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CRASE COM NOMES
Como já foi visto, a crase envolve, além de um substantivo feminino determinado, a regência da
preposição "a". Não só verbos (V. Não Tropece na Língua 071) mas também nomes –
substantivos, adjetivos e advérbios – regem ou se servem da preposição "a" para se relacionar com
os substantivos ou outros termos regidos. Por exemplo: horror a lugares fechados; útil a tanta
gente; paralelamente a isso... Se depois desses nomes intermediados pela preposição "a" for
colocado um substantivo feminino determinado, teremos a a, o que implica uma crase e o uso do
acento indicativo dessa crase/fusão. Nesses casos, valer-se do artifício da troca do substantivo
feminino pelo masculino é muito bom para tirar a prova dos nove:
Manifestou seu horror à depredação [ao estrago] do patrimônio público.
É um instrumento útil à maioria [ao grosso] dos trabalhadores.
Paralelamente à exposição [ao espetáculo] haverá distribuição de cestas básicas.

É possível fazer a associação de nomes a verbos. Há alguns nomes que apresentam o mesmo
regime dos verbos de que derivam. É o caso, por exemplo, dos verbos abaixo:

OBEDECER. Obedeça à sinalização. - Devemos obediência às leis de trânsito. É uma criança
obediente à sua mãe. Agiu obedientemente à legislação em vigor.

EQUIVALER. Equivale a um terço do negócio. - É equivalente à terça parte.

REFERIR-SE. No seu discurso, o presidente referiu-se à má distribuição de renda. - No seu
discurso, fez referência à má gestão das empresas.

VINCULAR-SE. O diretor vinculou-se a uma associação de benfeitores do esporte. - A associação
está vinculada às empresas do setor metalomecânico.

Grande parte dos nomes que exigem a preposição "a", contudo, derivam de verbos com diferente
regência. Em geral, verbos transitivos diretos:
>> Vou APOIAR a formação de um novo grupo de trabalho. - Vou dar apoio à formação de um
novo grupo de trabalho.
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>> Salários baixos não INCENTIVAM a eficiência e o desempenho. - Salários baixos não são
incentivo à eficiência e ao desempenho.
>> Margarida APRECIA a sogra. - Margarida tem apreço à sogra.
>> Eles AMAM a pátria em que nasceram. - Eles têm amor à pátria em que nasceram.
>> Sempre ELOGIO as pessoas esforçadas. - Sempre faço elogios às pessoas esforçadas.
>> PREFERIU a uva mais cara. - Deu preferência à uva mais cara.
>> CONSULTAMOS a entidade indicada. - Fizemos uma consulta à entidade indicada.

Para finalizar e variar um pouco, proponho ao leitor preencher as lacunas abaixo com à(s) ou
ao(s), conforme o caso:

1. Foi fechado o acesso ___ ponte / ___ túnel.
2. Deu parecer favorável ___ cobrança / __ pagamento das alíquotas antes do prazo.
3. Faremos o acordo em cumprimento ___ alínea / ___ item 9.6 do edital público.
4. O governo liberou verbas destinadas ___ restauro / ___ recuperação do patrimônio atingido
pelas cheias.
5. Vinha anunciando incursões bem-sucedidas em redutos tradicionalmente ligados ___ nobreza /
___ clero.
6. É necessária sua filiação ___ sindicato / ___ associação de funcionários.
7. A venda de “best-sellers” está restrita ___ supermercados / ___ bancas.
8. Não impôs nenhuma sanção ___ obras / ___ artefatos estrangeiros.
9. As demissões estão sujeitas ___ aprovação / ___ consentimento do Conselho.
10. Fez sua adesão ___ greve / ___ motim um pouco tarde.
Confira as RESPOSTAS CORRETAS: 1. acesso à ponte/ao túnel 2. parecer favorável à cobrança /ao
pagamento 3. em cumprimento à alínea/ao item 4. destinadas ao restauro/à recuperação 5. ligados
à nobreza/ao clero 6. filiação ao sindicato/à associação 7. restrita aos supermercados / às bancas
de revistas 8. sanção às obras /aos artefatos 9. sujeitas à aprovação/ao consentimento 10. adesão
à greve/ao motim.
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