a deslocação do adjunto adverbial a objeto direto – em virtude 

da elipse da preposição: Andei terras – por – andei por terras – corri 

montes – por – corri por montes [...]. 

iv) com o reforço pleonástico da afirmação: Não anda um passo, não fala 

palavra, não come migalha – por – não anda, não fala, não come. 

 

Ainda em relação à transitividade, é importante destacar a existência de verbos que 

apresentam dupla regência – ou de “dupla sintaxe” segundo Góis (1938, p. 80). O autor 

afirma que esses verbos “constituem um ‗tipo sintático equivalente‘, um caso de sincretismo 

sintático”. Góis levanta seis casos em que esses verbos aparecem (cf. Góis, 1938, p. 80). No 

entanto, o autor não faz menção a nenhum dos verbos selecionados nesta pesquisa. 

Em síntese, Bechara (2009) conclui que a oposição entre transitivo e intransitivo não é 

absoluta, pertence mais ao léxico do que à gramática. A partir das visões apresentadas, 

podemos concluir que: 

 

i. A transitividade não deve ser analisada apenas pelo verbo; deve-se, pois, levar em 

consideração o contexto. O verbo pode sofrer variação quanto à predicação 

dependendo do seu uso na sentença. 

 

ii. Na classificação da transitividade, importam os critérios sintáticos (presença versus 

ausência de complemento), bem como os critérios semânticos (papel significativo do 

objeto como elemento que completa o sentido do verbo). 

 

 

4.4  A classificação dos complementos: diferentes olhares 

 

 

Os complementos verbais são sintagmas nominais (preposicionados ou não) que 

cumprem as exigências sintático-semânticas do núcleo do sintagma verbal – o verbo. Esses 

complementos, segundo a tradição, dividem-se em, pelo menos, dois tipos: objeto direto (OD) 

e objeto indireto (OI). 
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No entanto, alguns autores como Rocha Lima (2006) e Bechara (2009) destacam os 

seguintes complementos: objeto direto, objeto indireto, complemento relativo e complemento 

circunstancial.  

Segundo Rocha Lima (2006, p. 243), o objeto direto é o sintagma nominal que, na voz 

ativa, representa o alvo (o paciente) da ação verbal. O OD indica o ser sobre o qual recai a 

ação (Castigar o filho); o resultado da ação (Construir uma casa); e o conteúdo da ação 

(Discutir política). Além disso, o OD pode ser facilmente identificado pelos seguintes 

critérios: i) pode ser sujeito da voz passiva; ii) corresponde às formas pronominais átonas (o, 

a, os, as).  

O complemento verbal, OD, não é precedido por preposição. Há casos, porém, em que 

ela se faz presente, facultativa ou obrigatoriamente. Nesse caso, o complemento, segundo o 

autor, chamar-se-á objeto direto preposicionado. 

Para Bechara (2009), o objeto direto, ou complemento direto, é representado por um 

sintagma de natureza substantiva (substantivo ou pronome) não precedido por preposição 

obrigatória, como mostram os exemplos abaixo: 

 

(29)  Os vizinhos não viram o incêndio. 

(30) Não encontramos os responsáveis. 

 

Segundo o autor, podemos identificar esse tipo de complemento, além da ausência da 

preposição necessária, mediante as seguintes estratégias: 

 

a) A comutação do objeto direto pelos pronomes átomos (o, a os, as): 

(31) Os vizinhos não viram o incêndio. / Os vizinhos não o viram. 

 

b) A passagem da oração ativa para a voz passiva – o objeto direto da ativa passa a 

sujeito da passiva: 

(32) Os vizinhos não viram o incêndio. / O incêndio não foi visto pelos vizinhos. 

 

c) A substituição do complemento direto por pronomes interrogativos quem? [é que] ou 

[o] que [é que] antes da sequência sujeito + verbo:  

(33) O caçador viu o companheiro. / Quem é que o caçador viu? – o companheiro.  

d) A transposição – topicalização – do objeto direto para a esquerda do verbo - é possível 

a presença se um pronome objetivo no local onde deveria ficar o objeto. 



110 

 

(34) O caçador viu o lobo. / O lobo, o caçador o viu. 

 

No entanto, Bechara (2009, p.417) destaca que essas estratégias não são suficientes 

para identificar o complemento direto, uma vez que:  

 

a) Nem todo predicado com verbo transitivo permite a transposição de ativa para passiva: 

(35) Eu quis o livro. / * O livro foi querido por mim. 

 

b) Além disso, alguns predicados sem complemento direto também admitem 

transformação para a voz passiva: 

(36) Assistimos à missa. / A missa foi assistida por nós.68 

 

c) Não são naturais, embora gramaticalmente possíveis, as perguntas (quem?, que?) e a 

pronominalização nas orações cujos verbos significam medida, peso, preço e tempo: 

(37) O corredor mede cinco metros. 

(38) O corredor mede-os. 

 

Na visão de Mira Mateus et al. (2003), o objeto direto é o argumento interno de 

predicadores verbais de dois ou três lugares – verbos transitivos diretos e verbos transitivos 

diretos e indiretos pela visão tradicional – com função semântica de paciente ou objeto. As 

autoras definem o objeto direto como o constituinte nominal ou oracional à direita do verbo. 

Elas destacam também a possibilidade de o objeto direto aparecer preposicionado. 

No que diz respeito ao objeto indireto (OI), Rocha Lima (2006, p. 249) afirma que ele 

representa o ser animado a que se destina a ação ou estado69 expresso pelo verbo. Segundo o 

autor, esse complemento pode aparecer em qualquer tipo de predicado (verbal, nominal e 

verbo-nominal), aparecendo, inclusive, em predicados com verbos intransitivos e com verbos 

na voz passiva. O objeto indireto apresenta algumas características: i) pode, facilmente, ser 

indispensável em muitas situações; ii) vem introduzido pela preposição a (às vezes para) e 

corresponde, na terceira pessoa, às formas pronominais átonas lhe, lhes; iii) não aceita, salvo 

raras exceções, passagem para a função de sujeito na voz passiva. 

                                                           
68

 Esse exemplo de voz passiva com verbos transitivos indiretos, segundo a tradição, será retomado no capítulo 

sobre regência verbal. 
69

 Há casos em que o objeto indireto aparecerá em predicado com verbo de ligação + predicativo como pode ser 

visto em “Tudo lhe era indiferente” Esse objeto é denominado objeto indireto de referência (KURY, 2006, p. 

47). 
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Bechara (2009, pp. 421-422) expõe as seguintes características formais e semânticas 

do complemento indireto ou objeto indireto:  

 

a) é introduzido apenas pela preposição a (raramente para); b) o signo léxico denota 

um ser animado ou concebido como tal; c) expressa o significado gramatical 

“beneficiário”, “destinatário”; d) é comutável pelo pronome pessoal obliquo lhe / 

lhes, que leva a marca de número do signo léxico referido, mas não a de gênero, 

como ocorre no caso dos pronomes pessoais que comutam o signo léxico 

correspondente ao complemento direto (o, a, os, as) ou ao complemento relativo 

(prep. + ele, ela, eles, elas). 

 

O exemplo mostra essas características: 

(39) Enviaram o presente à aniversariante. / Enviaram-lhe o presente. 

 

O autor afirma ainda que o complemento indireto se distancia mais da delimitação 

semântica do predicado, parecendo apenas um elemento adicional da intenção comunicativa. 

Isso indica que o complemento indireto, por apresentar uma relação mediata com o verbo, 

pode não ser anunciado, diferentemente do que ocorre com o complemento direto e o 

complemento relativo, que apresentam uma relação imediata com o verbo e não podem ser 

eliminados – salvo naqueles exemplos já citados neste trabalho em que o verbo apresenta 

extensão significativa que aponte para um termo geral (cf. verbo comer, beber). As sentenças 

abaixo (apresentada pelo autor na p. 422) ilustram essas propriedades: 

 

(40) Vi o acidente. / *Vi. 

(41) Preciso de auxílio. / *Preciso. 

 

Mas: 

(42) Escrevi cartas ao pai. / Escrevi cartas. 

 

A gramática normativa apresenta o OI, principalmente nos livros didáticos, de forma 

generalizada, ou seja, os sintagmas preposicionados exigidos pelo verbo transitivo indireto 

são sempre analisados da mesma forma, como vemos em: 

 

(43) Gosto de livros. 

(44) Entregou o presente ao pai. 
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Uma classificação distinta da análise tradicional para os complementos verbais 

encontra-se em Rocha Lima (2006) e em Bechara (2009).  Alguns autores classificam esses 

termos (43-44) como objeto indireto (OI) ao passo que os dois autores mencionados, como 

complemento relativo (CR) e objeto indireto (OI), respectivamente, o que se encaixa na 

definição de verbos transitivos relativos e transitivos indiretos, de Rocha Lima, apresentado 

na seção anterior. 

Para os autores que diferenciam OI e CR, o complemento relativo pode ser 

identificado pelas seguintes circunstâncias: i) não representa a pessoa ou coisa a que se 

destina a ação do verbo – integra com valor de objeto direto, o ser sobre o qual recai a ação do 

verbo; e ii) não corresponde às formas átonas lhe, lhes, e sim às formas tônicas ele, ela, eles, 

elas, precedidas de preposição (ROCHA LIMA, 2006, p. 252): 

(45) Assistir a um baile – assistir a ele. / *Asssitir-lhe. 

(46) Depender de despacho – depender dele. / *Depender-lhe. 

 

Seguindo essa teoria, classificam-se, pois, os sintagmas preposicionados acima como 

complementos relativos e não como objetos indiretos. Um exemplo para ilustrar bem essa 

distinção entre CR e OI está na co-ocorrência entre eles: 

 

(47) Os vizinhos se queixaram do barulho à polícia.70 

a. Os vizinhos se queixaram dele à polícia. 

b. Os vizinhos se lhe queixaram do barulho.71 

 

Observamos, em (47), que os sintagmas preposicionados (do barulho) e (à polícia) 

correspondem, respectivamente, a complemento relativo e objeto indireto, podendo, portanto, 

haver as comutações apresentadas acima. 

Outro ponto relevante acerca do objeto indireto diz respeito ao fato de não haver 

construções passivas com esses tipos de complementos, pois é próprio dos transitivos diretos, 

segundo a gramática tradicional. Alguns verbos transitivos indiretos, porém, admitem a voz 

passiva analítica, “muitas vezes, pelo fato de se construírem no português antigo, como 

transitivos diretos. Tais são, por exemplo, obedecer, perdoar, pagar, visar, etc.” (KURY, 

2006, p. 31)72.  

                                                           
70

 BECHARA, 2009, p. 421. 
71

 Ou em português brasileiro contemporâneo: Os vizinhos queixaram-lhe do barulho. 
72

 Assunto será retomado no próximo capítulo. 
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Mateus et al (2003), na Gramática da Língua Portuguesa, distinguem os verbos em 

ditransitivos e em verbos transitivos de três lugares. Os ditransitivos exigem três argumentos: 

um externo (sujeito), um argumento interno direto (objeto direto) e um argumento interno 

preposicionado (objeto indireto). Na tradição gramatical, esses verbos são categorizados como 

verbos transitivos diretos e indiretos, com podemos notar nos exemplos extraídos de Mateus 

et al. (2003, p. 296): 

 

(48) João deu o livro ao Pedro. 

 

Já os verbos transitivos de três lugares, segundo Mateus et al. (2003, p. 289)  

selecionam um argumento externo (sujeito), um argumento interno direto (objeto direto) e um 

argumento preposicional ou adverbial como percebemos nos exemplos73 a seguir: 

 

(49) Ele partilhou o almoço com os amigos. 

(50) O caixa depositou o dinheiro no cofre. 

 

Com base nessas diferenças, fica mais fácil caracterizar o objeto indireto. Para as 

autoras, o objeto indireto é “o argumento interno de verbos de dois ou três lugares com o 

papel semântico de alvo ou fonte”. 

 

(51) João ofereceu um CD ao Pedro.74 

(52) João comprou esse livro raro a um alfarrabista do Porto. 

 

Podemos observar que em (51) o objeto indireto apresenta papel semântico de alvo – a 

quem João ofereceu o CD –, ao passo que em (52), apresenta valor de fonte – de quem João 

comprou o livro – o uso da preposição de se deu pelo fato de ser mais comum no português 

do Brasil para indicar a fonte. 

Esse exemplo de objeto indireto – indicador de fonte – também é expresso por 

Bechara (2009) no exemplo75:  

 

(53) Alguns alunos compraram flores ao florista para a professora. 

                                                           
73

 Retirados de Mateus et al.(2003, p. 297) 
74

 Retirados de Mateus et al.(2003, p. 289) 
75

 Retirado de Bechara (2009, p. 423) 
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Destacamos que o autor considera o termo “ao florista” o complemento indireto e não 

o termo “para a professora”, que seria o complemento relativo para Bechara. 

Mateus et al. (2003) destacam como características próprias do objeto indireto: a) ser 

um argumento tipicamente [+ animado]76; poder apresentar a forma dativa da flexão casual, 

quando substituído por pronome oblíquo (lhe/lhes)77; aparecer em três posições diferentes (a) 

imediatamente após o objeto direto, (b) adjacente ao verbo caso seja um pronome clítico e (c) 

imediatamente à direita do verbo caso o objeto direto seja um sintagma pesado ou uma frase. 

 

(54) O miúdo deu o brinquedo ao amigo. 

(55) O miúdo deu-lhe o brinquedo. 

 

Em relação ao complemento relativo – denominado por Bechara (2009) e Rocha Lima 

(2006), Mateus et al. (2003) classificam de relação gramatical oblíqua. No entanto, as 

autoras incluem sob essa denominação não só os argumentos obrigatórios (cf. p. 120 e 121) e 

opcionais (cf. p. 122 e 123) do predicador verbal, como também os adjuntos adverbiais 

(oblíquos adjuntos cf. p. 124 e 125), como indicam os exemplos a seguir78: 

(56) O João pôs o livro na estante. 

(57) Pedro viajou do México para Lisboa. 

 

Mateus et al. (2003) propõem duas categorias de complementos preposicionados: 

objeto indireto e função oblíqua. Cabe ressaltar, ainda, que as autoras incluem dentro dessa 

categoria oblíqua/relativa tanto os complementos verbais preposicionados como os adjuntos 

adverbiais o que não é apresentado por outros autores. 

Por último, temos os complementos chamados circunstanciais. Esses complementos, 

de natureza adverbial, segundo Rocha Lima (2006), são tão indispensáveis à construção 

predicativa quanto os demais complementos verbais. Esse tipo de complemento pode ser 

expresso por: a) nome regido das preposições a ou para, indicativas de direção; b) um nome 

com ou sem preposição, que exprima tempo, ocasião; c) um nome sem preposição, que 

                                                           
76

 Existe também a possibilidade de o objeto indireto ser [-animado], segundo Mateus et al (2003), com 

predicadores de dois lugares como ocorre, por exemplo, com o verbo obedecer (obedecer ao regulamento). 
77

 Vale frisar que as autoras não levantam a possibilidade de o objeto indireto poder ser substituído por pronome 

tônico precedido por preposição. A tese de que o objeto indireto pode ser substituído pelos pronomes átonos 

(lhe/lhes) também é defendida por Bechara (2009) e Cipro Neto e Infante (2009). 
78

 Retirados de Mateus et al.(2003, p. 294) 
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indique peso, preço, distancia no espaço e no tempo. Os exemplos abaixo, extraídos de Rocha 

Lima, ilustram essa propriedade: 

(58) Ir a Roma. 

(59) Viver muitos anos. 

(60) Pesar dois quilos. 

 

Observe que não há unanimidade entre os autores em considerar os vocábulos  acima 

como complemento circunstancial. Bechara (2009) inclui como complemento relativo os 

argumentos dos verbos ditos locativos, situativos ou direcionais como mostra o exemplo (48). 

Já Luft (2002, p. 11) considera esse argumento como objeto indireto, uma vez o termo 

argumental não pode ser retirado da oração, considerando o verbo IR como transitivo indireto. 

Para Luft, “circunstancial é classificação semântica e não sintática”. 

Já no exemplo (60), Bechara classifica o termo, indicativo de peso, medida e preço, 

como complemento direto ou objeto direto. Luft (2002) também considera o termo objeto 

direto. 

As gramáticas tradicionais, principalmente as que são destinadas ao ensino, 

classificam esses termos como adjuntos adverbiais. A incoerência metalinguística está no fato 

de a própria gramática tradicional diferenciar termos „integrantes‟ e termos „acessórios‟, 

estando incluídos no primeiro o objeto direto e o objeto indireto, e, no segundo, os adjuntos 

adverbiais. Mas será que se trata de termos opcionais?  

Perini, no entanto, ao trabalhar com a descrição da transitividade em termos de 

exigência, recusa e aceitação livre, afirma que uma das funções relevantes e obrigatórias é o 

adjunto circunstancial. Para ele, trata-se de um elemento obrigatório e não opcional. 

 

 

4.5  Regência dos verbos selecionados 

 

 

Nos capítulos gramaticais dedicados à regência verbal em algumas obras, verificamos 

um tratamento especial para determinados verbos, como aqueles que apresentam uma 

transitividade de acordo com o sentido que lhe é atribuído. Como este trabalho tem como base 

um corpus composto por textos jornalísticos do período de dezembro de 2011 a fevereiro de 

2012, realizamos um levantamento de obras normativas contemporâneas com o objetivo de 
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mostrar o comportamento da regência dos verbos analisados nesta pesquisa. As obras 

escolhidas para esta comparação foram as seguintes: 

1. Dicionário Prático de Regência Verbal – Celso Pedro Luft, 8ª edição 2005. 

2. Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha Lima, 45ª edição 2006. 

3. Nova Gramática do Português Contemporâneo – Celso Cunha & Cintra (2001). 

 

 

4.5.1 Assistir 

 

 

Segundo Cunha e Cintra (2001), há verbos que apresentam mais de uma regência. Em 

geral essa diversidade diz respeito a uma variação significativa do verbo. O verbo assistir, 

segundo os manuais normativos, apresenta três acepções: presenciar ou estar presente; 

ajudar, socorrer ou prestar assistência; caber ou pretender; e, em algumas obras, destaca-se, 

também, o sentido de residir ou morar.  

Segundo os autores, o verbo assistir é considerado transitivo indireto quando estiver 

na acepção de “estar presente”, “presenciar”, e seu complemento deve vir precedido da 

preposição a e, se expresso por pronome, exigem-se as formas a ele(s), a ela(s), e não lhe(s). 

Rocha Lima (2006), também, afirma que o verbo é transitivo indireto quando tem o 

sentido de “ser espectador de”, “presenciar” e seu complemento deverá vir com a preposição 

a. Por fim, em uma consulta ao dicionário de regência verbal de Celso Pedro Luft (2005), 

percebemos uma consonância nas opiniões dos gramáticos e do dicionarista, como elucida o 

trecho a seguir retirado do corpus deste trabalho: 

 

 

 

[...] O restante da praia assiste a um show de fumaça.[...] 

 
Carta dos leitores – publicado em 03/01/2012 
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Vale ressaltar que, além dessa visão tradicional, Cunha e Cintra afirmam que esse 

verbo, com essa acepção, passou a ser empregado na linguagem coloquial, preferencialmente, 

como transitivo direto, e que pode haver até a construção passiva como mostra Luft no 

exemplo: “o jogo foi assistido”, como podemos ver a seguir: 

 

 
Coluna Patrícia Kogut – Segundo Caderno – publicado em 02/01/2011 

 

 

Bagno ( 2009) defende que essa mudança de regência se deve a uma mudança 

semântica. O autor em seu livro “Não é errado falar assim” mostra que, originalmente, “em 

latim, assistir [adsistere] significava „estar junto a‟ alguma coisa, „comparecer a‟ algum lugar 

(como demonstra a preposição ad, de onde veio a nossa preposição a. Esse significado 

original, no entanto, se perdeu na história da língua, e o verbo passou a ser interpretado e 

empregado com o sentido de „presenciar‟, „ver‟, „observar‟, „frequentar‟. 

Na acepção de “favorecer”, “caber (direito ou razão a alguém)”, o verbo também é 

transitivo indireto, no entanto aceita-se, nesse caso, a construção com a forma pronominal lhe, 

como mostra Luft em:  
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(61) Assiste a todos (Assiste-lhes) o direito de lutar pela justiça social. 

 

Quando apresentar sentido de “acompanhar”, “ajudar”, “prestar socorro” ou 

“socorrer”, o verbo é usado, normalmente, como transitivo direto apesar de alguns autores 

(como Cunha e Cintra, Rocha Lima e Luft) admitirem o uso do verbo como transitivo 

indireto. Para Luft (2005,p. 79), a regência indireta (assistir a alguém, assistir-lhe) apresenta 

uma redundância   “[Prefixo –a verbo + Preposição a]”. O autor considera o uso direto 

(Assistir alguém, assisti-lo) uma “evolução regencial”, provavelmente, relacionada à pressão 

semântica dos sinônimos “ajudar, auxiliar”. 

Por último, apresenta-se o verbo com o sentido de “morar”, “residir”, “habitar”. Neste 

caso, o verbo é acompanhado de um termo locativo – regido pela preposição em – e é 

classificado como intransitivo79. Essa última acepção, no entanto, é considerada arcaica no 

português brasileiro contemporâneo, segundo afirmam Cunha & Cintra, e nem é citada no 

dicionário de regência verbal de Luft. 

 

 

4.5.2 Chegar 

 

 

O verbo chegar no sentido de „atingir o termo do movimento de ida ou vinda‟; „atingir 

(o lugar visado)‟ é classificado, segundo Luft (2005, p.116), como verbo intransitivo ou 

transitivo indireto: chegar (a...). 

 

(62) Ele ainda não chegou. 

(63) Ele chegou cedo (à escola). 

Esse verbo, quando usado com ideia de „movimento para‟, rege preposição „a‟ diante 

de complemento locativo. No entanto, no Português do Brasil, como mostra Luft (2005), é 

muito comum o emprego da preposição em, principalmente diante de casa, ‗lar‘: “chegar em 

casa e não chegar a casa”. De acordo com Luft (2005, p. 116), “pode colaborar para isso a 

tendência de se considerar o estado e o repouso (‗lugar onde‘), em vez do movimento (‗lugar 

para onde‘)”. 

                                                           
79

 Essa questão de o verbo ser intransitivo e exigir complemento locativo é questionável conforme discutido na 

seção 1.3. 
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O uso de „chegar em‘ também ocorreu na língua escrita, conforme verificamos em 

exemplo extraído do corpus deste trabalho: 

 

Chegar em casa sem colocar em risco a sua vida.80 

 

 

Luft (2005. p. 116) considera que “em texto escrito culto formal melhor se ajusta o 

chegar a‖.  Segundo Savioli (1998, p. 150), o emprego de em é considerado “popular” e 

“errado”, essa preposição pode ser usada apenas quando indicar o lugar dentro do qual ocorre 

a ação, como em: Chegou no avião da Vasp. (= chegou dentro do avião).  

Além do uso da preposição „a‘ nos complementos locativos, existe também a 

possibilidade de esse verbo ser regido pela preposição „até‘81, como atesta Borba (2002). 

Também encontramos exemplos dessa construção no corpus deste trabalho, conforme vemos 

a seguir: 

 

“Como ela não podia chegar até onde estavam os objetos, eu fui correndo levar alguns para 

ela ver”82. 

 

 

Vale destacar que, dos manuais analisados, apenas Borba (2002) faz menção a essa 

construção com a preposição até. Essa construção não será contabilizada em nossa análise. As 

variantes analisadas neste trabalho serão: 

 

 

Verbos Tradição 

Complemento iniciado 

Inovação 

Complemento iniciado 

Assistir 

Chegar 

com preposição a 

com preposição a 

sem preposição 

com preposição em 

QUADRO 7 - regência dos verbos analisados 

 

                                                           
80

 O Globo. Outra opinião – Vladmir Polízio Junior, defensor público. (16 de janeiro de 2012). 
81

 Essa ocorrência com a preposição até não fez parte de nossa análise. Procuramos aqui o uso do verbo chegar 

apenas com a preposição a em comparação com a preposição em. 
82

 O Globo. Caderno ELA. (31 de dezembro de 2011). 
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4.6 Considerações finais 

 

  

Nesta seção foram expostas informações encontradas em algumas obras tradicionais, 

sobretudo, no Dicionário Prático de Regência Verbal de Celso Pedro Luft, sobre questões 

relativas à regência verbal. Notamos, de modo geral, que, quanto à regência, em todas as 

obras estudadas as definições são muito semelhantes, apesar de o estudo mais completo ter 

sido o encontrado em Luft (2005).  

 A regência pode ser entendida como a relação de dependência estabelecida entre 

um termo e outro. Os autores tradicionais, apesar de reconhecerem a existência da variação, 

recomendam a utilização da variante utilizada pelos “bons escritores” e prescrita pelos 

manuais tradicionais.  

No que concerne à transitividade e suas definições, bem como aos complementos 

verbais, notamos que não há um tratamento uniforme nas obras selecionadas. No entanto, 

observamos, de modo geral, que alguns autores concordam com o fato de a transitividade 

decorrer da actância e de o verbo poder mudar de transitividade segundo o contexto em que se 

insere. 

Com base nos estudos de Perini (2006), podemos destacar as três relações 

levantadas pelo autor: i) os verbos que exigem complemento, denominados transitivos; ii)  os 

verbos que recusam complemento, reconhecidos pela tradição por intransitivos; iii) os verbos 

que aceitam livremente o objeto, nesse caso o sistema tradicional não determina uma 

classificação. 

Os complementos, ou argumentos, são expostos de maneiras várias, principalmente os 

preposicionados, que são chamados de objeto indireto por alguns estudiosos ou de 

complemento relativo por outros. Além disso, há o complemento circunstancial que ora 

aparece preposicionado, ora não. No entanto, para esse tipo de complemento, há grande 

divergência entre os autores, pois uns defendem que são complementos já que sem eles não há 

complementação da predicação verbal ao passo que outros definem como meros adjuntos, 

principalmente aqueles com valor locativo. 

Com base no que foi exposto acerca dos complementos, podemos chegar às seguintes 

visões: i) as funções de objeto direto, objeto indireto e complemento relativo apresentam 

estruturas diferentes, cada um com suas características; ii) o complemento relativo, precedido 

de preposição, difere-se do objeto indireto pelos seguintes motivos: não pode ser comutado 

pelo pronome lhe, nem assume papel de destinatário ou beneficiário; iii) alguns 
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complementos circunstanciais não devem ser analisados, simplesmente, como adjuntos 

adverbiais por apresentar característica argumental, ou seja, por ser necessário à construção 

predicativa. 

Além disso, vale destacar que para uma análise efetiva de qualquer aspecto 

linguístico, especialmente a questão da regência verbal, necessita da integração de todos os 

componentes: o sintático, o semântico e o pragmático. 

Após o levantamento das relações de transitividade e das várias discussões 

expostas nesta seção, fazemos algumas considerações finais com base em Neves (2004): i) 

verificamos que esse assunto é tratado, comumente, na parte destinada à Sintaxe, todavia os 

autores não ficam necessariamente presos a esse campo; ii) A diferença entre objeto direto e 

objeto indireto, em geral, está no uso da preposição (critério sintático), essa distinção, no 

entanto, é feita, também, levando-se em consideração basicamente critérios semânticos; iii) 

existem pequenas diferenças quanto à nomenclatura dos termos ligados à transitividade 

verbal, porém o tratamento dado à regência é semelhante nas gramáticas analisadas. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1   Descrição e análise dos dados 

 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever de forma objetiva e sistemática a análise do 

corpus de acordo com tradição gramatical e a variação linguística. Procuramos por meio de 

gráficos fazer um confronto entre essas duas visões da regência dos verbos assistir e chegar 

nos textos jornalísticos, a fim de verificarmos se é mais frequente o uso das variantes 

consideradas cultas ou o emprego das coloquiais. Para isso, adotaremos duas classificações: 

norma padrão (NP) e norma não-padrão (NNP). Esta representa a variante não preconizada 

pela gramática tradicional, enquanto aquela representa a variante recomendada pela tradição. 

Nos dados analisados, encontramos ocorrências das variantes referidas: o verbo 

assistir sem o uso da preposição – usado como transitivo direto – e o uso de verbo chegar 

regido pela preposição em, como elucida os exemplos abaixo encontrados no corpus. 

 

Se de fato assistirmos, como espero, uma mudança no rumo de Romney, devemos celebrar.  

NICHOLAS D. KRISTOF é colunista do ―New York Times‖83 

 

 

 

Ele é acusado de ser o mentor da execução da juíza Patrícia Acioli, morta com 21 tiros na 

noite de 11 de agosto, quando chegava em casa, em Piratininga, Niterói.84 

 

Além disso, percebemos que, em alguns casos, os verbos ora aparecem consoante à 

norma padrão, ora, dissonante a essa determinação normativa no mesmo texto. Isso nos leva à 

seguinte indagação: se o texto sofre revisão, por que o verbo está em uso coloquial e 

padronizado no mesmo texto? Vale ressaltar que essa dupla ocorrência foi mais frequente com 

o verbo chegar, principalmente, quando acompanhado da ideia locativa “casa”, como aparece 

no gênero notícia a seguir, na qual encontramos sete ocorrências do verbo chegar: 

                                                           
83

  Sexta-feira, 6 de janeiro, 2012. 
84

 Terça-feira, 20 de dezembro de 2011 
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(i) Chegaram ontem ao país as primeiras levas de brasileiros [...] / (ii) os 

brasileiros chegaram ao consulado de ônibus [...] / (iii) os brasileiros 

chegaram com fome e apreensivos [...] / (iv) Todos chegaram aqui sem 

passaporte, sem documentos. / (v) E chegaram famintos [...] / (vi) Eles 

chegaram em dois grupos [...] / (vii) a família Squeff chegou ontem em 

casa. (O GLOBO, 16  de janeiro de 2012) 

 

No dicionário de Regência verbal, o dicionarista Luft (2005, p. 116) faz uma 

observação a esse respeito já citada neste trabalho. O autor afirma ser comum no português do 

Brasil a preposição em diante de casa, lar: “chegar em casa e não chegar a casa”. De acordo 

com Luft, “pode colaborar para isso a tendência de se considerar o estado e o repouso 

(‗lugar onde‘), em vez do movimento (‗lugar para onde‘)”.  

Apesar dessa última afirmação de Luft de que o verbo indica estado ou repouso (lugar 

onde), é importante frisar que em todas as ocorrências, o verbo apresenta ideia de movimento 

(lugar para onde), como podemos verificar no exemplo anterior. 
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5.2  Análise dos verbos 

 

 

No corpus deste trabalho, registramos 355 ocorrências dos verbos em análise.  Dessas, 

132 (37%) são referentes ao verbo assistir e 223 (63%), ao verbo chegar. Dessas 355 

ocorrências, verificamos que 248 (70%) estão dentro das determinações da gramática 

normativa e 107 (30%) ocorrências referem-se à variante não-padrão.  

 

 
GRÁFICO 1 – total de ocorrências dos verbos e comparação das variantes 
 

 

 
GRÁFICO 2 – comparação das variantes dos verbos chegar e assistir 

 

A seguir, analisamos as ocorrências com esses verbos, separadamente, comparando-as 

com a norma padrão (NP) e a norma não-padrão (NNP). 
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5.2.1 Assistir 

 

Antes de elucidarmos com os gráficos as ocorrências encontradas, consideramos 

conveniente destacar alguns casos do uso do verbo assistir encontrados nos variados gêneros 

do domínio jornalístico que compõem nosso corpus de pesquisa. Para isso, selecionamos um 

exemplo de cada gênero85 aqui analisado – ora concernente à norma padrão (NP), ora à não-

padrão (NNP): 

 

a) Norma padrão (NP) 

 

Exemplo 1 - Artigo de opinião – publicado em quinta-feira, 22 de dezembro de 2011. 

 

 

 

Exemplo 2: Carta dos leitores – publicado em sábado, 17 de dezembro de 2011. 

 

 
 

                                                           
85

 Não encontramos nenhuma ocorrência do verbo assistir regido de preposição a no gênero Editorial no período 

de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012. 
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Exemplo 3: Crônica (coluna) – publicado na Revista O Globo, em domingo, 8 de janeiro de 

2012. 

 

 

 
Martha Medeiros

 

 

Exemplo 4: Notícia – publicado no caderno O Mundo, em sábado, 17 de dezembro de 2011. 

 

 
Título da notícia: Combustível da insatisfação na Rússia 
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b) Norma não-padrão (NNP) 

 

 

 

Exemplo 1 - Artigo de opinião – publicado em sexta-feira, 6 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Exemplo 2: Carta dos leitores – publicado em terça-feira, 24 de janeiro de 2012. 

 

 

 
 

 

Exemplo 3: Crônica (coluna) – publicado em terça-feira, 31 de janeiro de 2012 
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Exemplo 4: Notícia – publicado no caderno Esportes, em sábado, 27 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 
 

Após seleção dos verbos em cada gênero textual, identificamos maior ocorrência do 

uso da norma padrão em detrimento da norma não-padrão. Os dados comprovam que o verbo 

assistir como transitivo indireto regido de preposição a nos textos formais – com certa 

monitoração – não é um caso de arcaísmo como defende Possenti (1996), uma vez que 77% 

das ocorrências seguem a prescrição normativa, como atesta o gráfico a seguir: 

 

 
GRÁFICO 3 – total de ocorrência do verbo assistir 

 

Das 31 ocorrências (23%) do verbo assistir, usado como transitivo direto, observamos 

que o verbo apareceu também: a) na voz passiva; e b) nas orações relativas86, como mostram 

os trechos a seguir: 

 

 

 

                                                           
86

 É importante frisar que as construções relativas encontradas no corpus foram todas na forma reduzida de 

particípio como elucida o referido exemplo. 
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Caderno Economia – publicado em terça-feira 24 de janeiro de 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Carta dos Leitores – publicado em sábado 3 de dezembro de 2011. 

 
 

 

Notamos que houve o mesmo número de ocorrências do verbo assistir como transitivo 

direto tanto na voz passiva, quanto nas orações relativas, como mostra o gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 4 – total de ocorrência do verbo assistir usado como transitivo direto 

 

 

 

 

5.2.2 Chegar 

 

 

a) Norma padrão (NP) 

 

 

Exemplo 1 - Artigo de opinião – publicado em quinta-feira, 22 de dezembro de 2011.
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Exemplo 2: Carta dos leitores – publicado em quinta-feira, 22 de dezembro de 2011. 

 

 
 

 

 

Exemplo 3: Crônica (coluna) – publicado em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012 

 

 

 
 

 

Exemplo 4: Notícia – publicado no caderno Economia, em segunda-feira, 19 de dezembro 

de 2011. 
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b) Norma não-padrão 

 

 

 

Exemplo 1 - Artigo de opinião – publicado em quinta-feira, 25 de janeiro de 2012.

 

  

 
 

 

 

Exemplo 2 – Carta dos leitores – publicado em terça-feira, 3 de janeiro de 2012. 

 

 

 
 

 

Exemplo 3: coluna – caderno Economia – publicado em quarta-feira, 24 de janeiro de 

2012. 
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Exemplo 4: Notícia – publicado no caderno Esportes, em domingo, 1 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 
 

Observamos, com análise do corpus, que o verbo chegar, na maioria das ocorrências 

(65%), foi usado segundo a prescrição normativa, ou seja, regido da preposição a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GRÁFICO 5 – total de ocorrência do verbo chegar 

 

É importante destacar que, as 78 (35%) ocorrências do verbo chegar com a preposição 

em apareceram de três maneiras: a) verbo seguido de adjunto adverbial com a palavra casa; b) 

verbo seguido de adjunto adverbial sem a palavra casa; c) verbo dentro de oração relativa; 

como mostram os exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

NP
65%

NNP
35%

Verbo - CHEGAR
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Caderno Rio  20/11/2011 

 
Caderno O País – 

02/01/2012 
 

 

 
Caderno Rio – 03/02/2012

 

 

 

A tabela e o gráfico a seguir destacam tais ocorrências 

Construção – verbo chegar Ocorrências 

Verbo + em casa 20 

Verbo + em (adjunto adverbial) 47 

Verbo em oração relativa 11 

TABELA 2 – Construção do verbo chegar  

 

 

outros
67%

33%

14%

Chegar em

em casa

em + 
outros

 
        GRÁFICO 6 – total de ocorrência do verbo chegar com a preposição em 
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Das ocorrências com oração relativa, a maioria (81%) se deu com o pronome „onde‟ 

sem a preposição a, como elucida o exemplo a seguir: 

 

 Caderno Esportes – 19 de dezembro de 2011. 

 

 

 

Apesar do número menor de ocorrências, consideramos conveniente destacar o 

percentual de ocorrências das sentenças em que o complemento – verbal ou circunstancial – 

aparece distante do verbo por considerarmos uma variável independente como possível fator 

da variação regencial. Esse distanciamento87 entre o verbo e o complemento pode influenciar 

na omissão da preposição a – no caso do verbo assistir – e no uso da preposição da preposição 

em – no verbo chegar – como elucidam os exemplos a seguir: 

 

 
Carta dos Leitores – publicado em 26/01/2012 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Consideramos, como critério para indicar esse distanciamento, a quantidade de dois termos ou mais entre o 

verbo e o complemento.  
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Caderno Rio – publicado em 03/01/2012 

 
  

Do total de 355 ocorrências dos verbos, encontramos apenas 20 ocorrências – 13 do 

verbo assistir e 7 do verbo chegar  – 5,6%  de construções em que há um distanciamento entre 

o verbo e o complemento verbal ou circunstancial. A tabela a seguir explicita melhor esses 

dados. 

 

 Verbo Número de 

ocorrências - NP 

Número de 

ocorrências - NNP 

Porcentagem 

NP 

Porcentagem 

NNP 

Assistir 11 2 84% 16% 

Chegar 3 4 43% 57% 

TABELA 3 – Total de ocorrências com distanciamento entre verbo e o complemento 

 

Com base na tabela anterior, percebemos que, mesmo com o distanciamento entre o 

verbo e o complemento, há um predomínio do uso da norma padrão no que diz respeito à 

regência do verbo assistir: 84% NP – 16% NNP. Já em relação ao verbo chegar, apesar de 

haver 57% de NNP e 43% de NP, não consideramos conveniente afirmar que se trata de uma 

variação na regência decorrente desse distanciamento, pelo equilíbrio no uso das duas formas. 

 

 

5.3 Considerações finais 

 

 

Dos 355 casos de regência dos verbos chegar e assistir analisados neste trabalho, 40 

(11%) ocorreram no gênero artigo de opinião; 75 (21%), na carta dos leitores; 62 (17%), na 

coluna (crônica), 7 (2%), no editorial, 156 (44%), na notícia; e 15 (4%), em outros gêneros. 

Em relação ao uso da regência segundo a norma padrão e a não-padrão, encontramos os 

seguintes resultados nos respectivos gêneros: a) artigo: 36 casos (90%) ocorreram na norma 

padrão (NP) e 4 (10%), na não-padrão (NNP); b) carta: 50 (67%), na padrão e 25 (33%); c) 
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coluna: 35 (56%), na padrão e 27 (44%), na não-padrão; d) editorial: 5 (71%), na padrão e 2 

(29%), na não-padrão; e) notícia: 113 (72%), na padrão e 43 (28%), na não-padrão; f) outros: 

9 (60%), na padrão e 6 (40%), na não-padrão. O gráfico e a tabela a seguir mostram esses 

dados separados por gêneros textuais.  

11%

21%

18%

2%

44%

4%

Quantidade de  textos - 355

Artigo

Carta

Coluna

Editorial

Notícia

Outros

 
GRÁFICO 7 – número de textos utilizados 

 

 

Gêneros número % % NP % NNP 

Artigo 40 11 90 10 

Carta 75 21 67 33 

Coluna (crônica) 62 18 56 44 

Editorial 7 2 71 29 

Notícia 156 44 72 28 

Outros 15 4 81 19 

Total 355 100 100 100 

TABELA 4 - Número de ocorrências por gêneros 

 

Ao observar os dados da tabela, verificamos que todos os gêneros textuais fizeram uso 

predominantemente da regência segundo os preceitos gramaticais normativos. Desses 

gêneros, podemos notar que o maior número de ocorrências deu-se no gênero notícia, mas, em 

uma proporção número de textos versus número de ocorrências, notamos que o maior número 

de usos na norma não-padrão foi encontrado no gênero coluna (crônica) com 44%, seguido 

do gênero carta dos leitores com 33% e o maior número de ocorrência do verbo em 

consonância com a norma padrão foi encontrado no gênero artigo com 90%. 



138 

 

Em relação ao gênero carta, consideramos importante destacar que, ainda que possam 

ser justificados pelo fato de não se tratar de textos produzidos pela equipe jornalística, 

portanto menos monitorados, os casos de regência na norma não-padrão não são 

predominantes.  Além disso, Bezerra (2007) defende que, ainda que sejam textos produzidos 

pelo leitor, esses textos podem sofrer alterações, ou seja, podem ser editados. Essa revisão, 

segundo Bahia (2009), não configura uma filtragem ou limitação de expressão do leitor (cf. 

secção 2.3.1.3)   

Apesar de haver uma liberdade na produção textual, não podemos esquecer que, 

segundo os manuais de redação das empresas jornalísticas, alguns textos passam por um crivo 

para que se evite uma ruptura da ideologia, bem como da formalidade do suporte. Assim, 

podemos pensar que, ainda que haja expressões coloquiais ou estruturas próximas da 

oralidade – como a omissão da preposição exigida pelo verbo assistir ou o uso da preposição 

em depois do verbo chegar –, não podemos afirmar se realmente foi um “descuido” na hora da 

edição ou se realmente há uma tendência de uma variação no campo da regência verbal, pois 

muitas ocorrências podem já ter sido alteradas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho buscou investigar, numa perspectiva variacionista, a regência dos verbos 

assistir e chegar segundo o que recomenda os compêndios gramaticais normativos e o que 

ocorre no uso real da língua do português do Brasil.  

Para isso, procuramos nos basear em um suporte teórico que dialoga com a 

Sociolinguística Variacionista, tendo como direção a função sócio-comunicativa da língua. 

Defendemos aqui que a língua não é um repertório de formas e estruturas fixas a que os 

falantes se sujeitam, mas sim uma forma ampla de realizações dependentes de seu contexto 

discursivo. 

Para a realização desta pesquisa, utilizamos um corpus formado por diferentes gêneros 

do suporte jornal – O Globo – do período de dezembro de 2010 a fevereiro de 2012, com 

objetivo de verificar se os verbos sofrem variação quanto à regência quando usados em textos 

escritos ditos formais. Os principais gêneros foram: Artigo de Opinião, Carta dos Leitores, 

Editorial, Coluna (Crônica) e Notícia.  

Feita a análise de cada verbo e seus respectivos complementos, verificamos que são 

usados predominantemente em consonância com a norma padrão – aquela preconizada pela 

gramática normativa, como podemos observar a seguir: 

 

    

Caderno Economia – 3 de dezembro de 2011 

 

Observamos, também, no decorrer deste trabalho, que a variação é frequente no que 

diz respeito à regência verbal conforme comprovam as estruturas exemplificadas no corpo 

deste trabalho e os exemplos a seguir: 
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Caderno Esportes – 1 de janeiro de 2012 e 27 de dezembro de 2011, respectivamente. 

 
 

Constatamos, também, que as variantes não-padrão – assistir algo e chegar em – 

aparecem em todos os gêneros, com menos frequência no editorial, texto mais formal, e com 

mais frequência naqueles menos monitorados ou próximos do coloquial, como a carta do 

leitor e a crônica. 

Além disso, percebemos que, por mais que os manuais de redação defendam o uso do 

português padrão e façam alterações nos textos, ainda surgem ocorrências de variante não-

padrão. No entanto, não podemos afirmar se realmente essa ocorrência é um “descuido” na 

revisão/edição ou se realmente se configura variação linguística com uma tendência à 

mudança no campo da regência verbal. 

Diante disso, retomando as questões feitas ao longo deste trabalho, verificamos que: 

há casos de variante não-padrão da regência verbal em textos jornalístico escritos; o verbo 

chegar é o que mais apresenta ocorrência de variação preposicional. Isso mostra que o texto 

jornalístico não apresenta uma uniformidade linguística, como defende Perini (1999).  

Defendemos, nesta pesquisa, que o estudo linguístico deve considerar a hipótese da 

mudança linguística que ocorre ao longo do tempo, uma vez que a mudança e a variação, 

segundo Neves (2004, p. 68), “longe de serem processos marginais e paralelos ao 

funcionamento da linguagem, (…) estão na essência do funcionamento das línguas naturais, 

que, por definição, são historicamente inseridas”.  

É importante destacar, porém, que nem toda variação é responsável por uma mudança 

linguística. É nítido que a questão da regência verbal tem um comportamento variável no que 

se refere a muitos verbos portugueses. Não podemos afirmar, todavia, que essa variação possa 

implicar uma mudança efetiva na regência verbal. 
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Com base no percentual dos dados analisados, podemos notar que o padrão culto nos 

gêneros textuais do domínio jornalístico continua, predominantemente, condizente com a 

norma padrão apresentada nas gramáticas tradicionais. Embora o percentual de discordância 

da norma padrão tenha sido menor, tal índice merece consideração, já que o padrão culto 

escrito apresenta também algumas variações que são citadas nas gramáticas tradicionais e no 

dicionário de regência. (cf. Cunha 2001 e Luft 2005). 

Embora haja em qualquer país uma unidade linguística, ou seja, uma língua nacional, 

sabemos que ocorre variação na fonética – objeto de grandes números de trabalhos – e 

também nas construções sintáticas não só na modalidade oral como também na modalidade 

escrita do português do Brasil. Não existem, portanto, variedades fixas; em um meio social e 

espacial mesclam-se variedades linguísticas diferentes. 

Como os percentuais apurados neste trabalho indicam que os gêneros editorial, carta 

do leitor, artigo, notícia e coluna (crônica) estão mais próximos da norma padrão, defendemos 

que esses textos devem servir de instrumentos de estudo linguístico nas escolas não só para 

estudos textuais e discursivos como também no ensino da gramática normativa 

contextualizada e vinculada às atividades sociais discursivas. Assim, seria evitado um ensino 

puramente metalinguístico, voltado para frases soltas e descontextualizadas. 

Além disso, apostamos que, com base nos textos desses gêneros, possa haver um 

estudo direcionado ao ensino da norma padrão e à reflexão da língua no que se refere às 

variações que surgem também nos textos escritos formais. Essas variações devem ser, no 

entanto, analisadas e discutidas em sala levando-se em consideração as características de cada 

gênero e os diferentes graus de monitoração da escrita. 

Defendemos que o ensino da língua padrão baseado nesses textos jornalísticos pode 

propiciar um ensino mais realista não só da norma padrão, mas também um contato com a 

norma não-padrão, desobrigando-se o professor do uso apenas de textos literários cujo uso da 

língua não representa às vezes a realidade linguística do aluno. Julgamos importante observar 

que, ainda que já se faça uso desses gêneros textuais em sala de aula, não há, infelizmente, 

uma relação entre eles e o estudo da norma padrão. 

Outra questão importante é o fato de que o ensino de língua deve ter em conta as 

variantes linguísticas, o valor social de cada uma e procurar mostrar aos alunos que o ensino 

de língua materna não se restringe apenas à memorização de nomenclaturas. A língua 

apresenta diversas manifestações tanto na fala quanto na escrita. E o mais importante é o 

aluno escolher a mais adequada para cada ocasião. 
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No entanto, é importante que o professor ensine a variante padrão, já que essa 

variedade é considerada a de maior prestígio e pelo fato de o aluno precisar dela para um 

crescimento social. No entanto, o caminho não é o da correção ou substituição do 

conhecimento linguístico do alunado e sim o da reflexão acerca dessas variantes e seus 

valores sociais. Afinal, aprender uma língua significa aprender novos modos de dizer as 

mesmas verdades em variados contextos.  
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