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RESUMO 
 
 

O presente estudo investiga o fenômeno variável da concordância verbal a fim de 
verificar os fatores linguísticos e extralinguísticos que promovem a presença ou 
ausência da marca flexional de número. O corpus é constituído de redações de 
alunos integrantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Ensino Fundamental 
e Médio das redes pública e privada com base em pressupostos da teoria da 
variação (ou sociolinguística variacionista laboviana). Os resultados deste trabalho 
apontam para uma tendência a cancelar menos marcas de plural quanto menor é a 
idade e os homens tendem a utilizar mais a marca de número que as mulheres. Os 
fatores linguísticos saliência fônica e posição do sujeito demonstraram atuar 
decisivamente na concordância verbal variável na escrita. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Variação, Concordância verbal, Sociolinguística, Redação. 



 

ABSTRACT 

 
This study investigates the phenomenon of variable verb agreement in order to check 
the linguistic and extralinguistic factors that promote the presence or absence of 
inflectional mark number. The corpus of student essays members of the EJA (Youth 
and Adult) Elementary and Secondary Education of public and private school based 
on assumptions of the theory of change (or variational sociolinguistics). The results of 
this study point to a tendency to cancel less plural marks the lower the age and men 
tend to use the trademark of many women. The phonetic and linguistic factors 
projection position of the subject act decisively demonstrated the variable verbal 
agreement in writing. 

 
 
 
KEY WORDS:  Variation, Verb agreement, Sociolinguistic, Redaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo levantou ocorrências de variantes padrão X não-padrão da 

concordância do sujeito com o verbo a fim de verificar os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que promovem a presença ou ausência da marca flexional de 

número em redações de alunos integrantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

das redes pública e privada com base em pressupostos da teoria da variação (ou 

sociolinguística variacionista laboviana). 

RONCARATI (2007:5) esclarece que “falar em teoria da variação implica  

trabalhar com a língua em uso no discurso e desenvolver análises empíricas que 

procuram [...] encontrar explicações para os fenômenos variáveis”.  

É finalidade deste trabalho observar as variáveis pertencentes ao âmbito da 

morfossintaxe: variante posicional (ordem SV/VS), como também a variante de 

afastamento entre o SN e  V. 

 É intuito evidenciar também a diferença quantitativa de tais ocorrências de 

uma série para a outra, analisando-as sob o prisma de fatores extralinguísticos 

clássicos como: escolaridade, sexo e faixa etária e a influência destas variáveis na 

variação linguística dos educandos. 

 A proposta primordial do presente estudo é analisar o fenômeno variável da 

concordância verbal de 3ª pessoa do plural bem como tecer breves considerações 

sobre os textos de modo panorâmico no que se refere a marcas de oralidade nas 

produções escritas e à continuidade tópica de referentes do discurso. 

Ao analisar a continuidade tópica de tais referentes, pretendemos verificar se 

a falta de familiaridade com a modalidade escrita formal (escolar) promove a coesão 

por manutenção de mesmo item lexical devido à falta de um domínio vocabular que 
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permita a recategorização dos referentes. Para atingir tais propósitos, serão 

utilizados os postulados teóricos de Givón sobre cadeia tópica. 

Este pesquisa tem início no capítulo 2 que descreve a teoria variacionista 

laboviana como também enfoca as variedades da língua.  

O capítulo 3 apresenta uma breve revisão bibliográfica com as contribuições 

de Scherre & Naro e Bortoni-Ricardo aos estudos sociolinguísticos sobre 

concordância verbal. 

No capítulo 4, são descritos os procedimentos metodológicos bem como as 

hipóteses que fundamentaram o trabalho. 

O capítulo 5 discute os dados obtidos e as variáveis linguísticas e 

extralinguísticas que condicionam o fenômeno variável da concordância.  

Pretendemos demonstrar a dificuldade de concordância verbal na modalidade 

escrita da língua, uma vez que os alunos transmitem a variante oral, não-padrão, 

respectiva de seu meio social, para o texto escrito que produzem.  

 Será enfocada uma proposta de ensino que lide com as variantes sem a 

atribuição de valor, isto é, sem o desmerecimento de uma de menor prestígio em 

relação à outra de maior prestígio social. 
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CAPÍTULO 2 

 

POSTULADOS TEÓRICOS 

 

   Podemos afirmar que, através da linguagem, nos comunicamos uns com os 

outros, expressamos nossas idéias e emoções. Portanto, não podemos imaginar a 

sociedade sem comunicação entre seus membros, sem a utilização da linguagem 

visto que ela é meio fundamental para a existência da sociedade, para a circulação 

da informação.     

    Segundo o linguista Saussure (1999:17): 

 

A língua não se confunde com a linguagem; é somente 
uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. 
É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de 
linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 
adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 
faculdade nos indivíduos. 

 

     O trecho do mestre genebrino postula a língua como a parte social da 

linguagem sendo necessariamente convencionada. Cada corpo social (grupo social 

ou comunidade linguística) possui seu próprio sistema de convenção necessário 

para o exercício da comunicação. 

   Ao utilizarmos a língua para nos relacionarmos com os demais membros da  

sociedade, expressando, dentre outras coisas, fatos culturais. Como afirma Mattoso 

Câmara Jr. (1989:21-22), a língua é um meio para a cultura operar, “é parte e 

também reflexo da cultura, tendo como função expressar a cultura para permitir a 

comunicação social”. 

A língua é também uma realidade heterogênea constituída do somatório das 

diversas variedades linguísticas. A dinamicidade do sistema linguístico é fato 
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inquestionável e a variação decorre os sistemas linguísticos estão sujeitos à 

alternativas de uso e à mudança. A fala é a utilização concreta individual da língua 

segundo Saussure. Cada pessoa possui um repertório à disposição para se 

expressar de forma peculiar de modo a optar por estruturas dos diferentes 

subsistemas, seja sintático, morfossintático, morfológico, fonológico. Os falantes 

efetuam as suas escolhas linguísticas de acordo com as necessidades comunicativa 

e, em muitos casos, em função dos traços da comunidade de fala a que pertencem. 

 Num sistema linguístico, encontramos algumas variedades internas 

pertencentes a três tipos, de acordo com Coseriu (1980): 

 

(i) Diferenças diatópicas – diferenças no espaço geográfico. 

(ii) Diferenças diastráticas – diferenças entre os estratos sócio-culturais da 

comunidade linguística. 

(iii) Diferenças diafásicas – diferenças entre os diversos tipos de modalidade 

expressiva. 

 

Os usuários de uma determinada língua, em geral, não dominam todos os 

gêneros e estilos em sua totalidade devido às diversidades linguísticas existentes, 

ao grau de letramento e outras variáveis atuantes. Desse modo, exibem o 

predomínio de marcas de padrões de algumas variedades, utilizando-as tanto 

quando possível, adequadamente, em enquadres discursivos diferenciados.     

 Alkmin (in BENTES & MUSSALIM 2008:39), ao falar sobre variação, 

apresenta exemplos de usos linguísticos que demonstram o esperado efeito dos 

fatores sobre a emergência de variantes constitutivas de uma regra variável:   
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Os parâmetros da variação linguística são diversos [...] 
Para efeito de apresentação, isolamos os fatores a que a 
variação linguística, como um todo, está relacionada. Não 
podemos deixar de apontar, no entanto, que, na realidade 
das relações sociais, os fatores de variação se encontram 
imbricados. No ato de interagir verbalmente, um falante 
utilizará a variedade linguística relativa a sua região de 
origem, classe social, idade, escolaridade, sexo etc. e 
segundo a situação em que se encontrar. Por exemplo: 
um brasileiro, nascido em Recife, apresentará, sempre, 
vogais pretônicas abertas como em [rɛaʊ] “real”, mas 
ainda a depender de sua escolaridade, da origem rural ou 
urbana, utilizará o verbo “assuntar” ou “prestar atenção” e, 
a depender da situação, dirá “Fui nada” ou “Fui não”. 

 

A sociolinguística variacionista estuda a heterogeneidade da língua e os 

fatores que condicionam a variação que podem ser de natureza linguística e 

extralinguística. 

De acordo com Silva-Corvalán (2001: 86) 

 

[...] la sociolinguística trabaja com un constructo teorico 
básico, la variable linguística, que se há conceptualizado 
como dos o más maneras de decir la misma cosa. Estas 
dos o más maneras o realizaciones de una variable  em el 
habla se denominan variantes de una variable.  

 

Mollica (2007:10-11) elucida o conceito de fenômeno variável e suas 

respectivas formas variantes ao postular: 

 

A variação linguística constitui fenômeno universal e 
pressupõe a existência de formas linguísticas alternativas 
denominadas variantes. Entendemos então por variantes 
as diversas formas alternativas que configuram um 
fenômeno variável, tecnicamente chamado de variável 
dependente. A concordância entre o verbo e o sujeito, por 
exemplo, é uma variável linguística (ou um fenômeno 
variável), pois se realiza através de duas variantes, duas 
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alternativas possíveis e semanticamente equivalentes: a 
marca de concordância no verbo ou a ausência de marca 
de concordância. Uma variável é concebida como 
dependente no sentido que o emprego das variantes não 
é aleatório, mas influenciado por grupos de fatores (ou 
variáveis independentes) de natureza social ou estrutural. 
Assim, as variáveis independentes ou grupo de fatores 
podem ser de natureza interna ou externa à língua e 
podem exercer pressão sobre os usos, aumentando ou 
diminuindo sua frequência de ocorrência. 

 

As variáveis internas ou linguísticas são da ordem de estruturas no  nível 

fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivo e lexical. Já as externas ou 

extralinguísticas podem ser, por exemplo, faixa etária dos falantes, grau de 

instrução, gênero, inserção em redes sociais, renda, acesso a bens materiais e 

culturais, dentre muitas outras. 

Como é de conhecimento da literatura especializada na área da 

Sociolinguística, William Labov (1968; 1972) é o precursor da teoria variacionista. 

Sua contribuição para a evolução dos estudos linguísticos é inquestionável por ter 

propiciado o estudo sistematizado da variação e inserido o componente social em 

modelo de análise da língua em uso. O presente trabalho é norteado pelo paradigma 

laboviano de análise dos dados que supõe que os usos reais da linguagem não são 

aleatórios, são regulares e sistemáticos, exibem padrões, dado que são regidos por 

vetores linguísticos e não linguísticos de modo recorrente. 

Esse entendimento da língua em uso imprime historicamente um corte 

epistemológico na medida em que possibilita, o que antes era inadmissível, analisar 

cientificamente a contraparte concreta da linguagem. Assim, o que parecia caótico 

aos olhos das abordagens estruturalistas e gerativistas passa a ser foco de atenção 

e objeto de análise criteriosamente subsidiada por pilares fundantes em (Wenreich, 

Labov, Herzog, 1968). 
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2.1 As duas modalidades da língua: fala e escrita   

 Os estudos linguísticos atuais (cf. Marcuschi, 2001), dentre outros, 

esclarecem que fala e escrita não se situam em pólos opostos (visão dicotômica) e 

que suas especificidades podem ser vistas dentro de um continuum tipológico.  

No que tange às semelhanças e dessemelhanças entre a língua falada e a 

língua escrita, Koch (1997:32) esclarece que: 

 

Existem textos escritos que se situam, no contínuo, mais 
próximos da fala conversacional (bilhete, carta familiar, 
textos de humor, por exemplo), ao passo que existem 
textos falados que mais se aproximam do pólo da escrita 
formal (conferências, entrevistas profissionais para altos 
cargos administrativos dentre outros), existindo, ainda, 
tipos mistos, além de muitos outros intermediários. 

 

 Novaes (2005:42) comenta o intercâmbio entre as modalidades das línguas 

quando afirma: 

 

As diferenças entre oralidade e escrita não podem ser 
estabelecidas de forma rígida. [...] Ambas permitem  
elaboração de raciocínios abstratos e a construção de 
textos coesivos e coerentes, apresentam variações 
dialetais, sociais e de estilo e são usadas em situações 
mais ou menos formais. 

 

Quanto às especificidades das condições de produção, a fala recorre a uma 

grande variedade de recursos próprios à oralidade, tais como o timbre da voz, a 

gestualidade, a entoação e o jogo fisionômico, que facilitam a comunicação 

linguística. A escrita também lança mão de dispositivos que lhe são inerentes para, 
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tanto quanto possível, registrar características da fala. No entanto, ambas as 

modalidades mantêm traços comuns e características típicas. 

Durante o processo de produção do texto oral, em geral há cooperação mútua 

entre os interactantes, o que não equivale a dizer que a leitura, a escrita, a tradução 

supõem também interação de acordo com a visão vitgosktiana. Assim, os 

interlocutores co-participam da construção discursiva e, no caso da fala, podem vir a 

opinar em tempo real, (se for o caso e se as condições contextuais o permitam), 

criticar e acrescentar elementos com base em inúmeros critérios dentre os quais os 

relacionados às intenções comunicativas em jogo. 

Há também a possibilidade de retratação com o ouvinte, com vistas a 

salvamento de face ou a incompreensão de conteúdos proposicionais e implicaturas 

tal como prevêm os princípios da Pragmática. De fato, determinados aspectos 

presentes na oralidade como hesitações, truncamentos, falsos começos, repetições 

e paráfrases são perfeitamente aceitáveis, ao considerarmos o processo de 

elaboração realizado de modo simultâneo à produção discursivo-textual devido à 

natureza interacional da conversa e dos enquadres de eventos de fala. O processo 

de interação é realizado face a face e supõe necessariamente dialogicidade (cf. 

Bakhtin: 1986), possibilitando, assim, ao falante reagir, durante o processamento da 

enunciação, já que ele co-atua diretamente na construção do discurso: solicitar 

maior objetividade sobre determinado assunto é comum e previsível nas interações 

como uma das exigências das máximas griecianas. 

Portanto, a língua oral é dinâmica uma vez que o planejamento e 

processamento são simultâneos ou quase simultâneo à produção textual. Dessa 

maneira, o ouvinte acompanha o processo de criação do texto visto que é criado em 

tempo real. 
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No que se refere ao texto escrito, podemos afirmar que, embora se realize de 

maneira diversa do oral, porque possui características próprias, ambos convergem 

com relação aos critérios de formalidade e informalidade, já que “tanto os textos 

orais quanto os textos escritos abarcam um continuum que vai do nível mais informal 

ao mais formal, e a informalidade consiste em apenas uma das possibilidades de 

realização não só da fala, como também da escrita”. (NOVAES: 2005:43) 

 Marcuschi (2001:9) discorre sobre o continuum entre as modalidades 

linguísticas ao declarar: 

 

Em certos casos, as proximidades entre fala e escrita são 
tão estreitas que parece haver uma mescla, quase uma 
fusão de ambas, numa sobreposição bastante grande 
tanto nas estratégias textuais como nos contextos de 
realização. Em outros, a distância é mais marcada, mas 
não a ponto de se ter dois sistemas linguísticos ou duas 
línguas, como se disse por muito tempo. 

 

 No decorrer do processo de produção textual em língua escrita, devemos ser 

coerentes com as ideias apresentadas, sendo necessário que o texto possua clareza 

para que o leitor compreenda o raciocínio do escritor ao produzir aquele texto. 

Ocorre também uma preocupação com a objetividade, evitando-se, assim, a 

redundância às vezes presente na língua oral. A interação realiza-se à distância, de 

forma não presencial, proporcionando um envolvimento do autor com o texto, com 

um leitor imaginário (virtual) e com o tópico em questão. A reformulação do conteúdo 

é promovida apenas pelo produtor do texto. 

Outro aspecto importante na escrita é que podemos consultar outros textos 

para usá-los como base na criação do nosso. Assim, vale assinalar que a língua 

escrita, além de permitir o planejamento prévio do conteúdo, o que não ocorre 
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sempre na modalidade oral, também possibilita ao escritor revisar, corrigir e 

aperfeiçoar o texto.  

Fávero, Andrade e Aquino (1999:74) estabelecem as especificidades da fala e 

da escrita, considerando o contexto de produção de ambas, através do seguinte 

esquema:  

 

FALA ESCRITA 

 

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

– Planejamento simultâneo ou quase 
simultâneo à produção 

– Planejamento anterior à produção 

– Criação coletiva: administrada passo 
a passo 

– Criação individual 

– Impossibilidade de apagamento 

 

– Possibilidade de revisão 

– Sem condições de consulta 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 
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Cumpre salientar, então, que a língua escrita não é mera representação 

gráfica da fala. Tanto a escrita quanto a fala possuem atribuições e características 

próprias. Isso significa dizer que a simples transposição do discurso oral para o 

escrito é ineficiente e constitui iniciativa inócua, porque aquele apresenta 

especificidades, como a entoação e a mímica. 

Assim, podemos admitir que o aluno produz textos escritos com marcas da 

oralidade por não dominar os recursos expressionais da escrita formal. 

 

2.2 Variação linguística e ensino  

 No processo de ensino de língua materna, observamos uma prática 

pedagógica frustrante que desconsidera a necessidade de se trabalhar com as 

variedades linguísticas dos alunos a fim de que  dominem a língua padrão idealizada 

pela escola. A diversidade linguística presente na sala de aula é decorrente da  

democratização do ensino que visa oportunizar aos alunos provenientes das 

camadas sociais menos favorecidas a aprendizagem da chamada “língua da 

cultura”. Essa democratização torna-se falsa ao considerarmos que a prática 

pedagógica vigente não leva em consideração a distância da forma de falar do aluno 

para a forma culta exigida pela escola. 

Mattos e Silva (2000:33) critica essa atitude contraditória e opressora da 

escola quando diz: 

A escola brasileira, ainda que pseudodemocratizada no 
que diz respeito à língua materna, persegue, no geral, a 
tradição normativo-prescritiva. A consequência disso para 
quem tenha algum verniz de formação linguística é óbvia: 
muitas e variadas falas chegam à escola e essa persegue 
ainda um ideal normativo tradicional.  
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Observamos, através do fragmento citado, que a escola ainda não se 

adaptou a clientela atual. 

Para ocorrer uma reformulação no ensino é necessário partir do saber 

linguístico do aluno (uso regional, social e estilo peculiar), de modo a não impor o 

padrão, mas a construir meios produtivos para levar o aluno a dominá-lo. 

Como afirma Luft (2000:67): 

 

Em sociedades econômica, social e culturalmente 
heterogêneas, é inevitável a heterogeneidade no campo 
da linguagem. Assim, mesmo que vise a uma 
homogeneidade linguística culta, a escola tem de 
trabalhar a partir da realidade gramatical heterogênea 
dos alunos; do contrário, sua atuação na educação 
idiomática será frustrada. 

 

O descaso por parte dos professores pelas formas linguísticas que divergem 

do padrão gera o preconceito linguístico, ocasionado pelo não reconhecimento de  

que as diferenças dialetais são sistemas complexo e legítimos como os diferentes 

padrões mais prestigiados. O preconceito favorece à evasão escolar a partir do 

momento em que os professores oprimem as formas diferentes do padrão culto, 

considerando-as deselegantes e erradas. Evidentemente que a agência Escola tem 

um papel preponderante de instrumentalizar os falantes com as normas de prestígio. 

Não sei espera que o aluno saia da escola como entrou. O problema está nas 

atitudes prescritivas e discriminatórias dos professores que inibem os alunos quando 

estigmatizam as formas populares de expressão. Luft (2000:69) assinala que “todas 

as variedades da língua são valores positivos. Não será negando-as, perseguindo-

as, humilhando quem as usa, que se fará um trabalho produtivo no ensino”. 

TARALLO (2001, p. 11-12) discorre sobre a questão das variantes no que se 

refere à presença  ou  à ausência de prestígio, quando afirma:  
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As variantes de uma comunidade de fala encontram-se 
em relação de concorrência: padrão vs. não-padrão; 
conservadoras vs. inovadoras; de prestígio vs. 
estigmatizadas. Em geral, a variante considerada padrão 
é, ao mesmo tempo, conservadora e aquela que goza do 
prestígio sociolinguístico na comunidade. As variantes 
inovadoras, por outro lado, são quase sempre não-
padrão e estigmatizadas pelos membros da comunidade. 
Por exemplo, no caso da marcação de plural no 
português do Brasil, a variante [s] é padrão, conservadora 
e de prestígio; a variante [O], por outro lado, é inovadora, 
estigmatizada e não-padrão.  

 

Tais preconceitos normativistas restringem o uso da língua unicamente ao 

dialeto padrão, como se fosse o único uso linguístico prudente. Mattos e Silva 

(2000:40) nos diz que “não desconhecem os prescritivistas a variação, mas 

defendem que só há uma forma correta de dizer”. 

Ao refletir sobre essa questão, Bortoni-Ricardo (2006:15) adverte: 

 

A escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. 
Os professores e, por meio deles, os alunos têm que 
estar bem conscientes de que existem duas ou mais 
maneiras de dizer a mesma coisa. E mais, que essas 
formas alternativas servem a propósitos comunicativos 
distintos e são recebidas de maneira diferenciada pela 
sociedade. Algumas conferem prestígio ao falante, 
aumentando-lhe a credibilidade e o poder de persuasão; 
outras contribuem para formar-lhe uma imagem negativa, 
diminuindo-lhe as oportunidades. Há que se ter em conta 
ainda que essas reações dependem das circunstâncias 
que cercam a interação. Os alunos que chegam à escola 
falando “nos cheguemu”, “abrido” e “ele drome”, por 
exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas as 
suas peculiaridades linguístico-culturais, mas têm o 
direito inalienável de aprender as variantes de prestígio 
dessas expressões. Não se lhes pode negar esse 
conhecimento, sob pena de se fecharem para eles as 
portas, já estreitas, da ascensão social. O caminho para 
uma democracia é a distribuição justa de bens culturais, 
entre os quais a língua é o mais importante. 
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É significativo verificar que a nossa linguagem varia adequando-se às 

diversas situações com as quais nos deparamos. Os próprios professores, na 

condição de falantes normais, possuem a capacidade de adaptação às 

circunstâncias, ou seja, a sua linguagem varia comprovando que não se manifestam 

sempre pela variedade culta. Podemos assim constatar, ao compararmos a 

linguagem coloquial utilizada quando falamos com nossos amigos e a linguagem 

formal utilizada quando falamos com nossos superiores hierárquicos. Sendo assim, 

não existe variedade certa, mas variedade adequada para determinada situação. 

Mollica (2007:51) comenta a respeito da legitimidade das variedades da 

língua e a incorporação de novos usos linguísticos no decorrer do processo 

educacional com o propósito de ascensão social e adequação comunicativa plena 

quando diz:  

 

Assim, o nativo de português possui domínio completo do 
padrão coloquial da língua desde tenra idade e é no 
processo de letramento formal e em geral 
institucionalizado que passa a incorporar o padrão culto, 
os estilos  e gêneros formais na fala e na escrita. [...] Do 
ponto de vista científico, todas as manifestações 
linguísticas são legítimas, desde que cumpridas as 
necessidades de intercomunicação. Contudo, ao 
considerar-se a adequação dos usos aos inúmeros atos 
de fala e estilos exigidos por situações contextuais reais 
de interação linguística, os falantes devem se apropriar 
de forma consciente das potencialidades linguísticas para 
eliminar inadequações, restrições e não ficar adstritos a 
“espaços comunicativos” limitados sob pena de serem 
condenados à imobilidade social. 

 

Assim, o aluno deverá conhecer o maior número de usos possíveis para 

utilizar a modalidade adequada ao contexto em que se encontre inserido. 
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Como nos alerta Bechara (2000:40): 

 

Não cabe à instituição de ensino a simples substituição 
da norma coloquial usada na língua funcional do aluno 
pela norma culta usada na língua funcional da escola. 
Caberá ao professor e à escola como um todo 
transformar o aluno num poliglota dentro da sua própria 
língua histórica. 

 

Segundo essa perspectiva, a escola tem por objetivo propiciar ao aluno o 

conhecimento de diversos recursos expressionais da língua, a fim de ampliar-lhe a 

capacidade comunicativa. 

É necessário o combate a opressão quando a escola impõe indistintamente a 

modalidade culta a todas as situações de uso da linguagem, ou a educação de 

natureza “monolíngue”, tanto quanto imprescindível promover e viabilizar o leque de 

possibilidades comunicativas em diferentes gêneros e estilos discursivos. 

Outra postura equivocada por parte da escola é a de considerar que os 

alunos usuários de formas não-padrão são incapacitados intelectualmente. Em 

geral, os alunos não dominam o padrão por não terem tido aprendizagem 

sistemática e contato por vezes em decorrência do meio social em que vivem. 

Dominam quase sempre estilos mais coloquiais e traços de dialetos regionais. 

 De acordo com Possenti (1999:32): 

 

Qualquer avaliação da inteligência do aluno com base na 
desvalorização de seu dialeto (isto é, medida apenas pelo 
domínio do padrão e/ou da escrita padrão) é 
cientificamente falha. A consequência a tirar é que os 
alunos que falam dialetos desvalorizados são tão 
capazes quanto os que falam dialetos valorizados, 
embora as instituições não pensem assim. 
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Visando um ensino democrático de língua materna, devemos estimular que 

os falantes se apropriem de normas prestigiadas, libertando-se do preconceito de 

que alguns não terão oportunidade para utilizá-lo ou não possuem competência para 

adquiri-lo. É preciso evitar a educação de exclusão para possibilitar que o 

conhecimento da norma culta seja um dos vetores do conjunto de conhecimentos 

que compõem a competência comunicativa de forma a adequar os indivíduos em 

diversos eventos de fala. 

Ainda encontramos uma postura tradicional, que não integra as diversidades 

linguísticas dos falantes em toda a plenitude tornando estreitada e parcial a prática 

pedagógica nas instituições de ensino. 

Metodologicamente, procede o pensamento de Freire (1984) ao partir do 

saber prévio dos alunos para atingir habilidades linguísticas específicas do 

letramento múltiplo que se quer ver presente em todas as camadas da população. É 

necessário, portanto, submeter os alunos a uma exposição constante do 

funcionamento da língua reconhecida como mais padronizada. 

Não é sem razão quando constatamos que a variedade culta é apenas uma 

das inúmeras possibilidades de uso que a língua nos oferece, de forma que é 

equivocado afirmar que todos os usos que se afastam do padrão são errados ou 

deselegantes. São decorrentes da heterogeneidade inerente a qualquer língua que 

legitima todas as variedades. A dimensão variável e mutável das línguas 

proporciona escolhas com níveis de expressividade e adequação aos contextos.  

 O professor de língua materna deve tão somente mediar os diferentes tipos 

de fala sem condenar os alunos. Como vem apontando pesquisas no campo 

(Bortoni-Ricardo, 2006). Através da concretização dessa nova postura, é possível 

proporcionar a expansão dos usos linguísticos sem eleger aleatoriamente a fala 
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peculiar de um grupo social. Em síntese: o ideal seria acrescentar aos usos 

coloquiais e regionais que dominam, as formas linguísticas da norma socialmente 

prestigiada.  

 

2.3 Continuidade de referentes  

 No processo de menção a referentes, há inúmeros recursos linguísticos que 

permitem a retomada de entidades já mencionadas, tais como: a substituição, a 

reiteração e o recurso da coesão por elipse (anáfora zero). 

 Givón (1983) considera que o discurso humano é multiproposicional, ou seja, 

é um apanhado de cadeias de proposições/orações que contêm o mesmo tema e 

tendem a repetir o mesmo tópico de modo recorrente. De maneira que, através 

dessa capacidade discursiva, construímos histórias, capítulos ou parágrafos 

temáticos. Este autor afirma ainda que, se as orações anteriores de um dado texto 

remetem ao mesmo tópico, o processamento do discurso é mais fácil de se efetivar, 

isto é, ele é mais acessível/ recuperável e, portanto, pode expressar um referente 

através de uma baixa quantidade de massa fônica (o que remete ao princípio da 

iconicidade). Tal referente é considerado predizível para ele (menos marcado). Por 

outro lado, se ocorre uma descontinuidade tópica ou surpresa, obviamente isso 

torna o tópico menos acessível ou mais difícil de se recuperar psicologicamente 

(utiliza-se de um recurso de codificação mais marcado, ou seja, com maior 

quantidade de massa fônica para possibilitar a interpretação. 

 Koch (2002:128) tece considerações a respeito de como se dá o processo de 

continuidade ou descontinuidade tópica num evento discursivo: 

 

 A progressão tópica pode ser feita de maneira contínua 
ou descontínua. Isto é, após o fechamento de uma 
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sequência tópica, tem-se continuidade quando ocorre 
manutenção do tópico em andamento ou, então mudança 
tópica (shift); caso ocorra uma quebra ou ruptura antes do 
fechamento de um segmento tópico, tem-se a 
descontinuidade tópica, provocada pelo que se costuma 
denominar de segmentos ruptores ou digressivos 

 

 Votre & Naro (1989) discorrem sobre o conceito de tópico discursivo e sua 

relação com o referente quando afirmam: 

 

A noção de cadeia tópica decorre da noção de tópico 
como pólo da informação transmitida num texto 
multiproposicional. A presença de um referente tópico 
numa cadeia, e o tamanho dessa cadeia (o número de 
vezes que esse referente é retomado numa sequência) 
são índices seguros do grau de centralidade desse 
referente no fluxo do discurso. 

 

Givón (1983) no que se refere à continuidade tópica de referentes discursivos 

(em narrativas) defende a ideia de que uma cadeia tópica corresponde a uma 

menção do nome e as ações referentes a esse nome aparecem com anáfora zero. 

Exemplo: João pegou a chave, Ø abriu a porta, Ø entrou no carro. 

 O referido autor em outra obra no mesmo ano Givón (1983) apud  Rozas 

(2004)  apresenta a continuidade tópica de modo escalar em que um referente pode 

ser mais ou menos acessível de acordo com os recursos gramaticais utilizados no 

texto: 
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 Fica notório através dessa noção escalar que a anáfora zero corresponde ao 

elemento de máxima continuidade tópica já que há uma recuperabilidade muito alta 

da informação por estar ativada na memória do leitor, enquanto que os nomes 

indefinidos ocupam o extremo oposto da escala por representarem maior esforço 

cognitivo por parte do interlocutor. 

 Paredes Silva (1988:298), baseada nas idéias givonianas, entre outros 

autores, discute acerca da relação interdependente entre a expressão linguística e a 

conectividade discursiva quando afirma: 

 

A possibilidade de um sujeito expressar-se como zero, 
pronome e, na 3ª pessoa, SN pleno está em relação 
direta com o grau de conexão do discurso onde ocorre. 
Quanto mais estreita a ligação do que se diz numa 
oração com o que se disse na precedente, também 
menor a necessidade de um sujeito expresso. 

  



31 
 

 De modo que o mecanismo gramatical utilizado poderá ser menos marcado 

nos casos de acessibilidade alta ou haver uma maior previsibilidade do tópico sendo 

mais simples de ser processado, portanto. Já nos casos de baixa continuidade do 

tópico, a acessibilidade imediata fica comprometida, por existir uma dificuldade 

maior em se recuperar o tópico e, por isso, o mecanismo gramatical utilizado deverá 

ser mais marcado. 
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CAPÍTULO 3 

 

A CONCORDÂNCIA VERBAL SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS  
SOCIOLINGUÍSTICOS 

 

 

 O primeiro trabalho variacionista na área da concordância verbal foi produzido 

por Naro (1981) em que ele analisa a fala de informantes do MOBRAL (falantes 

semi-escolarizados). Este linguista levantou um total de 6.310 dados e encontrou um 

percentual de 48% de aplicação da regra (3002) e 52% de não aplicação (3298). 

Chegou à conclusão de que essa variação está em processo lento de mudança 

linguística, caminhando em direção a um sistema sem marcas. 

No artigo intitulado “A concordância de número na escrita padrão” a estudiosa 

da linguagem Maria Marta Pereira Scherre inicia o texto com um breve resumo do 

fenômeno da concordância para a gramática tradicional. A referida autora observa a 

obrigatoriedade e a redundância das marcas que se repetem sistematicamente em 

variados pontos da cadeia sintagmática que contêm a mesma informação (“mais de 

um”) Após essa apresentação panorâmica, a autora enumera o esperado pela 

tradição gramatical brasileira: 

 

Na concordância dentro do sintagma nominal, colocam-
se marcas explícitas de plural em todos os seus 
elementos flexionáveis quando o núcleo do sintagma for 
formalmente plural; 
Na concordância do predicativo com o sujeito, repetem-
se marcas formais de plural em todos os elementos 
flexionáveis dos predicativos quando o sujeito for 
formalmente plural e na concordância verbal, colocam-se 
marcas explícitas de plural no verbo quando o sujeito for 
formalmente plural ou quando for composto. 
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 Para entender o comportamento da concordância de número como um todo, 

Scherre utiliza-se de dados da modalidade escrita, inicialmente a escrita padrão, 

para somatizar com a pesquisa a que ela tem se dedicado há décadas: o estudo da 

concordância de número no português falado no Brasil. 

 A autora posteriormente assevera que o núcleo é “um” e não “o” elemento 

controlador da concordância verbal; e para que este controle o fenômeno da 

concordância de forma invariável deve “obedecer” à condição especial de ser único, 

de estrutura simples, anteposto ao verbo e o verbo em análise não poderá ser o 

verbo ser. De modo que aqui notamos uma crítica da autora à visão reducionista da 

gramática tradicional por não levar em consideração os contextos linguísticos dos 

enunciados. 

 Em sua pesquisa, a autora constatou que, no que se refere ao sujeito 

composto singular com todos os adjuntos ou complementos também singulares, a 

marca zero é mais fácil de aparecer do que a marca explícita. Cita que estruturas 

como “O diagnóstico e tratamento de um câncer avançado do colo de útero, por 

exemplo, ESTÁ custando pelo menos U$$ 4 mil”; “O ato de lavar roupa íntima em 

público e a fixação pessoal TROUXE uma sensação de náusea cívica” são usos 

linguísticos plenamente aceitáveis no português padrão escrito atual do Brasil. A 

linguista ainda ressalva que a “não flexão” só seria percebida por aqueles que se 

dedicam ao estudo do fenômeno da concordância verbal. 

 A conclusão a que Scherre chega é a de que o núcleo do sujeito não é o 

único elemento gerador da concordância e enfatiza que o fator proximidade deve ser 

levado em conta. 
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 Em Scherre e Naro (1997:109) esta questão é retomada e tais autores 

acreditam que a generalização pertinente a ser feita sobre o português escrito 

brasileiro é a de que “a concordância verbo/sujeito só é regida pelo núcleo do sujeito 

se e somente se o sujeito estiver à esquerda do verbo e for constituído por um só 

núcleo de estrutura sintagmática simples ou por dois ou mais núcleos com pelo 

menos um destes núcleos no plural”. De outro modo, diversos elementos podem 

assumir o controle da concordância. 

 Naro & Scherre (2003b), após estudo com dados do Programa de Estudos  

sobre o Uso da Língua, chegaram à conclusão de que a concordância está em 

processo de mudança em direção a um sistema com marcas, diferente da conclusão 

de Naro (1981). 

 

3.1 Variáveis linguísticas  

3.1.1 A saliência fônica  

 Naro (1981) estabeleceu critérios hierárquicos de presença ou ausência da 

marca de concordância de acordo com a diferença mínima entre as formas de 

singular x plural, oposição não acentuada, e diferença mais forte ou mais 

foneticamente perceptível que seria a oposição acentuada. 

A seguir citamos os critérios propostos por este linguista: 

 

►Nível 1 – oposição não acentuada: 

a. não envolve mudança na qualidade da vogal na 
forma plural (conhece/conhecem, vive/vivem, 
sabe/sabem); 

b. envolve mudança na qualidade da vogal na forma 
plural (ganha/ganham, era/eram, gosta/gostam) 
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c. envolve acréscimo de segmentos na forma plural 
(diz/dizem, quer/querem,  traz/trazem) 

 

► Nível 2 – oposição acentuada: 

a. envolve apenas mudança na qualidade da vogal 
na forma plural (tá/tão, vai/vão) 

b. envolve acréscimo de segmentos sem mudanças 
vocálicas na forma plural (viu/viram, foi/foram, 
bateu/bateram) 

c. envolve acréscimos de segmentos e mudanças 
diversas na forma plural: mudanças vocálicas na 
desinência, mudanças na raiz, e até mudanças 
completas (veio/vieram, disse/disseram, é/são) 

 

 3.1.2  Variável posicional  

3.1.2.1 Anteposição do sujeito  

Scherre e Naro (1997) concluíram em seus estudos que a relação de 

proeminência tópica favorece o surgimento da marca de flexão plural. 

 

3.1.2.2 Posposição do sujeito  

Os pesquisadores também constataram que o sujeito quando aparece fora da 

ordem canônica do português (SVO) tende a não concordar com o verbo 

correspondente por ser interpretado com objeto (VS). 

 

3.1.2.3 Fator distanciamento do sujeito em relação ao verbo  

Scherre e Naro (1997: 102) propõem a contagem de sílabas intervenientes 

entre sujeito e verbo para o estabelecimento do fator distância.  
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Apresentamos a seguir os critérios de distanciamento propostos por esses 

autores para mensuração da distância entre sintagma nominal e sintagma verbal: 

  

1. Sujeito imediatamente à esquerda do verbo: - eles 
dizEM : “chutei tudo” (HEL3F62/1887); 
 

2. Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 1 a 4 
sílabas: - Eles também não diz0 (LAU28FC43/2601); 

 
3. Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 5 ou 
mais sílabas: - Essas troca de experiência vai0 
crescendo (PAC20MB25/0169); 
 
4. Sujeito à direita do verbo: - Ai bateu0 dois senhores na 
porta (NIL12FP45/0646); 
 
5. Sujeito zero próximo do verbo (num raio de 10 
cláusulas sem interrupção pelo entrevistador); 
 
6. Sujeito zero distante do verbo (num raio de 10 
cláusulas com interrupção do entrevistador, fora de um 
raio de dez cláusulas ou com referência na fala do 
entrevistador). 

 

 

Bortoni-Ricardo (2008:375), ao examinar as reações subjetivas em relação ao 

não uso da flexão de concordância verbal em uma amostra constituída por falantes 

do supletivo de primeiro grau (atual EJA de Ensino Fundamental), e falantes do 

ensino universitário, constatou que os indivíduos da EJA não perceberam 

espontaneamente as ocorrências de uso não padrão do fenômeno da concordância, 

enquanto que os universitários tiveram percepção das formas estigmatizadas. 

Sobre o grupo da EJA (2008:375), esta linguista faz a seguinte ponderação: 

 

O indivíduo de pouca cultura formal possivelmente só 
chegará a ter consciência do caráter estigmatizado da 
concordância não-padrão depois de um período de 
escolarização e convívio com o dialeto de classe média 
urbana. Não se pode precisar a duração desse período 
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sem que se proceda a estudos experimentais. Podemos, 
porém, prever que esse indivíduo adotará a certa altura 
de sua formação escolar supletiva as normas de 
avaliação da classe mais alta, mas tenderá sempre a 
usar a regra de concordância padrão com menos 
frequência, pois ele a assimilou tardiamente  

 

 

 Pelo exposto percebemos que o fenômeno variável da concordância é 

condicionado por fatores linguísticos e sociais que devem ser considerados no 

processo de ensino de língua portuguesa. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos e as hipóteses que norteiam 

a coleta e análise dos dados no que tange ao uso variável da concordância verbal 

em redações escolares da EJA. 

 

4.1 Caracterização do corpus  

Os dados que constituem o corpus da pesquisa correspondem a três 

amostras de turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) tanto do Ensino 

Fundamental como do Ensino Médio de escolas pertencentes à rede pública e 

privada de ensino. 

  A Amostra 1 é referente à escola particular localizada num bairro da Zona da 

Leopoldina:  Penha. Trata-se da única amostra com a qual a pesquisadora teve um 

contato direto com os alunos. A turma pertence ao 3º módulo do Ensino Médio 

(corresponde, portanto, ao 3º ano do Ensino Médio regular). Foram recolhidas, no 

ano de 2008, 14 redações que resultaram em 78 dados do fenômeno variável da 

concordância verbal. Os alunos aceitaram ceder seus textos para análise linguística. 

A Amostra 2 é pertencente à rede Municipal do RJ cuja escola está localizada 

num bairro do subúrbio: Oswaldo Cruz. O material foi disponibilizado no 2º semestre 

de 2010 após solicitação documental à CRE (Coordenadoria Regional de Educação)  

à qual a escola pertence. Os informantes estavam cientes de que o material 

recolhido seria utilizado em prol de pesquisa acadêmica, sem conhecimento, 

obviamente, do fenômeno em análise. O PEJA (Programa de Educação de Jovens e 
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Adultos) da prefeitura do RJ trabalha com o sistema de ciclos, de modo que os 

alunos fazem por semestre duas ‘séries’ simultaneamente. As turmas correspondem 

ao 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O total dessa amostra é de 10 informantes 

e de 57 dados da concordância verbal variável. 

A Amostra 3 é constituída de alunos da rede Estadual de Ensino do Rio de 

Janeiro de uma escola localizada na Baixada Fluminense: Nova Iguaçu. Quanto à 

escolaridade, trata-se de uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental.  A amostra 

apresenta um total de 20 redações e 125 dados de variação da concordância verbal. 

Nesta amostra, recolhida no 2º semestre de 2010, os alunos também foram 

orientados no sentido de que seus textos seriam utilizados para pesquisa sobre o 

uso da língua. 

Os poucos dados podem ser justificados na medida em que a pesquisa 

extraiu dados de produções textuais. Para haver muitos dados, nesses casos, seria 

necessário um número enorme de redações, especialmente porque o fenômeno é 

sintático.  

Cumpre salientar que a escolha dos colégios foi aleatória e, 

portanto, a amostra tem um grau de aleatoriedade.  

Em termos de seleção do corpus, bastava a redação apresentar pelo menos 

uma ocorrência do fenômeno em análise para ser selecionada. 

Após a caracterização das amostras, podemos afirmar que as três têm em 

comum uma clientela de poucos recursos financeiros. 

 

4.2  Coleta de dados  

A coleta dos dados da Amostra 1 foi realizada pela pesquisadora deste 

estudo e consistia em elaborar um texto de base dissertativa sobre o uso exagerado 
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ou moderado do computador. O tema foi escolhido por ser um assunto da atualidade 

e, portanto, fazer parte do cotidiano dos alunos, inclusive da rotina de trabalho de 

alguns. 

Já a coleta de dados da amostra 2 foi realizada por uma profissional que não 

era a regente de língua portuguesa da turma e por isso precisou de amparo legal 

para poder realizar a coleta. A proposta era múltipla e os alunos tinham a liberdade 

de optar por um tema dentre os fornecidos:  

 

• Preconceito racial; 

• Apartheid; 

• Drogas; 

• A extinção de animais 

• As consequências dos fenômenos naturais. 

 

Os dados da amostra 3 foram coletados pelo professor regente da turma que 

cedeu o material para a pesquisa. A proposta de produção de texto apresentava um 

texto motivador sobre a influência da televisão no cotidiano das pessoas e um texto 

não verbal (charge) que mostrava duas crianças observando atentamente uma TV 

apresentada em forma de lixeira (com antenas para poder caracterizar uma 

televisão) que derrubava lixo em cima delas.  

Exemplifico a proposta supracitada: 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia atentamente o trecho a seguir. 

 

 Será que somos realmente passivos diante da televisão, será 

que somos manipulados de tal maneira que “engolimos” tudo 

o que se passa na telinha da forma como os produtores dos 

programas desejam? 

 Muito se falou — e  ainda se fala — que a televisão veio 

suprimir o diálogo doméstico, a conversa das pessoas. Pode 

ser. Em alguns casos. Em outros, ela veio introduzir diálogos e 

discussões. 

 

 

 

Com o propósito de propiciar uma visão mais clara da amostra, apresentamos 

a seguir um exemplo de cada grupo de informantes: 
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4.3  As Transcrições  

Cada amostra utilizada na presente pesquisa foi categorizada como Grupo e 

recebeu o numeral correspondente à descrição sobre cada uma vista no item 4.1. 

Portanto, a Amostra 1 é nomeada como Grupo 1, abreviado para G1, e cada texto 

contabilizado recebeu a abreviatura “RD” correspondente à palavra redação. 

 Dessa maneira, sempre que for necessária a transcrição de um exemplo, este 

se apresentará da seguinte forma:  

 

“Muitas pessoas acabam  tendo uma vida mais 
sedentária, pois Ø faz tudo pela internet, Ø paga  contas, 
Ø faz compras e até Ø trabalham em casa, só para não 
sair da frente da tela”. (G1-RD1) 

 

No exemplo citado temos o número do grupo a que pertence o fragmento: 

Grupo 1 (textos da Escola Particular) e está localizado na primeira redação deste 

grupo.  

 

4.4 Hipóteses de trabalho   

 

• Os alunos da EJA, devido ao pouco tempo de escolarização, poderão 

apresentar o cancelamento da variante explícita de plural de 3ª pessoa em 

boa parte dos dados em análise; 

 

• A posição anteposta do sujeito promove um número maior de variantes com 

marca de concordância padrão; 
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• A proximidade maior do sujeito em relação ao verbo aumenta a probabilidade 

da presença da marca flexional de concordância; 

 

• Quanto mais saliente for a diferença entre as formas verbais (singular x plural: 

é x são), isto é,  caso a oposição seja mais acentuada, a possibilidade da 

marca explícita aparecer aumenta. 

 

• O sujeito à direita do verbo (ou posposto) inibe a presença da concordância, 

já que o sujeito está ocupando uma posição característica de objeto, de modo 

que o usuário da língua não estabelece elo entre ele e o verbo de modo geral; 

 

• Os informantes do sexo feminino tendem a apresentar usos da variante 

padrão de forma mais expressiva que os do sexo masculino, já que as 

mulheres estão mais presas às regras sociais; 

 

• O fator distanciamento do sujeito de seu verbo respectivo promove o aumento 

da probabilidade de cancelamento das marcas de plural. 

 

• O “que” relativo cuja função é a de retomar o SN sujeito apresenta uma 

probabilidade alta de cancelamento da marca de número do SV por ser uma 

forma invariável em comparação ao sujeito anteposto sem a presença do 

relativo. 
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4.5  Grupo de fatores  

 

(i) De natureza linguística:  

 

� variável morfo-fonológica:  A saliência fônica  

 

- Nível 1: oposição não-acentuada, isto é, diferenciação entre singular x plural 

menos saliente; 

- Nível 2: oposição acentuada: as formas de singular x plural apresentam uma 

diferenciação mais saliente. 

 

� Variável morfossintática:   

 

a) posição do sujeito: 

- Sujeito anteposto; 

“Jovens acabam  entrando no mundo do tráfico(...)” 

(G3-RD2) 

 

- Sujeito anteposto representado na oração por relativo “que”; 

 

“(...) e tem muitas crianças que deixam  de ficar na rua 
brincando para ficar dentro de casa asistindo desenho, 
filme, novelas e muitas coisas .”     

 (G3-RD4) 
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- Sujeito posposto; 

“(...) existem  na televisão muitas coisas(...)” 

(G3-RD17) 

 

- Sujeito não-explícito (sujeito zero ou nulo). 

 
“Os brancos controlavam tudo e não Ø davam espaços 
para a raça negra.”  

(G2-RD3) 

 

b) Distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo 

Para verificar a atuação da variável distância foram considerados apenas os 

casos de sujeito anteposto e explícito. Os sujeitos zero não foram contabilizados por 

não ser viável mensurar a distância, uma vez que o sujeito não foi explicitado.  

O critério utilizado para mensurar a distância foi o de número de sílabas entre 

sujeito e verbo e foi considerado próximo ou distante de acordo com a quantidade de 

sílabas a seguir especificadas: 

 

� Próximo – até cinco sílabas de material interveniente 

� Distante – mais de cinco sílabas de material interveniente  

 

• Até 5 sílabas:  

“Muitos trabalhadores nem imaginavam  depender de um 
micro”.  (G1-RD5) 

• Mais de 5 sílabas: 

 

“Alguns motoristas que muitas das vezes dirijem  
embriagados(...)”    (G3-RD10) 
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(ii) De natureza extralinguística: 

 

� Sexo 

� Escolaridade 

� Faixa etária  

 

As variáveis sociais acima elencadas foram controladas pela diferenciação no 

que se refere aos papéis sociais entre homem e mulher, de modo que esta tende a 

apresentar mais a norma padrão por estar presa a questões sociais.  

Já o fator escolaridade pelo papel significativo que a escola exerce na 

competência linguística dos educandos. De maneira que os alunos de maior nível de 

escolarização tendem a ter um manejo maior com a variedade de prestígio.  

Para finalizar, o fator faixa etária foi selecionado para verificar se os mais 

jovens apresentam menos as marcas de concordância e os mais velhos, por serem 

profissionalmente produtivos, tendem a apresentar a norma considerada padrão do 

fenômeno em análise. 

 

4.6 Procedimentos de análise  

 A análise das variáveis linguísticas dos dados das três amostras será feita de 

modo separado e posteriormente haverá o cruzamento das amostras. Já as 

extralinguísticas serão observadas somente através da comparação entre os grupos. 

 Após a explanação dos fundamentos metodológicos adotados, apresentamos, 

no capítulo que segue, os índices de frequência da variável da concordância verbal 

nas redações de alunos da EJA e a análise dos resultados. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa recolheu um total de 259 dados (G1, G2 e G3) do fenômeno 

variável da concordância verbal e obteve 188 ocorrências (72,5%) da concordância 

padrão, tendo os fatores de natureza linguística maior influência na variação. 

 

5.1 Análise da amostra do Grupo 1 (Escola Particular de  EJA)  

 É importante salientar que nas três amostras analisadas o número reduzido 

de informantes é característico de turmas de EJA, uma vez que há evasão intensa 

por parte desse alunado. 

 O alto índice de marca explícita de concordância de 3ª pessoa do plural 

encontrado no grupo 1 fica melhor visualizado na tabela a seguir:  

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 – Presença da marca de concordância nos dados do Grupo 1 

 

GRUPO 1 

 

 

CONC. PADRÃO 

 

50/77 = 65% 

 

CONC. NÃO PADRÃO 

 

27/77=  35% 
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 O quantitativo de informantes e sua respectiva faixa etária estão 

discriminados na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 – Número de informantes por sexo e respectiva faixa etária 

 

5.1.1 A saliência fônica  

Para a análise desta variável, baseada nos critérios propostos por Naro & 

Scherre (1991), foi feita uma adaptação dos seis sub-níveis para dois níveis: 

oposição não-acentuada e oposição acentuada com o intuito de melhor organizá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 3 – Ausência da marca de concordância x saliência fônica 

 

 

INFORMANTES 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

MASCULINO 

 

9 

 

20-45 

 

FEMININO 

 

5 

 

17-40 

 

FATORES 

 

FREQUÊNCIA 

 

OPOSIÇÃO NÃO-ACENTUADA 

 

23/25 = 92% 

 

OPOSIÇÃO  ACENTUADA 

 

 2/25 =  8%  
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Os dados demonstram que a baixa diferença nas formas de singular X plural, 

oposição fraca ou não-acentuada, contribui decisivamente para o cancelamento da 

marca explícita de concordância verbal.  Os dados de oposição forte comprovam 

que a concordância se efetiva quando há uma diferença significativa entre as 

formas. 

 

5.1.2 Posição do sujeito   

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 4 – Marca explícita da variável posição do sujeito 

 

Os dados da Tabela 4 confirmam a hipótese de que a anteposição do sujeito 

é um forte favorecedor da marca de pluralização e o “que” relativo aparece 

novamente com uma quantidade expressiva de dados com a marca de flexão verbal. 

 Os sujeitos pospostos apareceram em número limitado e por isso não é 

adequado fazer generalizações sobre o fato dessa variável ter tido um 

comportamento “equilibrado” em relação à porcentagem. 

 

POSIÇÃO DO SUJEITO 

 

OCORRÊNCIAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

sujeito explícito anteposto 

 

16/20 

 

80 % 

sujeito explícito anteposto 
representado na oração por 
relativo “que” 

 

15/23 

 

65,2% 

 

sujeito explícito posposto 

 

4/9 

 

44,4 % 

 

Total 

 

35/52 

 

67,3% 
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TABELA 5 - Sujeitos explícitos x nulos 

 

Os dados estão próximos no que diz respeito à explicitude ou não do sujeito 

como aspecto atuante no fenômeno variável da concordância verbal, pois 

observamos que, independente de estar ou não expresso na oração, o verbo efetua 

a concordância padrão com o seu respectivo sujeito de modo predominante. 

 

5.1.3 Distância entre sujeito e verbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 6 – Distanciamento entre sujeito e verbo 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA 

 

Sujeitos explícitos 

 

31/ 43 =72% 

 

Sujeitos nulos 

 

  18/26 = 69,2% 

 

DISTÂNCIA  

 

OCORRÊNCIAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

Próximo (até 5 sílabas) 

 

28/40 

 

65% 

 

Distante (mais de 5 sílabas) 

 

3/3 

 

 100% 

 

Total 

 

31/43 

 

72% 
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De um total de 43 dados variáveis há 31 que apresentam a marca formal de 

plural e desse todo vimos que 28 correspondem ao caso de sujeito próximo com 

marca explícita de plural. Apenas 3 casos de sujeito distante do verbo foram 

contabilizados e estes estão flexionados o que equivaleria a 100% de concordância, 

porém não pode ser tomado como fator de análise devido ao reduzidíssimo número 

de ocorrências. De modo que, pelo exposto, não houve a confirmação de que o fator 

distanciamento tende a inibir a marca de 3ª pessoa do plural devido à falta de dados 

comprobatórios. 

 

 5.1.5 Análise geral das redações do Grupo 1: concordância  e 

continuidade tópica 

 No G1-RD1, o produtor inicia o seu texto com o SN “esta tecnologia” como se 

fosse uma informação velha e, portanto, já presente na memória de seu interlocutor. 

Trata-se de um “aproveitamento” da proposta de redação, já que não é uma 

retomada no nível do texto produzido por ele. 

 Para efetivar a continuidade tópica, foi utilizado o recurso da hiponímia vista 

na substituição de “esta tecnologia” por “internet”. 

 No decorrer do texto há ainda a manutenção da continuidade através da 

repetição do item lexical “esta tecnologia”. 

No que se refere ao aspecto da concordância do verbo na primeira produção 

textual, o fator distanciamento (curto ou longo) do sujeito em relação ao verbo com o 

qual se relaciona contribuiu significativamente para a presença/ausência da 

concordância. 

A seguir o período de que falamos: 
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“Muitas pessoas acabam  tendo uma vida mais 
sedentária, pois Ø faz tudo pela internet, Ø paga  contas, 
Ø faz compras e até  Ø trabalham em casa, só para não 
sair da frente da tela”. (G1-RD1) 

 

O verbo que está imediatamente após o sujeito encontra-se numa posição 

que favorece a presença da concordância padrão e por isso aparece flexionado. No 

período em análise, o afastamento do verbo provocou o surgimento da variante não-

padrão. Por outro lado, apesar de haver o predomínio da variante não-padrão devido 

à variável supracitada, foi identificado um verbo que realiza a concordância padrão 

(“trabalham”) embora seja o mais distanciado do sujeito/tópico/entidade discursiva. 

O exemplo supracitado de sujeito Ø zero na cadeia discursiva encontra 

explicação no estudo de Scherre & Naro (1997) em que os linguistas discorrem 

sobre o fator proximidade do sujeito nulo em relação ao referente, o que, segundo 

eles, promove a ausência de marcas de concordância, uma vez que a informação é 

facilmente recuperável. Enquanto que o sujeito Ø zero distante tende a explicitar a 

marca de plural a fim de facilitar o resgate da informação por parte do leitor. 

De acordo com estes autores (1997:102): 

 

Neste caso, entra em jogo a recuperabilidade da 
informação: o zero próximo, e não o zero distante, 
presumivelmente contém a informação de plural mais 
facilmente recuperável. E, consoante com o princípio da 
economia linguística nos termos de Haiman (1983, 
p.802), codifica-se menos a informação mais previsível e 
codifica-se mais a menos previsível. 

 

A variável saliência fônica também contribuiu para o cancelamento da marca 

de concordância já que a quantidade de material fônico que promove a oposição 
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entre singular e plural é não acentuada por apresentar apenas o traço de nasalidade 

como elemento diferenciador das variantes padrão/não padrão. 

A continuidade tópica é amplamente satisfatória uma vez que ocorre a 

presença abundante de anáfora zero (Ø), indicando a não mudança de referência o 

que exemplifica a teoria givoniana de que se a oração anterior apresenta o mesmo 

referente que na(s) analisada(s) há continuidade tópica.  

A retomada pronominal no texto é pouco frequente: duas ocorrências do 

pronome “dela” retomando “internet”; o que já foi demonstrado por PAREDES em 

estudo sobre a continuidade de referência em gêneros orais e escritos em que esta 

linguista constata ser “um traço que logo se destaca da comparação entre os dados 

de fala e os de escrita é a diminuição do uso de pronomes em retomadas de 

referentes de 3ª pessoa, na escrita (...)”. 

Em outros momentos do texto, encontramos o SN “esta ferramenta” como 

forma de recategorizar o referente “internet" e manter, portanto, a continuidade do 

referente na progressão do discurso. 

No G1-RD2, o produtor do texto usa uma linguagem predominantemente não-

padrão com desvios à norma culta muito expressivos. Destacamos o fato de que o 

texto apresenta um exemplo de concordância padrão (“Existem pessoas”), o que 

demonstra o fenômeno incontestável da variação.  Eis um fragmento para ilustrar o 

uso da variante não padrão e o contexto linguístico desfavorável à concordância 

padrão: 

 

“Aquelas que passa a noite a dentro Ø esquece  sua 
familia, sobre tudo (Ø elipse verbal) sua vida, não tem 
vida,  (*é) só vegetar.” (G1-RD2) 
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Notamos que a anáfora aparece na 2ª oração para manter a continuidade 

tópica. Há uma repetição do termo “vida” o que também é um recurso de 

manutenção da continuidade referencial. Em termos de concordância, a partir do 

segundo verbo há um distanciamento do sujeito/tópico/entidade discursiva o que 

favorece o uso não-padrão. Há também uma nítida presença de um recurso típico da 

oralidade quando há uma quebra argumentativa em “sua vida” para depois o 

produtor dizer “não tem vida”, como se o seu texto estivesse sendo simultaneamente 

construído e produzido sem a possibilidade de revisão. Uma reconstrução possível 

para a escrita acadêmica seria: “A pessoa não tem vida”. Tal fator comprova que 

este usuário da língua utiliza-se de uma escrita informal com maior proximidade da 

oralidade (informal). 

No G1-RD3, encontramos coincidentemente a expressão: “existem pessoas” 

em contraste com “existe também aqueles” em que o distanciamento e a posposição 

do sujeito favoreceram o aparecimento da norma não-padrão. Em outro momento do 

mesmo texto, observamos o fator distanciamento provocando a ausência da 

concordância, ou seja, o produtor textual não percebe um conjunto de orações que 

possui um mesmo sujeito/tópico/entidade discursiva e daí não efetua a 

concordância. Transcrevemos o fragmento: 

 

 “Os que tem computador em casa passam horas e até 
mesmo madrugadas sem se dar conta que está  
perdendo várias coisas fora dali”. (G1-RD3) 

 

Temos outro exemplo da variável saliência fônica atuando como inibidor da 

presença de flexão verbal pela diferenciação entre as formas de singular e plural 

envolver apenas mudança na qualidade da vogal (está/estão). 
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No texto do GI-RD4 a posposição do sujeito associada à baixa saliência 

fônica  promoveram a ausência da marca de plural: 

 

“Existe  milhares de Lan houses”. (G1-RD4) 

 

 No que diz respeito ao G1-RD8, há uma preponderância da manutenção de 

nome idêntico na retomada de referentes como recurso para que se mantenha a 

continuidade tópica. Isso fica notório através das incontáveis ocorrências do 

referente “tecnologia” no decorrer do texto. É importante observar ainda que foi 

utilizado um número elevado de pronomes que retomam o referente “tecnologia” o 

que demonstra um coloquialismo presente no texto escolar.  Tal coloquialismo 

também pode ser visto através da expressão “meio que” representante de um uso 

peculiar da oralidade informal. 

 Para ilustrar separamos dois trechos: 

 

“A tecnologia , ela cresceu de uma forma inexplicável, 
tudo hoje em dia é a base dela”. 
 
“Só que o lado negativo é que as pessoas meio que ficam 
preguiçosas ou até mesmo esqueçem de tudo por causa 
da tecnologia . E por causa dela , pessoas também 
perdem o emprego ou por não saber mexer ou o pior não 
ser mais útil na empresa, porque a probabilidade da 
tecnologia  se expandir é cada vez maior”. 

(G1-RD8) 

 

 Encontramos também vários exemplos de verbos com marca explícita de 

concordância padrão que apresentam baixa saliência fônica: 

 



59 
 

“ as pessoas meio que ficam  preguiçosas ou até mesmo 
esquecem  de tudo por causa da tecnologia. E por causa 
dela, pessoas também perdem  o emprego (...)”. (GI-RD8) 

 

 O texto do G1-RD10 converge com outros textos já comentados no que tange 

ao recurso da repetição/manutenção do mesmo referente discursivo como maneira 

de se garantir o estabelecimento da continuidade de referentes do discurso. 

 Citamos o fragmento a seguir: 

 

“Hoje em dia a população que vive na madrugada 
navegando na internete  são pessoas, que é viciadas e 
tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, por isso 
não tem como se envolver pessoalmente, acha que e 
internet  e o meio de se comunicar facilmente, as vezes 
na internet  não tem como se aproximar das atividade 
que a vida tem em comum, por isso hoje em dia toda 
pessoa  que vive o dia dia na internete  e uma pessoa 
viciada (...)”     (G1-RD10) 

 

 

No que se refere ao fenômeno da concordância verbal, observamos que, 

apesar de existir uma maior saliência fônica entre as formas singular/plural no 

exemplo retirado do trecho supracitado em: “é viciadas” (é/são), a variante padrão 

não apareceu. 
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5.2 Análise da amostra do Grupo 2 (Escola Municipal de EJA)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 7 – Presença da marca de concordância nos dados do Grupo 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TABELA 8 – Número de informantes por sexo e respectiva faixa etária 

 

 Os únicos dois dados de ausência da concordância padrão encontram-se em 

G2-RD1 e G2-RD10 e referem-se ao caso de sujeito anteposto afastado (há uma 

oração relativa entre S e V)  e sujeito representado por “que” relativo. 

 Os exemplos mencionados estão a seguir transcritos: 

 

 

GRUPO 2 

 

 

CONC. PADRÃO 

 

55/57 = 96,5% 

 

CONC. NÃO PADRÃO 

 

2/57= 3,5% 

 

INFORMANTES 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

MASCULINO 

 

4 

 

16-20 

 

FEMININO 

 

6 

 

18-49 
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“Amando o mundo que vivemos e preservando para que 
as gerações que estão por vir encontre  um mundo 
saldavel e bom para se viver (...)”. (G2-RD1) 

“As pessoas acabam fazendo coisas que prejudicam a 
natureza com várias ações que destroi com as florestas, 
animais etc...” (G2-RD10) 

  

 Este grupo apresentou quatro ocorrências de posposição do sujeito que 

abaixo citamos: 

 

“São os viciados que financiam o tráfico (...)”  

(G2-RD2) 

 

“Eram visíveis as diferenças entre as classes (...)”  

(G2-RD3)  

 

“Existem no mundo muitas coisas desagradáveis (...)” 

(G2-RD4) 

 

“São  muitos  os animais  que  se  encontram em 
extinção (...)”  (G2-RD8) 

 

Devido ao reduzido número de dados, não é possível fazer uma 

generalização sobre a presença da marca de concordância em um contexto 

extremamente desfavorecedor como o de posposição (já elucidado em inúmeras 

pesquisas sobre a variação da concordância verbal). 

Embora o fator semântico do sujeito não tenha sido objeto de estudo desta 

pesquisa, acreditamos ser relevante comentar duas ocorrências de flexão verbal 

desnecessária que demonstram, a nosso ver, uma preocupação em seguir o modelo 
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linguístico padrão com o propósito de evitar as formas estigmatizadas socialmente. 

Tal fenômeno é o da hipercorreção e a linguista Bortoni-Ricardo (2004:28) apresenta 

uma conceituação sucinta e precisa ao afirmar: “chamamos hipercorreção ou 

ultracorreção o fenômeno que decorre de uma hipótese errada que o falante realiza 

num esforço para ajustar-se à norma-padrão. Ao tentar ajustar-se à norma, acaba 

por cometer um erro”. 

 Os exemplos de que falamos são vistos a seguir: 

 

“A maior parte da população da África do Sul são  de 
negros (...)”. (G2-RD5) 

 

“ (...) ouve muitas guerras com a população que 
ofereceram  resistência aos brancos” (G2-RD6) 

 

 Em G2-RD5 observamos um coletivo formado por expressão partitiva (a maior 

parte) e especificado por um adjunto adnominal também com ideia coletiva (da 

população). De modo que a combinação desses elementos que trazem a ideia plural 

promoveu o uso do verbo na 3ª pessoa do plural. 

 Já em G2-RD6 é o uso da palavra de sentido coletivo “população” que fez o 

usuário da língua flexionar o verbo. 

 Os comentários feitos sobre estes dois casos de natureza semântica serviram 

para ilustrar a preocupação dos informantes em utilizar a marca de concordância 

para não sofrer sanção negativa por parte da sociedade. 

 Devido ao alto índice de aplicação da concordância de 3ª pessoa do plural, os 

fatores extralinguísticos não se mostraram relevantes para a descrição do 

comportamento da regra, uma vez que houve uma uniformização entre faixa etária e 
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sexo, considerando a presença da marca explícita de concordância na quase 

totalidade dos dados coletados referentes ao Grupo 2. 

 Acreditamos que a busca pela ascensão profissional desse tipo de alunado, 

que não teve oportunidade/condições de estudar na época esperada, provocou o 

aparecimento das marcas de flexão por ser a ausência de concordância um fator de 

forte estigmatização social. 

 Dos 57 dados recolhidos do grupo 2, a maioria é de sujeito anteposto: 31 

ocorrências (um dado sem marca de plural, como já foi comentado), 12 ocorrências 

de “que” relativo na função de sujeito (uma ocorrência sem flexão) e 10 casos de 

sujeito nulo (não explícito) além dos 4 casos de sujeitos pospostos. 

 Os dados do sujeito com o “que” relativo caminham na direção contrária da 

hipótese de que, por se tratar de uma palavra invariável, este seria um elemento 

inibidor da concordância verbal padrão. Por outro lado, não se pode fazer uma 

afirmação categórica, já que a quantidade de casos é bem reduzida. 

 A escolarização, sem dúvida, não pode ser considerada como irrelevante para 

o comportamento linguístico dos educandos, a questão é ampliar o leque de 

possibilidades e assim considerá-la como um dos fatores relevantes em conjunto 

com outros como o acesso aos bens culturais e à mídia. 

 Através do exposto, podemos afirmar que a presença das flexões de 

concordância na 3ª pessoa do plural em uma amostra com uma faixa etária bem 

diversificada como a do grupo 2, demonstra que o letramento social é muito mais 

forte que o escolar. 
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5.3 Análise da amostra do Grupo 3 (Escola Estadual de E JA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 9 – Presença da marca de concordância nos dados do Grupo 3 

 

 

 

 

 

 

TABELA 10 – Número de informantes por sexo e respectiva faixa etária 

 

 

 

 

 

GRUPO 3 

 

 

CONC. PADRÃO 

 

83/125 = 66,4% 

 

CONC. NÃO PADRÃO 

 

42/125= 33,6% 

 

INFORMANTES 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

MASCULINO 

 

10 

 

15-25 

 

FEMININO 

 

10 

 

15-42 
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5.3.1 Saliência fônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 11 – Ausência da marca de concordância x saliência fônica 

 

 Notamos que na oposição não-acentuada, ou seja, nos casos em que a 

diferença entre singular e plural é menos perceptível (mínima diferenciação 

fonológica), ocorre uma tendência ao cancelamento da regra de concordância. Já no 

caso da posição acentuada, o número reduzidíssimo de dados de não-concordância 

comprova que a oposição forte entre singular e plural é favorecedora da marca 

flexional de 3ª pessoa do plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES 

 

FREQUÊNCIA 

 

OPOSIÇÃO NÃO-ACENTUADA 

 

36/ 42 = 85,7 % 

 

OPOSIÇÃO  ACENTUADA 

 

6/42 = 14,3% 
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 5.3.2  Posição do sujeito   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 12 – Posição do sujeito em relação ao verbo 

 

 A anteposição aparece como um elemento favorecedor da presença de 

marcas de plural, já que a grande maioria dos dados apresenta a marca explícita, 

conforme pesquisas realizadas na área da variação da concordância. 

  O “que” relativo também aparece com um uso representativo de marcas de 3ª 

pessoa do plural do mesmo modo que a amostra do Grupo 2 sendo que a atual  

apresenta um quantitativo maior de dados. 

 Os seis casos de sujeitos à direita encontrados são: 

 

“Existem  casos de briga  que viram notícia do mês (...)”.            
(G3-RD6)  

 

“Existe  pessoas inteligentes e esfoçadas (...)”. (G3-RD7)  

 

POSIÇÃO DO SUJEITO 

 

OCORRÊNCIAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

sujeito explícito anteposto 

 

37/49 

 

75,5% 

sujeito explícito anteposto 
representado na oração por 
relativo “que” 

 

28/41 

 

 68,2% 

 

sujeito explícito posposto 

 

4/ 6 

 

66,6% 

 

Total 

 

69/96 

 

71,8% 
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 “Acontecem assaltos em bancos, bares, lojas de roupa, 
calçado, joías, mercados, padarias, escolas, hospitais e 
até delegacia”. (G3-RD10)  

 

“A pessoa que está vendo televisão ela fica concentrada 
que esquece que existe  outras ocupações (...)”. (G3-
RD15)  

 

 “(...) são  tantas tragédias que as vezes não da nem 
vontade de acistim (...)”    (G3-RD16) 

 

“(...) existem na televisão muitas coisas que não é bom 
pra ninguem (...)”   (G3-RD17) 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABELA 13 – Marca de concordância na variável presença ou ausência do sujeito 
 

 Fica notório pela tabela supracitada que a ‘preferência’ sintática dos 

informantes deste grupo é pela explicitude do sujeito, vista na maior parte dos dados 

desta amostra, enquanto que o sujeito zero apresenta pouca quantidade de dados e 

um certo equilíbrio em termos de concordância uma vez que a frequência é de 

quase 50%. 

 

 

EXPLICITUDE DO SUJEITO 

 

FREQUÊNCIA 

 

Sujeitos explícitos 

 

65/ 90 =  72,2% 

 

Sujeitos nulos 

 

   14/29  =  48,2% 
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5.3.3 Distância entre sujeito e verbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 14 – Distanciamento entre sujeito e verbo 

 

 Dos 90 dados de anteposição do sujeito, 81 estão próximos e 9 distantes.  A 

tabela demonstrou que 61 estão flexionados de acordo com a norma padrão de 

concordância verbal e 5 das 9 ocorrências de distanciamento apresentaram a marca 

explícita de plural. O fator proximidade como elemento favorecedor da presença de 

marcas foi confirmado pela quantidade de ocorrências e representativa 

porcentagem, por outro lado, o fator distanciamento não apareceu como um inibidor 

da presença da marca flexional, possivelmente pela baixa quantidade de dados. 

 

 5.3.5  Análise geral das redações do Grupo 3 

 O texto de G3-RD4 apresenta uma repetição do termo “televisão” como 

maneira de retomada do referente o que confirma a hipótese de que a 

 

DISTÂNCIA  

 

OCORRÊNCIAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

Próximo (até 5 sílabas) 

 

61/ 81 

 

75,3% 

 

Distante (mais de 5 sílabas) 

 

5/9 

 

62,5% 

 

Total 

 

66/ 90 

 

73,3% 
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recategorização de referentes é menos vista em razão da falta de familiaridade com 

o texto escrito escolar. 

 

 “A televisão , não oferece muitas coisas boas, mas 
também nem tantas coisas ruins (...) A televisão  foi feita 
para as pessoas verem  coisas boas como um desenho 
infantil, como filme infantil (...)”   (G3-RD4) 

 

No trecho citado aparece uma ocorrência favorecedora da pluralização verbal: 

o sujeito está anteposto e ao lado do verbo. 

 Em outro momento, neste mesmo texto, ocorre uma quantidade de dados 

expressiva de sujeitos nulos que não aparecem flexionados o que demonstra o fator  

não-explicitude do sujeito ser uma possível desfavorecedora do surgimento das 

formas flexionadas. 

 

“As crianças gostam  de ve filme de terror que tem muitos 
monstro e Ø fica  com aquilo que Ø viu  na televisão na 
cabeça e chega a hora de dormir Ø acaba  sonhando com 
aquilo que Ø viu  na televisão. 

 

No texto de G3-RD5 o produtor, ao se aproximar muito do coloquialismo 

conversacional, reproduz uma peculiaridade própria da modalidade oral que é a 

retomada pronominal de referente de 3ª pessoa de modo recorrente. Tal retomada 

enfocada por PAREDES em seu artigo “Continuidade de referência: nomes, 

pronomes e anáfora zero” costuma acontecer em menor quantidade em dados de 

escrita como foi visto no item 5.1.5 

. 
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“(...) a televisão representa uma espécie de destração 
para todos que a vehem*, ela é, como se fosse uma 
espécie de imâ, ela deseja atrair a qualquer um a ficar 
focado naquilo que ela está passando, ela faz como que 
ficamos manipulados a ela, que não queremos prestar 
atenção em mais nada, e muitas das vezes é o que ela 
consegue.”     

   (G3-RD5) 

 

Tal retomada também é vista nos dados recolhidos da variável concordância 

deste informante: 

 

“(...) eles  aproveitam e transmitem coisas que eles  
afirmam que nos faz bem’.”     

 

Os dados supracitados apresentam o fator anteposição e proximidade do 

sujeito   como   elemento   favorecedor   da  marca  plural   do   verbo.  A ocorrência  

não-padrão “faz” é justificada pelo referente “coisas” estar distante. 

 No informante G3-RD8 há uma repetição abundante do termo “televisão” que 

é recategorizado como “TV” a fim de promover a manutenção da cadeia tópica. 

Observamos também um trecho em que o sujeito nulo aparece flexionado no fim da 

cadeia discursiva com o intuito de promover a recuperabilidade da informação. 

 Os trechos dos quais falamos aparecem abaixo transcritos: 

 

“A verdade é que a televisão  ela nos esina muitas coisas 
e tem as suas variedades de aver muitos canais 
educativos, esportivos e muitos outros canais que nós 
encontramos na TV mais eu não quero falar mal da TV 
porque eu a vejo (...)”. (G3-RD8) 
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 “Muitos perdem ate o seu pequeno emprego, Ø briga  
com seu marido por causa de Ø estarem  manipulas pela 
televisão”. (G3-RD8) 

 

 Em G3-RD9 houve uma recategorização de referentes de “televisão” para “tv” 

e “tecnologia”. Houve uma presença de dados do “que” relativo flexionado de acordo 

com a norma padrão. 

 Os trechos mencionados são: 

 

 “Para algumas pessoas a televisão  pode prejudicar, 
mas para outras a TV e uma solução, pra saber oque se 
passa no mundo em que vivemos, A TV uma tecnologia  
que e de um jeito que nos passa a informação.”(G3-RD9) 

 

“As pessoas que criticam  essa tecnologia são  pessoas 
que não entendem  e que não sabem  se controlar.” 

    (G3-RD9) 

  

 Em G3-RD11 a falta de familiaridade com a modalidade escrita da língua 

promove usos tipicamente orais vistos na palavra que inicia o texto: “Bom” e 

posteriormente com a pergunta: “Sabe por que?” reproduzindo as condições de 

produção típicas de um texto oral cujo turno de fala, neste momento, poderia ser 

tomado pelo interlocutor do discurso o que não acontece num texto escrito. 
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 Transcrevemos o trecho em questão: 

 

“Bom! Eu não me acho uma pessoa passiva, pior ainda 
falando de televisão. Eu não sou nem um pouco 
manipulada pela TV. Sabe por que?(...)”     (G3-RD11) 

 

 Para finalizar, em G3-RD15 encontramos outro trecho com sujeito nulo que 

confirma a tese de Scherre (1997) sobre o fator proximidade e perda de marca de 

plural com o fator distanciamento e presença de marca com o propósito de 

recuperabilidade da informação por parte do leitor. 

 Citamos o trecho em questão: 

 

“(...) pessoas  que são  viciadas em televisão, Ø briga  
com qualquer um se tirar do canal ou se desligar, na 
verdade tem casos que a família já não tem mas diálogo 
com a família, com os filhos, a televisão tira a pessoa da 
realidade própria; Ø ficam  horas de frente a televisão Ø 
brigam  se atrapalhar a atenção delas (...)”     

   (G3-RD15) 

 

O sujeito “pessoas” é recuperado através da flexão dos verbos “ficam” e 

“brigam” para ser identificado pelo leitor, uma vez que o referente está muito distante 

de tais verbos.  A referência pronominal “delas” também viabiliza o acesso ao 

referente “pessoas”. 
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5.4 Cruzamento das variáveis extralinguísticas 

  

• Sexo 

 

 

 

 

 

 

TABELA 15 – Cruzamento das amostras quanto à marca explícita de plural da variável sexo  

 

Podemos afirmar que o total de informantes das três amostras no que se 

refere à variável sexo foi equilibrado, uma vez que são 21 mulheres e 23 homens. 

Os dados não confirmaram a hipótese de que as mulheres tendem a apresentar 

mais a marca de plural por serem mais preocupadas com as convenções sociais.  

 O somatório do cruzamento dos dados das três amostras quanto a essa 

variável aparece especificado na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

GRUPO 3 

 

Masculino 

 

35/46 = 76% 

 

24/25 = 96% 

 

47/69 = 68% 

 

Feminino 

 

15/31 = 48,3 % 

 

31/32= 96% 

 

36/56= 64,2% 
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TABELA 16 – Total da presença da flexão verbal nas três amostras quanto à variável sexo 

 

• Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 17 - Cruzamento das amostras quanto à marca explícita de plural da variável 
escolaridade 

 
 

Foi surpreendente o resultado apontado na tabela 17 por ela apresentar um 

índice similar de uso da concordância verbal entre o G1 e o G3 (Ensino Médio  x 

Ensino Fundamental). Cabe destacar ainda o alto índice de aplicação da regra em 

G2, que seria o menos favorável a apresentar tais resultados por corresponder ao 

 

SEXO 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

Masculino 

 

106/140 =75,7% 

 

Feminino 

 

82/119 = 68,9% 

 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

 

OCORRÊNCIAS 

 

G1- 3º módulo do EM 

 

    50 /77 = 65% 

 

G2 -8º/9º ano EF 

 

 55/57 = 96,5 % 

 

G3- 9º ano EF 

 

83 /125 = 66,4%  
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grupo de menor nível de escolarização (turma que faz simultaneamente os dois anos 

por ser um estudo em ciclo: “8º e 9º” anos). 

De modo que esta variável, no presente estudo, não interferiu no sentido de 

promover o uso de marcas à medida que o nível de escolarização do aluno 

aumenta. 

 

• Faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 18 - Cruzamento da variável faixa etária dos três grupos 

 

Pela análise da tabela, observarmos, de modo geral, que os falantes mais 

jovens das amostras apresentaram mais a marca de 3ª pessoa do plural que os de 

idade mais elevada. No G2 aparece um equilíbrio nas idades dos informantes, 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

OCORRÊNCIAS 

 

G1 – 15-20 

         21-50 

 

23/32 = 71,8% 

 27/45 = 60% 

 

G2 – 15-20 

         21-50 

 

26/27= 96,2% 

29/30 = 96,6% 

 

G3  – 15-20 

          21-50 

 

51/73 = 69,8% 

32/52 = 61,5% 
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justificado pela distribuição das duas ocorrências em cada uma das faixas 

analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 19 - Total da presença da flexão verbal nas três amostras quanto à variável faixa 
etária 

 

 

A tabela 19 apresenta a maior proporção da aplicação da regra variável da 

concordância de 3ª pessoa do plural para os falantes mais jovens. 

Vieira (1995), ao analisar a fala de pescadores do Norte Fluminense com 

níveis baixos de escolaridade, constatou em sua pesquisa que “a tendência a não 

concordância intensifica-se à proporção que aumenta a idade dos informantes”. 

Embora a pesquisa seja com dados de fala e com indivíduos de escolarização 

diferenciada, os resultados convergem com o presente estudo. 

 

 

 

 

FAIXA 
ETÁRIA 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

15-20 

 

100/132 = 75,7% 

 

21-50 

 

88/127 =  69,2% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os dados analisados dos alunos da EJA apresentaram alta produtividade de 

uso da marca de número em verbos de 3ª pessoa do plural em função, 

principalmente, de fatores de caráter linguístico. 

 As ocorrências de variantes sem marca explícita são, em sua maioria, de 

oposição não acentuada, de modo que a variável saliência fônica na modalidade 

escrita da língua apresenta-se bem atuante, promovendo a perda da marca flexional 

de concordância nos casos de pouca diferença fonológica entre as formas verbais 

de singular x plural. 

O controle da variável posição do sujeito em relação ao verbo, no caso de 

sujeito posposto, apresentou um total de 19 dados variáveis e 12 ocorrências da 

pluralização verbal (63%) indo de encontro a hipótese de que esta variável leva ao 

cancelamento das marcas. Todavia, devido ao reduzidíssimo número de 

ocorrências, não pode ser feita uma generalização de que esta variável está em 

processo de mudança para um uso com as formas de plural. 

Ainda em relação à variável posicional, o sujeito anteposto ao verbo é um 

fator que favorece, consideravelmente, o surgimento da variedade padrão de 

concordância verbal. 

Em relação ao sujeito à esquerda, representado pelo “que” relativo, os 

resultados contrariam a hipótese de que este, por ser uma forma invariável, levaria 

ao cancelamento das marcas. Foram recolhidos 76 dados dessa variável e 54 (71%) 

apresentaram a marca de número. 
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A diferença entre os níveis de escolaridade nos três grupos não interferiu na 

variação, já que os alunos do Grupo 1, que tinham mais escolaridade, apresentaram 

um percentual de concordância inferior aos  demais grupos. 

Quanto à variável faixa etária, há uma tendência a não concordância em 

indivíduos de idade mais avançada. 

A variável sexo não confirmou a hipótese elucidada em inúmeros trabalhos 

variacionistas sobre o tema em foco de que as mulheres tendem a apresentar mais 

a marca de flexão verbal devido à preocupação em seguir as normas sociais. 

As ocorrências com sujeito distanciado do verbo foram poucas devido a isso 

não há como comentar a atuação dessa variável de modo pertinente. 

Os sujeitos nulos apresentaram uma tendência à flexão, já que em G1 

apareceu flexionado em 69,2 % dos casos, em G2 apareceram 10 casos com 100% 

de concordância e G3 houve uma certa harmonização, uma vez que houve 48,2% 

de presença da variante padrão do fenômeno estudado. 

 . Os alunos da EJA, por apresentarem pouca familiaridade com os elementos 

coesivos peculiares à modalidade escrita da língua no gênero dissertação, efetuam 

a continuidade tópica de referentes do discurso, de modo geral, através da 

manutenção de nomes idênticos. 

 Por outro lado, a hipótese inicial de que o alunado dessa modalidade de 

ensino teria dificuldade em apresentar a marca formal de pluralização foi contrariada 

pelo número considerável de dados com o verbo flexionado. 

 A respeito do ensino de língua portuguesa, a postura do professorado em 

relação à variação linguística deveria acontecer de modo menos preconceituoso e 

mais cientificamente embasado para que a aprendizagem se realize de modo 

reflexivo. 
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 Encerramos o presente capítulo com as palavras de Scherre (2005:71) com 

as quais concordamos: 

Finalizando, considero que, com os resultados de que 
dispomos, não temos o direito de nos omitir diante das 
situações concretas de preconceito linguístico. Mais do 
que isto: temos o dever de nos manifestar. É o exercício 
da cidadania. Enfatizo: não sou contra a gramática 
normativa (nenhum linguista tem esta postura): sou 
contra, sim, sua veneração cega, que gera 
necessariamente seu uso equivocado, humilhando o ser 
humano por meio do que ele tem de mais característico: 
o dom de dominar a própria língua.  
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