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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva analisar se a variação na concordância verbal – 
atestada na fala de informantes de Lisboa (cf. MONGUILHOTT, 2009) – vai 

ser encontrada na escrita diacrônica lisboeta, partindo do modelo da 
Sociolinguística Variacionista Quantitativa (LABOV, 1972). O banco utilizado 

para a realização da análise é oriundo do Projeto VARSUL (Variação 
Linguística na Região Sul do Brasil), que conta com amostras do português 

falado e escrito por autores catarinenses e lisboetas. Nesta análise, utilizaremos 
cinco peças teatrais escritas por autores lisboetas do século XIX e outras cinco 

do século XX. Após coletados e categorizados, os dados foram submetidos a 

rodadas estatísticas, com a utilização do pacote Goldvarb 2001. Relacionamos a 
variação na concordância verbal de P4, P5 e P6 com as variáveis independentes, 

que foram estipuladas já em Sachet (PIBIC/2010), a saber: (i) ordem do sujeito; 
(ii) pessoa do discurso; (iii) forma de representação do SN-sujeito; (iv) 

transitividade do verbo; (v) traços de animacidade do SN; (vi) data de 
nascimento dos autores; e (vii) século, a fim de verificar fatores internos e 

externos da língua que favoreçam a  marcação / não - marcação de concordância 
verbal de P4, P5 e P6. Os resultados do século XIX mostraram que os 359 

dados analisados nesta amostra se apresentaram com 100% da concordância 
canônica realizada. No século XX, 15 contextos específicos de variação na 

concordância verbal foram identificados e analisados qualitativamente. Foi 
realizado, além disso, um teste de intuição linguística, com os dados em 

variação do século XX, a falantes escolarizados do PB a fim de verificar a 
consciência desses informantes em relação às formas variáveis utilizadas pelos 

autores lisboetas.  
 

Palavras-chave: Sociolinguística; Diacronia; Concordância verbal. 
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 INTRODUÇÃO 

 
Tudo começou em março de 2010 quando a disciplina de 

Sociolinguística, que faz parte da 5ª fase do currículo de Letras 

Português da UFSC, me conquistou. O conteúdo, sendo exposto pelo 

sorriso da professora Izete, também contribuiu muito para a minha 

escolha. Na própria disciplina, fiz minhas primeiras entrevistas e aí pude 

realmente enxergar a delicadeza, e, ao mesmo tempo, a grandeza da 

Sociolinguística.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso é oriundo da pesquisa feita 

no período em que me dediquei à iniciação científica, a convite da 

professora Izete no primeiro semestre de 2011. Substituí a bolsista 

Patrícia Sachet, que já havia concluído a primeira parte da pesquisa que 

compunha tal PIBIC. Patrícia se dedicou à variação da concordância 

verbal de primeira, segunda e terceira pessoas do plural, só que de peças 

teatrais do Português do Brasil (doravante PB). Dei segmento aos seus 

estudos mantendo os mesmos objetivos, mas focando no Português de 

Portugal (doravante PP). As questões, expectativas, hipóteses, bem 

como as variáveis e o corpus a ser analisado foram estipulados já no 

PIBIC 2010, pela Patrícia e pela orientadora Izete. 

A presente pesquisa tem como objetivo principal descrever e 

analisar os fatores internos e externos da língua que condicionam o uso 

de concordância verbal de P4, P5 e P6 na amostra selecionada, partindo 

do modelo da teoria da Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV e 

HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972]). Com esta investigação, 

a pretensão é de percorrer contextos de variação do fenômeno em cinco 

peças teatrais de autores lisboetas do século XIX e cinco do século XX.  

Aproveito para compartilhar o quão valorosa é a iniciação à 

pesquisa para um graduando. Além de pesquisar, tive a oportunidade de 

expor o meu trabalho em eventos acadêmicos como a Sepex e o SIC, 

ambos nos anos de 2011 e 2012 (em forma de banner), e a Semana 

Acadêmica de Letras de 2012 (em apresentação oral). Além disso, a 

bolsa PIBIC me proporcionou a inserção no Núcleo do Projeto Variação 

Linguística da Região Sul (VARSUL) e a convivência maior com 

professores e pós-graduandos nos encontros do grupo, em que pudemos 

realizar discussões construtivas que me trouxeram conhecimentos e 

reflexões que me auxiliaram em minha pesquisa. O Projeto Para a 

História do Português Brasileiro – Santa Catarina (PHPB-SC), do qual 
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também faço parte, foi muito valioso no período em que me dediquei ao 

presente trabalho. Pesquisar a história do Português do Brasil é 

pesquisar também a minha história. Encontro-me cada vez mais ao 

transcrever, revisar e coletar dados para o banco do PHPB. A 

contribuição dos colegas e o trabalho em grupo são características do 

nosso projeto que busca as origens de nossa língua. 

Para combinar com número do objeto que aqui é destrinchado, 

passo minha palavra para o plural. Porque é assim que o trabalho foi 

realizado: as contribuições da Patrícia, os diálogos que foram traçados 

entre mim e os textos lidos, as discussões feitas no PHPB e no próprio 

VARSUL, além do fato de a orientadora Izete nunca ter me deixado no 

singular. A narrativa em primeira pessoa do plural deve ser lida como tal 

porque juntas fizemos um grande trabalho que se inicia no Capítulo I, 

com o objeto de estudo. Boa leitura! 

 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

   

O presente Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em 

três capítulos. No primeiro, apresentamos nosso objeto de pesquisa, os 

objetivos, as questões e as hipóteses que nos nortearão na análise.  O 

segundo capítulo é composto do aparato teórico, dos materiais e 

métodos, além da descrição do tratamento estatístico realizado. O 

terceiro, e último, capítulo apresenta os resultados de nosso estudo e o 

teste de intuição linguística que aplicamos a falantes do PB. Logo após, 

trazemos as considerações finais e as referências que nos auxiliaram 

nesta jornada. 

 

 



14 

 

CAPÍTULO I - CONHECENDO O OBJETO, OBJETIVOS, 

QUESTÕES E HIPÓTESES DESTE TRABALHO  

 
Você já pensou, ao folheá-las [as páginas 

do processo] hoje com indiferença, que 
houve um tempo que delas dependia a 

esperança, a felicidade e até a vida de 
várias pessoas? 

“É urgente o amor”  
de Luiz Francisco Rebello 

 

1.0 INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO 

 

Neste primeiro capítulo, iremos apresentar nosso objeto trazendo 

estudos que tiveram como foco a concordância verbal, além de 

apresentar nossos objetivos, questões e hipóteses. 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

A variação na concordância verbal do Português do Brasil é um 

fenômeno linguístico que tem sido muito estudado na fala dos 

informantes (GRACIOSA, 1991; VIEIRA, 1995; MONGUILHOTT, 

2001; MONGUILHOTT; COELHO, 2002; NARO; SCHERRE, 2003, 

2006; SCHERRE; NARO, 2006, 2007; SCHERRE; NARO; 

CARDOSO, 2007). Além disso, o fenômeno também já começou a ser 

investigado na escrita diacrônica do Português do Brasil e do Português 

de Portugal (MONGUILHOTT, 2009). Sabendo que a concordância 

verbal no português é uma regra variável, nossa pesquisa analisa a 

variação na concordância verbal de P4, P5 e P6
1
 na variedade do 

português de Lisboa. Nossa análise foi realizada com o suporte da teoria 

                                                             
1
 Utilizamos esta nomenclatura para os pronomes, conforme Mattoso Câmara Jr. (1970, p. 

117), que considera que  
Há um falante – eu, que pode se associar a si uma ou mais 

pessoas - nós, constituindo a primeira pessoa do singular, ou 
P1, e a primeira pessoa do plural, ou P4. A eles se opõe um 

ouvinte (segunda pessoa do singular, ou P2) – tu, ou mais de 

um ouvinte (segunda pessoa do plural ou P5) – vós. Todos os 

seres que ficam fora do eixo do falante – ouvinte, constituem a 

terceira pessoa do singular, ou P3, ou a terceira pessoa do plural 

(P6) – ele, com o feminino ela, e eles, com o feminino elas, 

respectivamente (alternância submorfêmica /ê/ : /è/ no radical 

feminino). 
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da Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 

[1968]; LABOV, 2008 [1972]). 

Nos baseando em alguns estudos, como o de Monguilhott (2001), 

o de Vieira (2007) e o de Coelho, Monguilhott, Martins (2008), 

especulamos algumas hipóteses que nos mostram as influências internas 

e externas que condicionam a variação em questão e os possíveis 

encaixamentos dessa variação com outros fenômenos que estão em 

variação e mudança no PB.  

Para iniciar nossa reflexão, apresentaremos os estudos de Zilles, 

Maya e Silva (2000) e de Brustolin (2009), que nos trazem 

contribuições sobre a marca morfêmica de P4. Em seguida, os estudos 

de Monguilhott (2001), de Coelho, Monguilhott e Martins (2008) e de 

Monguilhott (2009) nos auxiliarão a pensar na concordância verbal de 

P6. Por último, mas não por serem menos importantes, traremos estudos 

que apresentam o papel da escolaridade na variação da concordância 

verbal: Naro e Scherre (2003), Scherre e Naro (2006), Naro e Scherre 

(2006) e Vieira (2007). 

 

1.1.1 A variação na concordância verbal de P4
2
 

 

O trabalho desenvolvido por Zilles, Maya e Silva (2000) se 

baseou na variação da desinência número-pessoal de P4, que se realizou 

em três diferentes variantes: [-mos], [-mo] e []. A amostra era 

constituída de 32 entrevistas, do banco de dados do Projeto VARSUL, 

de falantes oriundos de duas cidades do Rio Grande do Sul: Panambi e 

Porto Alegre. O estudo se desenvolveu em três etapas: a) uma ternária, 

em que se considerou as três variantes em uma rodada só; b) outra em 

que se considerou a omissão (a variante zero) versus a presença da 

desinência ([-mos] + [-mo]); c) e outra em que se examinou a 

alternância entre [-mo] e [-mos]. 

Foram estipuladas treze variáveis independentes, sendo nove 

linguísticas (conjugação do verbo, tempo e modo verbal, realização do 

sujeito, estrutura verbal, tipo de discurso, contexto seguinte, posição do 

sujeito em relação ao verbo, alternância de vogal temática e posição do 

                                                             
2 Os estudos resenhados aqui neste trabalho dizem respeito à P4 e P6. A discussão sobre P5 

ficou de fora na presente pesquisa por haver pouquíssimos estudos sobre a variação nesta 

pessoa. Em nosso trabalho, controlamos a ocorrência de P4, P6 e também de P5, mas, como 

não encontramos variação nesta última, resolvemos não nos aprofundar nas resenhas que 

traremos neste capítulo.  
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acento na forma verbal alvo) e outras quatro extralinguísticas 

(escolaridade, sexo, idade e comunidade). As hipóteses que motivaram o 

estudo eram: 
a. A forma verbal proparoxítona favorece a 

omissão da desinência número pessoal –mos; 
b. As formas não-padrão (zero e –mo) são 

favorecidas na fala dos menos escolarizados; 
c. As formas não-padrão são mais 

favorecidas em Panambi, em decorrência de 
aquisição tardia do português pelos falantes 

bilíngues dessa comunidade. (ZILLES; MAYA; 
SILVA, 2000, p.204) 

 

Na primeira etapa, a variante padrão [-mos] se mostrou a mais 

produtiva, com 53%. Em seguida, com 34%, veio a variante [-mo] e, por 

último, o apagamento da desinência se mostrou com 13% de frequência. 

Os autores trazem o estudo de Silva (1998), que acredita que a 

morfologia específica de primeira pessoa do plural esteja em extinção 

devido à entrada de você(s) e a gente no quadro pronominal do 

português e mostram, com os resultados, que esta hipótese não parece 

estar sustentada. Os resultados mostram que só a frequência de [-mos] já 

foi maior do que as outras variantes e, se somarmos a presença da 

desinência ([-mos] + [-mo]), a frequência é de 87%. Os autores colocam 

que essa variação pode levar a uma redução drástica da DNP P4, mas 

não ao seu desaparecimento, já que na escrita ainda se impõe 

exclusivamente o uso de nós. Se estiver realmente havendo tal mudança 

citada por Silva (1998), ela estaria em fase inicial. 

Na segunda etapa, as variáveis mais significativas, segundo o 

programa VARBRUL, foram, por ordem de relevância: sílaba tônica, 

posição do sujeito em relação ao verbo, escolaridade e comunidade.  

Atestando a hipótese a), a forma verbal alvo proparoxítona 

favoreceu a omissão da desinência com 0,97 de peso relativo. A forma 

paroxítona teve apenas 0,28 de peso relativo. Os falantes parecem evitar 

as proparoxítonas, seguindo a tendência geral da língua de ter palavras 

predominantemente paroxítonas.  

A posposição (1,00 de peso relativo) e a distância de mais de 

três sílabas (0,62 de peso relativo) favoreceram a omissão da desinência. 

Como já esperado pelos autores, os falantes que possuíam o 

segundo grau utilizaram mais a desinência do que os que tinham apenas 

o primário (0,74 de peso relativo, favorecendo a omissão). Mas o peso 
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0,25 para os informantes de segundo grau mostra que o fato não se 

restringe aos menos escolarizados. 

Com relação à comunidade, os resultados de Panambi (0,57) 

são mais altos em relação à omissão da DNP P4 do que os de Porto 

Alegre (0,41). Com os resultados favoráveis à hipótese c), os autores 

sugerem alguma influência do bilinguismo na região de Panambi 

influenciando na omissão da desinência número-pessoal de P4. 

Na terceira etapa, as variáveis selecionadas pelo programa 

VARBRUL foram: tempo verbal, escolaridade, vogal temática, idade, 

tipo de discurso, sexo e conjugação. 

Em relação ao tempo verbal, os resultados parecem indicar que 

os tempos/modos verbais de uso mais raro na língua falada – como o 

subjuntivo e o infinitivo flexionado – favorecem a forma padrão [-mos] 

(0,24 de peso relativo). Já os tempos verbais presente (0,57) e pretérito 

perfeito (0,55), bem como a perífrase vamos+infinitivo (0,81), que são 

mais frequentes na fala, favorecem o apagamento do /s/. 

A substituição da vogal temática /a/ por /e/ está fortemente 

relacionada ao pagamento do /s/ (0,93 de peso relativo). Percebe-se, 

aqui, que essa alternância da vogal temática não está diretamente 

relacionada apenas com o pretérito perfeito, mas também com o 

presente, já que apareceram 20 ocorrências de andemo no lugar de 

andamos no presente e outras 22 ocorrências do mesmo verbo no 

pretérito. 

O discurso reportado direto (0,68) favoreceu a desinência [-mo] 

mais do que o discurso não reportado (0,48).  

A terceira conjugação favoreceu o apagamento do /s/ com 0,60 

de peso relativo. Possivelmente, o peso alto para a terceira conjugação 

está sendo influenciado pela grande incidência do verbo ir. 

Sobre a escolaridade, os resultados sustentam a hipótese b). Os 

falantes que possuíam apenas o primário usaram mais a forma não-

padrão (0,72). 

No grupo de fatores idade, os falantes com menos de 50 anos 

são os que mais favorecem o apagamento do /s/ na DNP P4. Os autores 

sugerem que esse resultado mostra a resistência dos mais velhos às 

novas formas da língua. 

Na variável sexo, os resultados apontam uma mudança em 

curso. Segundo a interpretação de Labov (1990, apud ZILLES; MAYA; 

SILVA, 2000), as mulheres lideram os processos de mudança, usando 

mais do que os homens as formas inovadoras que são consideradas de 
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prestígio. Os autores pensam também que este resultado está ligado aos 

papéis e oportunidades sociais como disseram Bortoni-Ricardo (1985) e 

Rodrigues (1992), estudos estes analisados pelos autores. 

Em Brustolin (2009), se faz o estudo sobre a alternância entre o 

pronome de primeira pessoa do plural Nós/A gente, na posição de 

sujeito, por falantes de escolas públicas de Florianópolis. Dentre outras, 

uma das hipóteses gerais se referia à desinência número-pessoal:  
A variação de nós e a gente é motivada 

linguisticamente: [...] à marca morfêmica do 
verbo que acompanha o pronome: a combinação 

de a gente com a marca morfêmica zero e de nós 
com marca morfêmica –mos, possivelmente, é 

majoritária nos dados, até mesmo por causa da 

influência da escola, uma vez que a pesquisa foi 
realizada neste ambiente. (BRUSTOLIN, 2009, p. 

67) 
 

Foram analisadas, neste trabalho, 393 produções escritas, 

totalizando 1.284 dados de escrita de nós e de a gente. Além disso, 85 

entrevistas de fala resultaram em 383 dados. Dos 1.667 dados, 424 

ocorrências (25%) foram de a gente e 1.243 (75%) foram de nós. 

Os dados foram estratificados de acordo com as variáveis 

sociais: sexo, faixa etária (de 10 a 19 anos), série (6°, 7°, 8° ou 9° ano 

do Ensino Fundamental), tipo de escola (1, 2, 3, 4) e fala/escrita. 

Considerando o pronome a gente como a aplicação da regra, o 

programa VARBRUL selecionou, como estatisticamente relevantes, as 

seguintes variáveis linguísticas:  (i) marca morfêmica, (ii) 

preenchimento do sujeito, (iii) paralelismo formal (sujeito-sujeito); (iv) 

saliência fônica; e (v) paralelismo formal (sujeito-objeto). Além destas, 

as variáveis sociais sexo, série, fala e escrita também foram 

selecionadas. 

Para o nosso trabalho, vamos trazer as contribuições de 

Brustolin (2009) referentes a uma de suas variáveis linguísticas, a marca 

morfêmica. Esta variável foi considerada a mais relevante nas três 

rodadas realizadas nesse estudo: rodada com todos os dados de fala e de 

escrita, rodada com apenas os dados de escrita da escola 3 e na rodada 

com apenas os dados de fala da escola 3. 

 Além da hipótese já citada, que acabou sendo atestada, a autora 

coloca que formas como a gente vai evidenciam que formas 

gramaticalizadas não perdem inteiramente suas propriedades originais: a 
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gente mantém a possibilidade de concordância com a 3ª pessoa do 

singular e a pluralidade ao nome coletivo gente. 

Nos resultados, apesar de haver a predominância da forma 

canônica tanto quando o sujeito era a gente como quando era nós, foram 

constatadas outras duas formas de realização da concordância verbal: 

nós + zero e a gente + mos.  

Quando a marca morfêmica era zero, a realização de a gente foi 

maior (0,99 de peso relativo) do que quando a marca era de P4 (0,21 de 

peso relativo). Embora tenha ocorrido em número bem reduzido (dos 

1216 dados, apenas 56 ocorreram com a gente + mos), a autora destaca 

que formas como a gente fomos podem ocorrer visto o aspecto 

semântico de plural que a gente carrega. 

Quando se tratou do cruzamento entre as variáveis fala/escrita e 

marca morfêmica, pôde se perceber que a variante nós ocorreu muito 

mais do que a gente quando o texto era escrito (das 1284 ocorrências, 

apenas 174 foram de a gente), porém este número já mostra a entrada do 

pronome a gente até mesmo na escrita. Dessas 174 ocorrências, 29 

foram de a gente + mos (o equivalente a 17% na escrita contra 27 dados 

que equivalem a 11% na fala).  As ocorrências de nós + zero se deram 

em menor número: 24 dados que equivalem a 2% do total na escrita e 3 

dados que equivalem a outros 2% na fala. 

 

1.1.2 A variação na concordância verbal de P6 
 

Em Monguilhott (2001), a autora analisou a marcação explícita 

e a não marcação de plural nos verbos de terceira pessoa (P6) em 24 

entrevistas, oriundas do banco de dados do Projeto VARSUL, de 

informantes florianopolitanos. As variáveis linguísticas controladas, 

citadas aqui por ordem de relevância segundo o programa VARBRUL, 

foram: saliência fônica, posição do sujeito em relação ao verbo, 

paralelismo formal, traço humano
3
 do sujeito, tipo de verbo e tipo de 

sujeito. As variáveis sociais significativas foram escolaridade e idade. 

O trabalho foi guiado pelas seguintes hipóteses gerais:  

                                                             
3
 Monguilhott (2001, 2009) controla os traços humanos e não humanos dos sujeitos. Em nosso 

trabalho, controlamos os traços de animacidade dos sujeitos. Sabemos que há diferenças entre 

as duas categorias, mesmo assim, comparamos os nossos resultados com os da autora porque 

percebemos que eles se equivalem em relação à concordância verbal. 
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 a variação do fenômeno da concordância 

verbal é condicionada tanto por grupos de 
fatores linguísticos como sociais. 

 em todo fenômeno de variação, e também 
no da concordância verbal de terceira pessoa 

do plural, existe ou estabilidade entre as 
variantes ou mudança na língua em tempo 

aparente. (MONGUILHOTT, 2001, p.12) 
 

No que diz respeito à saliência fônica, a expectativa, baseada em 

estudos anteriores, era a de que na fala da região sul, as formas mais 

salientes favorecessem a presença da marca de plural nos verbos de 

terceira pessoa. Os resultados mostraram que os fatores pertencentes ao 

nível 2 de saliência fônica (que tinham oposição mais acentuada) 

tenderam a uma maior marcação de plural nos verbos.  

Sobre a posição do sujeito em relação ao verbo, a crença era a de 

que quando o sintagma nominal estivesse posposto ao verbo, a tendência 

seria para a variante zero de plural nos verbos. Os resultados apontaram 

para a o fato de que, quando o sujeito estava anteposto ao verbo, a 

tendência era a de aplicação da regra de concordância (0,58 de peso 

relativo). Segundo a autora, o sujeito posposto passa a ser encarado pelo 

falante como um objeto e este seria o motivo da não aplicação da regra, 

já que o informante provavelmente não considera o sujeito da sentença 

quando ele estiver na posição canônica do objeto (VS). 

Com relação ao paralelismo formal, a hipótese contemplava o 

princípio geral do paralelismo: marcas levam a marcas e zeros levam a 

zeros. Os resultados atestaram o princípio citado: quando o último 

elemento do sintagma nominal era marcado, a tendência do verbo se 

apresentar com marca de plural era grande (0,54 de peso relativo). O 

resultado foi parecido quando se tratava de um numeral posicionado 

como último elemento do sintagma nominal (0,53 de peso relativo). Já 

quando o SN era composto de um elemento que não apresentava a 

marca de plural, a tendência era de o verbo também não apresentar a 

marca (0,32 de peso relativo). 

O traço humano do sujeito trouxe resultados que atestaram a 

hipótese da autora. A expectativa era a de que quando o traço do sujeito 

fosse [+ humano], o verbo apresentaria mais marcas na concordância 

verbal. Analisando os resultados, quando o sujeito era [- humano], o 

peso relativo da concordância verbal foi de apenas 0,28. 
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Em relação ao tipo de verbo, a autora subdividiu este grupo em: 

inacusativos, intransitivos, transitivos e cópula, já que a hipótese se 

baseava no tipo de argumento que os verbos selecionariam para o sujeito 

da sentença, além da posição que este sujeito iria ocupar. Os resultados 

se apresentaram desta forma: i) os verbos inacusativos pouco 

favoreceram a concordância verbal (0,37 de peso relativo); ii) o verbo 

cópula se mostrou o mais favorecedor às marcas explícitas de 

concordância, com 0,63 de peso relativo; iii) os verbos transitivos e 

intransitivos apresentaram 0,49 e 0,46 de peso relativo, respectivamente. 

Quanto ao tipo de sujeito, a autora subdividiu o grupo em: SN 

pleno simples, SN pleno nu, SN pleno composto, pronome pessoal, 

pronome indefinido, pronome demonstrativo, quantificador, 

SN+pronome relativo (que). A categoria pronome pessoal + pronome 

demonstrativo apresentou maior inclinação para a regra de concordância 

verbal (0,59 de peso relativo). O SN+pronome relativo teve 0,47 de peso 

relativo. As categorias SN pleno simples e SN pleno nu se mostraram 

com menor tendência às marcas de concordância no verbo (0,45). Os 

fatores quantificador + pronome indefinido e SN composto 

apresentaram mais tendência à marca zero na concordância (0,22 e 0,18 

de peso relativo, respectivamente). 

Nas variáveis sociais, a escolaridade foi a mais relevante. Foram 

controlados dois níveis (um de 4 anos de escolarização e outro de 11 

anos de escolarização). Os resultados atestaram a hipótese de que quanto 

maior a escolarização, maior a tendência à utilização da regra de 

concordância verbal. O peso relativo para os mais escolarizados foi de 

0,57. 

Na variável idade, o grupo foi dividido em três faixas etárias: de 

15 a 24 anos, de 25 a 45 anos e de 52 a 76 anos. A autora apresentou 

resultados descritivos, já que os falantes mais velhos e mais novos se 

comportaram de maneira semelhante (0,55 e 0,52, respectivamente), em 

contraste aos de meia idade (0,42 de peso relativo). 

Coelho, Monguilhott, Martins (2008) nos deram a base para 

pensar na correlação entre a concordância verbal e a posição do sujeito. 

Os autores descreveram no trabalho o processo de variação e mudança 

dos fenômenos sintáticos construção de foco, concordância verbal de 

terceira pessoa do plural (P6) e colocação do clítico se, que se 

apresentavam, aparentemente, correlacionados à ordem do sujeito, no 

português de Santa Catarina nos séculos XIX e XX. A amostra 

diacrônica utilizada é composta de peças de teatro de autores 
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catarinenses. Aqui, vamos apresentar apenas os resultados da pesquisa 

relacionados à concordância verbal de P6.  

Os autores resolvem verificar a correlação entre a concordância 

verbal e a ordem do sujeito em seis peças de teatro de autores 

catarinenses escritas nos séculos XIX e XX. 165 dados com sujeito 

preenchido de terceira pessoa do plural foram levantados, dos quais sete 

não apresentaram marcas de concordância. Os resultados atestaram a 

hipótese de que a marcação da concordância verbal estaria atrelada à 

ordem sujeito-verbo (SV) e a não-marcação da concordância verbal à 

ordem verbo-sujeito (VS) inacusativa, no português atual. A hipótese de 

uma maior incidência de concordância verbal com sujeito posposto no 

século XIX também foi atestada (100% - século XIX – e, 85% - século 

XX). Quanto ao grupo de fatores animacidade do sujeito, os resultados 

atestaram que o sujeito com traço mais animado apresenta tendência à 

marcação da concordância verbal.  

Em Monguilhott (2009), a autora investigou o fenômeno da 

concordância verbal de 3ª pessoa do plural sincrônica e diacronicamente 

em duas variedades do português, o PB e o PP. No estudo sincrônico, 

foram analisadas 32 entrevistas (16 de cada variedade) coletadas em 

quatro localidades de Florianópolis e em quatro localidades de Lisboa. 

Já o corpus diacrônico é composto de 14 peças teatrais de autores 

lisboetas e outras 14 de autores catarinenses, sendo, em cada variedade, 

5 peças do século XIX e 9 peças do século XX. 

Nos dados sincrônicos do PB, dos 794 dados, 154 apresentaram 

marca zero de plural nos verbos, o equivalente a 19,4%. Foram 

selecionadas, como estatisticamente relevantes pelo programa Goldvarb 

2001, as variáveis independentes (ordem de relevância): saliência 

fônica, paralelismo formal, idade/escolaridade, posição do sujeito em 

relação ao verbo e traço humano do sujeito. Para o PP, dos 742 dados, 

65 se mostraram com a variante zero de plural, totalizando 8,05%. O 

programa estatístico selecionou, por ordem de relevância, as seguintes 

variáveis independentes: traço humano do sujeito, posição do sujeito em 

relação ao verbo, tipo de verbo e idade/escolaridade. Abaixo, 

elencaremos os resultados das variáveis que foram relevantes, em 

comum nas duas variedades. 

Em relação ao traço humano do sujeito, atestando a hipótese da 

autora e de outras pesquisas citadas por ela, quando a sentença possuía 

um SN [+ humano], a frequência de concordância verbal canônica era 

maior do que em sentenças com SN [- humano]. Nos dados do PB, o 
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traço [+ humano] teve 0,56 de peso relativo e nos dados do PP, o mesmo 

traço teve 0,61. 

A autora pôde atestar sua hipótese também quando se tratou do 

grupo de fatores posição do sujeito em relação ao verbo. Tanto no PB, 

como no PP, era mais provável haver a marca da concordância verbal 

quando o sujeito era anteposto ao verbo (0,57 de peso relativo para o PB 

e 0,56 para o PE). Estes resultados e os de outros estudos apontados pela 

autora indicam que o falante encara o sujeito posposto como sendo um 

objeto da sentença. Sendo assim, não haveria necessidade de concordar 

este “objeto” com o verbo. 

Os resultados do grupo de fatores idade/escolaridade apontam 

para o fato de que, independentemente da idade, os mais escolarizados 

preservam a forma canônica da concordância verbal. No PB, os mais 

jovens tendem a marcar mais a concordância verbal do que os mais 

velhos (0,74 de peso relativo para o ensino superior e 0,32 para o ensino 

fundamental contra 0,52 dos mais velhos no ensino superior e 0,28 no 

ensino fundamental). Já no PP, os mais velhos do ensino fundamental 

marcaram mais a concordância verbal do que os mais jovens do mesmo 

nível de ensino (0,49 de peso relativo para os mais velhos e 0,30 para os 

mais jovens). Os resultados do ensino superior foram equilibrados: 0,61 

de peso relativo para os mais jovens e 0,59 para os mais velhos. 

Os dados diacrônicos apresentaram menor variação. No PB do 

século XIX, 197 dados foram coletados e apenas 2 deles apresentaram a 

não concordância. No século XX, o total foi de 352 dados, dos quais 12 

não possuíam marcas de plural nos verbos. 

As variações que ocorreram no século XIX eram referentes a 

casos com verbos inacusativos, sujeitos pospostos e com traço [- 

humano], ambiente que já havia se mostrado favorecedor para a 

variação nos dados sincrônicos investigados pela autora. 

Em relação às variações que ocorreram no século XX no PB, 4 

dados apresentaram sujeitos pospostos, com verbos inacusativos e 

sujeitos [- humanos]. Outros 4 dados tiveram também verbos 

inacusativos, porém com sujeitos antepostos ou nulos. Além desses, 2 

dados apresentaram pouca saliência fônica em seus verbos e 3 dados 

apresentaram a fala estigmatizada do personagem.   

No PP do século XIX, os resultados se mostraram categóricos 

com 100% de concordância verbal nos 209 dados. Já no século XX, dos 

371 dados, 3 apresentaram variação na concordância verbal. Dentre 

estes dados, 2 eram compostos de sujeitos pospostos ao verbo e 1, 
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embora tendo o sujeito anteposto, era formado de  sintagma nominal [- 

humano] deslocado, numa provável posição de tópico, com a 

possibilidade de um sujeito neutro nulo do tipo isso. 

 

1.1.3 O papel da escolaridade na variação da concordância verbal 

 

Naro e Scherre (2003) fazem uma pesquisa sobre a variação na 

concordância de número utilizando a amostra de fala do PEUL/RJ 

(Programa de Estudos sobre o Uso da Língua) do tipo Painel – 16 

entrevistas realizadas na década de 1980 e regravadas em 1999 e 2000 

com os mesmos falantes. Tanto a concordância verbal como a nominal 

aumentaram em média global, em aproximadamente 20%, de quase 

todos os 16 falantes. Focaremos aqui apenas os resultados sobre a 

concordância verbal, que é de nosso interesse. 

Os resultados dos autores mostram um fato interessante: através 

do tempo, os falantes aumentaram o uso da concordância sem relação 

direta com características sociais como idade, sexo ou escolaridade. Há 

também os que aumentaram a escolarização e aumentaram a frequência 

de utilização da regra. Os falantes são divididos em dois grupos: um em 

que aumentaram o nível de escolarização durante os 20 anos e o outro, 

em que os falantes não aumentaram o nível de escolarização. A análise 

dos autores foi feita por cada falante para que o leitor consiga 

acompanhar a variação no tempo de vida de cada um deles. 

No grupo dos falantes que aumentaram o nível de escolarização, 

percebe-se que, embora os seis falantes tenham apresentado aumento em 

quantidades variáveis, eles permanecem na mesma ordem nos dois 

períodos. Explicando melhor, se, nos anos de 1980, um falante usava a 

concordância canônica com mais frequência do que um segundo falante, 

no ano 2000 o primeiro falante continua utilizando a concordância com 

mais frequência do que o segundo, embora os dois tenham aumentado 

suas frequências individuais. 

No grupo dos falantes que não aumentaram o nível de 

escolaridade durante o tempo, há um caso em que o falante progride 

significativamente no uso da concordância verbal, saindo de 0,18 de 

peso relativo para 0,66. Outros dois casos evoluíram significativamente 

na concordância, porém em menor grau. Os outros sete falantes 

aumentaram seus níveis também, mas mantiveram praticamente a 

mesma ordem relativa entre si. 
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Por mais que o falante que aumentou o nível de escolarização 

não varie em relação à ordem dos outros falantes do mesmo nível, ele 

ultrapassa os outros falantes que possuem taxas semelhantes, mas que 

não frequentaram a escola.  

Os autores lembram que os falantes que aumentaram a 

escolaridade são os que possuíam, na década de 1980, entre 9 e 18 anos 

e que ainda se encontravam perto da idade do período crítico. Poderiam, 

portanto, apresentar maior facilidade para a aquisição de taxas mais altas 

de concordância do que os falantes mais velhos. Além disso, no segundo 

período de entrevistas, estes mesmos falantes estavam com idade em 

que deveriam estar integrados ao mercado de trabalho, o que os leva a 

utilizar mais as formas da norma padrão
4
. Embora o aumento da 

concordância não tenha sido uniforme nos dados dos diferentes falantes, 

nenhum deles diminuiu o grau de concordância no período em que a 

análise foi feita. 

No trabalho de 2006, Scherre e Naro fazem um estudo sobre o 

efeito das variáveis anos de escolarização e saliência fônica na variação 

da concordância de número (nominal e verbal) do PB. Os dados aqui 

apresentados dizem respeito apenas à concordância verbal. O corpus 

analisado era dividido em três conjuntos: i) amostra aleatória de 64 

falantes do Rio de Janeiro, da década de 1980; ii) amostra aleatória de 

32 falantes do Rio de Janeiro, do ano de 2000; iii) grupo não aleatório 

de 16 falantes da amostra da década de 1980 que foram recontactados 

em 2000. 

As amostras aleatórias tiveram aumento nas percentagens 

globais de 11% no período de 18 a 20 anos. Isso pode representar um 

ganho para a comunidade por conta da apropriação de fenômenos de 

prestígio.  

A variável anos de escolarização foi dividida em três 

subgrupos: de 1 a 4 anos; de 5 a 8; e de 9 a 11 anos de escolarização. 

Analisando ainda as amostras aleatórias, os autores apontam para o fato 

de que o subgrupo de falantes menos escolarizados teve diminuição (de 

0,09 de peso relativo) na concordância verbal canônica da década de 

1980 para o ano 2000. Em relação à percentagem, este mesmo subgrupo 

apresentou aumento de 12%. Os outros dois subgrupos apresentaram 

aumento na concordância (aumento de 0,04 de peso relativo e de 7% 

para o segundo subgrupo e aumento de 0,25 de peso relativo e de 11% 

                                                             
4
 Não trataremos, neste trabalho, da diferença entre norma padrão e norma culta. 
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para o terceiro subgrupo), o que prova o efeito da escolarização em tal 

variação. 

Na variável saliência fônica, dividida em mais saliente e menos 

saliente, a análise foi feita por amostras a fim de observar os efeitos 

separadamente. Nas três amostras, a forma mais saliente favorece a 

norma padrão de concordância verbal. Os pesos relativos e percentagens 

das formas mais salientes foram de 0,72 e 85% na amostra da década de 

1980, de 0,66 e 91% na amostra do ano de 2000 e de 0,65 e 87% na 

amostra não aleatória. 

Os autores puderam evidenciar o papel das forças sociais na 

mudança em direção à forma de prestígio, além de evidenciar o efeito 

das forças linguísticas. O resultado é interessante porque se observa 

mudança apenas na percentagem global de uso da concordância e os 

pesos relativos se mantêm uniformes, com diferenças regulares. As 

forças sociais atuam como propulsoras à norma padrão e as linguísticas 

atuam como mantenedoras da heterogeneidade ordenada do sistema 

vigente. Essas mudanças são, portanto, quantitativas e não qualitativas. 

São “mudança sem mudança”, como dizem os autores. 

Ainda neste estudo, é realizada uma análise por 

subagrupamento dos falantes em termos de anos de escolarização nas 

duas amostras aleatórias. Em ambas as amostras, os dados mais salientes 

favoreceram a concordância verbal, porém, comparando a década de 

1980 com o ano 2000, percebe-se uma mudança regular em direção ao 

aumento da concordância em função da exposição da fala de prestígio, 

implicando a diminuição do efeito da saliência fônica. 

Os resultados sugerem que, embora a restrição variável aja 

sempre na mesma direção, não possui a mesma eficácia através do 

tempo. Os autores sugerem que a diminuição do efeito da saliência 

fônica é devido ao esforço (consciente ou não) do falante no sentido de 

se integrar aos padrões de outros grupos sociais, além do efeito da 

escolarização que colabora para a forma padrão. A “mudança sem 

mudança” é uma variação que não representa mudança clara para todos 

os falantes e nem representa uma única linha de mudança. 

No estudo de Naro e Scherre (2006), os autores relacionam o 

ensino da norma padrão com o ensino de uma segunda língua. Sabemos 

que todas as línguas são meios de comunicação altamente eficientes e, 

ao mesmo tempo que são perversos instrumentos de poder, são 

instrumentos eficientes de identificação e afirmação social. Por uma 

questão de cidadania, devemos reconhecer e aceitar a diversidade 
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linguística. Os autores consideram o ensino da norma padrão como uma 

segunda língua, como uma ferramenta para a ascensão social, e este 

processo deve ser planejado, levando em conta as variedades 

estigmatizadas e as de prestígio. 

Trazendo resultados de suas próprias pesquisas, os autores 

percebem que, muitas vezes, o uso da norma padrão pode apresentar 

confusão quando se encontra em um contexto real de comunicação. Um 

exemplo é em relação à desinência verbal [-mos], que achamos muito 

interessante: quando um verbo como começar está no pretérito perfeito 

ou no presente: começamos.  
[...] Nos registros das gramáticas normativas do 

português brasileiro, não há diferença fônica ou 
ortográfica entre as formas para o presente 

(começamos) e para o pretérito perfeito 
(começamos) de verbos do tipo começar. Então, a 

forma começamos é registrada como podendo se 
referir tanto ao presente quanto ao passado. As 

formas de terceira pessoa do singular do tipo 
começa, por outro lado, são registradas como 

referência não ambígua ao tempo presente. 

Todavia, uma análise de dados de falantes mais 
novos, com menos instrução formal (até 8 anos de 

estudo), gravados no início da década de 1980 no 
Rio  de Janeiro, indica que, na fala de alguns 

grupos, está havendo correção deste desequilíbrio 
estrutural do sistema, preferindo-se o uso da 

desinência mos de primeira pessoa do plural para 
o pretérito perfeito e uso da desinência zero de 

terceira pessoa do singular – a forma não marcada 
– para o tempo presente, independentemente de o 

sujeito ser nós ou a gente (cf. Naro; Görski; 
Fernandes, 1999, apud NARO; SCHERRE, 2006, 

p. 239-240)  

 

Sendo, na norma padrão, os dois tempos verbais representados 

pela mesma forma, os falantes preferiram refazer esta oposição temporal 

que é neutralizada, tanto quando utilizam como sujeito o Nós, como 

quando utilizam o A gente. 

O contraditório é que a escola e as gramáticas dizem que formas 

como A gente começamos devem ser evitadas, por mais que houvesse 

concordância de palavra para sentido (que explicaremos a seguir). 
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Bechara (2003, p. 554-566) divide a concordância verbal em três 

grupos: A) concordância de palavra para palavra; B) concordância de 

palavra para sentido; e C) outros casos de concordância verbal (em que 

nos traz casos particulares e que não citaremos aqui). No primeiro 

grupo, o autor apresenta a concordância verbal de palavra para palavra, 

explicando os casos quando há apenas um sujeito, ou quando há mais de 

um sujeito: 
1) Há só um sujeito: 

a) Se o sujeito for simples e singular, o verbo 
irá para o singular, ainda que seja um 

coletivo: 
[...] 

„Povo sem lealdade não alcança 

estabilidade.‟ 
b) Se o sujeito for simples e plural, o verbo 

irá para o plural: 
[...] 

„A virtude aromatiza e purifica o ar, os 
vícios o corrompem.‟ 

2) Há mais de um sujeito: 
Se o sujeito for composto, o verbo irá, 

normalmente, para o plural, qualquer que seja 
sua posição em relação ao verbo: 

[...] 
„Repeti-as, porque se me ofereciam vida e 

honras a troco de perpétua infâmia.‟ 
(BECHARA, 2003, p. 554, grifos do autor) 

 

No segundo grupo, o gramático explica o caso da concordância 

de palavra para sentido: 
Quando o sujeito simples é constituído de nome 
ou pronome que se aplica a uma coleção ou grupo, 

pode o verbo ir ao plural. A língua moderna 
impõe apenas uma condição estética, uma vez que 

soa geralmente desagradável ao ouvido a 
construção do tipo: 

O povo trabalham ou A gente vamos. 
Se houver, entretanto distância suficiente entre o 

sujeito e o verbo e se quiser acentuar a ideia de 

plural do coletivo, não repugnam à sensibilidade 
do escritor [casos com verbo na forma plural com 

sujeito considerado distante]. 
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Voltando ao estudo de Naro e Scherre (2006), pesquisas 

desenvolvidas pelo PEUL revelam que as formas novas são mais usadas 

em ambientes em que as formas alternativas são pouco diferentes, ou 

nos quais a diferença entre elas não é tão facilmente percebida. Por 

exemplo, quanto mais distância houver entre o sujeito de primeira 

pessoa do plural e o verbo, há mais chance da utilização da nova forma 

em que a desinência indica o tempo (zero para o presente e [-mos] para 

o pretérito), no exemplo citado pelos autores. 

Essas pesquisas são importantes para percebermos que, mesmo 

quando a tradição gramatical considera uma das formas como um erro, 

tanto a forma padrão como a forma vernácula são utilizadas porque 

carregam informação semântica relevante. Assim, é necessário avaliar as 

vantagens e desvantagens de se aceitar a tradição gramatical como um 

modelo a ser atingido. Os autores sugerem que as formas variáveis 

sejam discutidas em sala de aula, com o exercício gradual e constante da 

democracia linguística, para que o próprio aluno, depois, avalie as 

alternativas que possui, ao invés de apenas seguir as normas. 

No estudo de Vieira (2007), a autora aponta para o fato de que no 

PB, a não realização da regra da concordância verbal é estigmatizada, 

principalmente no âmbito escolar. Visto isso, propõe-se que, para o 

professor estabelecer uma metodologia adequada ao ensino da 

concordância, é preciso conhecer os fatores que influenciam o aluno a 

utilizar ou não a regra. Para contribuir com tal proposta, a autora 

apresenta algumas pesquisas variacionistas. 

Segundo diversas pesquisas sociolinguísticas, a concordância 

verbal constitui um fato variável em que o falante, por diversos fatores 

linguísticos e extralinguísticos, pode optar em fazer a concordância 

canônica, ou não. Dois estudos são trazidos para que o leitor fique ciente 

do contraste na realização da concordância verbal em relação à 

escolaridade do falante: Vieira (1995) e Graciosa (1991). 

Em Vieira (1995, apud VIEIRA, 2007), o fenômeno foi 

investigado em 12 comunidades do Rio de Janeiro, com informantes do 

sexo masculino, analfabetos ou pouco escolarizados, de 18 a 70 anos. 

As variáveis controladas que se mostraram mais significativas foram, 

respectivamente: i) saliência fônica; ii) paralelismo no nível oracional; 

iii) paralelismo no nível discursivo e iv) posição do sujeito em relação 

ao verbo. Além dessas, outras variáveis independentes foram 

controladas, mas não foram selecionadas como as mais importantes: v) 
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distância entre o núcleo do SN sujeito e o verbo; vi) animacidade do 

sujeito; vii) tempo verbal e o tipo de estrutura morfossintática; viii) 

localidade; ix) faixa etária. 

Em relação à saliência fônica, o cancelamento da marca se 

intensificou quando era menor a diferença material fônica entre as 

formas singular e plural dos verbos. A não concordância em casos de 

formas foneticamente semelhantes como em come/comem, teve mais de 

80%. Já os casos mais salientes, como veio/vieram, tiveram menos de 

10%. 

No nível oracional, pôde se perceber que o princípio do 

paralelismo atua pela repetição de formas e não de ideias: quando o SN 

sujeito apresentava menos marcas formais, conduzia à ausência de 

marca no sintagma verbal; já no caso de sujeitos constituídos por 

numerais, mesmo apresentando traço semântico de pluralidade, também 

não propiciaram a concordância verbal. 

No nível discursivo, verificou-se que a não concordância era mais 

frequente (quase 80%) quando já havia ocorrido, em contexto 

antecedente, uma oração com sintagma nominal sem marca de plural. 

Nos casos de posição do sujeito em relação ao verbo, o sujeito 

posposto favoreceu, acentuadamente (mais de 80%), o cancelamento da 

marca de plural. 

O estudo de Graciosa (1991, apud VIEIRA, 2007) aborda a 

concordância verbal em dados de falantes escolarizados. As variáveis 

linguísticas e extralinguísticas eram relativas: (i) ao sintagma nominal 

sujeito – como animacidade, posição do sujeito em relação ao verbo, 

distância entre o núcleo do SN e o verbo – e (ii) ao sintagma verbal – 

como a saliência fônica, paralelismo formal das sequências verbais no 

discurso, tipos de verbo, transitividade e ordenação dos argumentos do 

verbo. 

As variáveis que se mostraram mais importantes para o 

condicionamento da concordância verbal foram: ordenação dos 

argumentos do verbo, distância entre o núcleo do SN e o verbo e 

paralelismo formal das sequências verbais no discurso. 

A autora conclui que a marcação da concordância verbal é 

preferida pelos escolarizados e é favorecida quando o sujeito está 

anteposto e próximo ao verbo, e o verbo se encontra em uma sequência 

discursiva, conforme o efeito do paralelismo formal. 

Com esses dois estudos apresentados (o de Graciosa, 1991 e o de 

Vieira, 1995), Vieira (2007) nos mostra que fatores estruturais 
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influenciam o falante na realização da regra, independentemente de sua 

escolaridade. A autora segue para reflexões que saem da pesquisa para o 

ensino da concordância verbal propriamente dito. 

O ensino da concordância verbal é importante para alcançar dois 

objetivos definidos pela autora: 

a) desenvolver o raciocínio lógico-científico sobre a 

linguagem na esfera dessa estrutura morfossintática específica – é papel 

do professor de Língua Portuguesa promover o conhecimento e a 

reflexão sobre a concordância verbal concretizado nas diversas situações 

sociocomunicativas. Este é um fato linguístico que permite promover o 

conhecimento das funções sintáticas da transitividade verbal e sua 

relação com o sujeito, dentre outros tópicos da gramática. 

b) Promover o domínio do maior número possível de 

variantes linguísticas, de forma a tornar o aluno capaz de reconhecê-las 

e/ou produzi-las, caso deseje – o professor deve conhecer os 

condicionamentos da variação e promover o trabalho com variados 

textos. As propostas de ensino com a concordância devem decorrer de 

modo com que encarem a diversidade e se baseiem na observação 

sistemática dos dados. O aluno, então, vai despertar sua consciência no 

que diz respeito ao perfil sociolinguístico das variantes concordância e 

não concordância. 

A autora retoma as pesquisas citadas e destaca que o estudo de 

Graciosa (1991, apud VIEIRA, 2007) contribui para o ensino quando 

diz que se deve enfatizar os contextos que induzem a não concordância. 

Depois disso, trabalhar a variação linguística, fazendo com que o aluno 

perceba as várias possibilidades que o falante possui ao se pronunciar, é 

papel fundamental do professor. 

Buscando também a contribuição para o ensino, Vieira (1995, 

apud VIEIRA, 2007) sugere que se estabeleçam para o aluno os 

contextos em que o falante tenderia mais à utilização da regra. Após, 

deve-se observar os fatores que levam ao cancelamento da marca de 

concordância, cumprindo assim o objetivo de se trabalhar normas reais 

depreendidas dos diferentes contextos de uso da língua.  

 

1.2 OBJETIVOS, QUESTÕES E HIPÓTESES GERAIS 

  

A Linguística é uma ciência e, como tal, possui um método 

científico que pressupõe observação dos fatos, estabelecimento de 

hipóteses, coleta, organização, seleção e análise dos dados e dos 
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resultados, e um de seus objetivos é investigar cientificamente a 

linguagem humana. Através dos estudos apresentados, e a partir da 

teoria linguística de apoio que apresentaremos no capítulo II, 

selecionamos as variáveis, pensamos nos objetivos, nas questões e nas 

hipóteses que guiarão nosso trabalho.  

A presente pesquisa tem como objetivo principal descrever e 

analisar os fatores internos e externos da língua que condicionam o uso 

variável da concordância verbal plural na amostra selecionada. 

Queremos, com a nossa investigação, percorrer contextos de variação de 

nosso fenômeno em cinco peças teatrais de autores lisboetas do século 

XIX e cinco do século XX. Pretendemos observar se nesse percurso 

histórico há alguma diferença no uso de concordância verbal. 

 Nos estudos que citamos na seção anterior, os autores geralmente 

focavam em uma pessoa do quadro de pronomes. Em nosso estudo, 

faremos uma análise de P4, P5 e P6 e utilizaremos as mesmas variáveis 

independentes para as três pessoas. Pudemos perceber que em todos os 

estudos, tanto do PB, como do PP, há alguns grupos de fatores em 

comum que influenciam a variação da concordância verbal, como a 

posição do sujeito em relação ao verbo, a animacidade do sujeito, a 

saliência fônica, a escolaridade, etc. 

Em vista disso, as variáveis
5
 intralinguísticas que analisaremos 

são as seguintes: (i) ordem do sujeito; (ii) pessoa do discurso; (iii) forma 

de representação do SN-sujeito; (iv) transitividade do verbo; (v) traço de 

animacidade do SN. E as variáveis extralinguísticas são: (i) autor; e (ii) 

século.  

Com nossa pesquisa, queremos responder às seguintes questões: 

há variação na concordância verbal plural (P4, P5 e P6) nas peças de 

teatro investigadas? Quais os condicionadores linguísticos e 

extralinguísticos da marcação de concordância de número (P4, P5 e P6) 

nessa amostra?  

Temos a expectativa de encontrar, de modo geral, pouca variação 

da concordância verbal plural nos dois séculos, por estarmos 

trabalhando com textos escritos. E sabemos que na escrita há a 

tendência de se utilizar a língua mais próxima do padrão. 

 Com relação aos grupos de fatores externos, caso haja variação, 

acreditamos que vamos encontrar marcação da concordância verbal 

plural quase categórica nas peças teatrais do século XIX, pois 

                                                             
5
 Traremos com mais detalhes as variáveis na seção 2.2.2. 
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acreditamos que haja maior grau de conservação do padrão da língua 

escrita nesse século, independentemente dos autores. Acreditamos que 

haverá, portanto, mais variação nas peças do século XX.  

Com respeito aos grupos de fatores internos, esperamos que a 

variação da concordância verbal plural vai ser condicionada, 

principalmente, pela posição do sujeito em relação ao verbo, pelo traço 

de animacidade do sujeito e tipo de verbo (cf. MONGUILHOTT, 2001). 

 

1.3 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste primeiro capítulo, o leitor pôde conhecer melhor nosso 

objeto de estudo através de pesquisas que já foram realizadas sobre a 

concordância verbal. Dividimos esses estudos de acordo com temas em 

comum, como a pessoa do discurso que foi focada no trabalho, ou o 

papel da escolaridade na variação da concordância verbal. 

Com os estudos de Coelho, Monguilhott e Martins (2008), 

pudemos ver o trabalho com peças teatrais dos séculos XIX e XX na 

variedade do PB, além de captarmos informações sobre a correlação 

entre a concordância verbal e a posição do sujeito em relação ao verbo. 

Trouxemos também resultados do PB em comparação com o PP, 

nos estudos de Monguilhott (2009), que nos guiou no decorrer de nossa 

pesquisa por trazer dados tanto sincrônicos de fala, como diacrônicos 

analisando a escrita dos séculos XIX e XX. 

Apresentamos também os nossos objetivos, questões hipóteses 

gerais que nos guiarão no decorrer do trabalho. 

A seguir, iniciamos o segundo capítulo em que serão 

apresentadas as teorias de apoio, além da metodologia que utilizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPÍTULO II - APARATO TEÓRICO E METODOLOGIA 

UTILIZADOS NESTE TRABALHO 

 
Posta a questão nesse pé, torna-se talvez 

mais fácil... Não tinha valido a pena 
tantas complicações, este encontro numa 

casa particular... Teria bastado mandar 
um corredor de Bolsa, a negociar... 

“Balada de outono” 
de Carlos Selvagem 

 

2.0 INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO 

 

O segundo capítulo deste trabalho, que se inicia agora, trará para 

o leitor a base teórico-metodológica de nosso estudo, além de apresentar 

o material e o método que utilizamos, a constituição da amostra e as 

variáveis analisadas. 

 

2.1 APARATO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Levamos em conta, neste estudo, alguns postulados da Teoria da 

Variação e Mudança Linguística conhecida também como 

Sociolinguística Laboviana (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972]).  

O Modelo Laboviano surgiu na década de 1960, momento em 

que o estruturalismo e o gerativismo tinham grande projeção na 

linguística. As duas abordagens teóricas deixavam de lado as possíveis 

influências externas (históricas, sociais, ideológicas etc.) sobre a 

estrutura linguística, assumindo uma perspectiva homogênea da língua. 

Assim, não eram consideradas eventuais variações ou influências típicas 

da fala sobre os elementos da língua. Labov (2008 [1972]) cita o fato de 

Saussure (1916) considerar a linguística uma parte da ciência que estuda 

os signos no contexto da vida social. No entanto, os linguistas de base 

saussuriana não levam em conta a influência da vida social na língua em 

suas pesquisas. Chomsky (1957) considera o objeto de estudo da 

linguística a língua abstrata e homogênea de um falante-ouvinte-ideal, 

que em geral era a do próprio pesquisador. O objetivo desses autores 

era, portanto, estudar a língua internamente (e não as influências de 

fatores externos a ela). 
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Tendo visto essas questões, era de se esperar que Labov 

apresentasse críticas tanto ao modelo chomskyano, quanto ao modelo 

saussureano. A separação estabelecida por Saussure entre sincronia e 

diacronia também é criticada por Labov, que considera a língua 

heterogênea. Segundo o autor, estudos empíricos mostram que a 

heterogeneidade é sistemática e a variação e a mudança no sistema 

devem ser investigadas tanto na diacronia quanto na sincronia. Além 

disso, o fato de Saussure desconsiderar os fatores externos à língua ao 

defini-la como um sistema de signos que estabelecem relações entre si, 

não é aceito pelo estudioso sociolinguista, que pretendeu demonstrar 

que o funcionamento de uma língua não pode ser entendido no vácuo. A 

língua faz parte de uma sociedade que a utiliza, a influencia e até é 

influenciada por ela. 

Em relação a Chomsky, a visão de Labov é a de que não existe 

uma comunidade de fala homogênea, nem um falante-ouvinte ideal. 

Pelo contrário, a existência de variação e de estruturas heterogêneas nas 

comunidades de fala é um fato comprovado. Existe variação inerente 

dentro da comunidade de fala – não há dois falantes que se expressam 

do mesmo modo, nem mesmo um falante que se expresse da mesma 

maneira em diferentes situações de comunicação. Para lidar com a 

variação da língua, é preciso olhar para os dados de fala do dia-a-dia e 

relacioná-los às teorias gramaticais o mais criteriosamente possível, 

ajustando a teoria de modo que ela dê conta do objeto. 

Os pontos fundamentais da abordagem proposta por Labov, 

portanto, são a presença do componente social na análise linguística e a 

língua como sistema heterogêneo. A Sociolinguística se ocupa da 

relação entre língua e sociedade, e do estudo da estrutura e da evolução 

da linguagem dentro do contexto social da comunidade de fala. Os 

membros de uma mesma comunidade de fala costumam compartilhar 

alguns conjuntos de padrões linguísticos, eles tendem a seguir as 

mesmas normas e compartilham as mesmas ideias relativas ao uso da 

língua. Pode ocorrer o fato de um mesmo indivíduo pertencer a mais de 

uma comunidade de fala. É normal ouvirmos diversas maneiras de dizer 

a mesma coisa com o mesmo signnificado, inclusive na fala de um 

mesmo falante. Isso é um indício de que a língua varia constantemente. 

A heterogeneidade é resultado natural de fatores linguísticos 

fundamentais somados às características sociais dos falantes.  

A variação, por sua vez, não é desordenada, ela é inerente ao 

sistema. Sistematicidade e variabilidade, portanto, não se excluem. O 
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falante utiliza certa forma em variação porque ela faz parte do sistema 

linguístico, isto é, é regida por regras. Há fatores condicionadores que 

regem a forma utilizada. A capacidade de usarmos e interpretarmos 

regras variáveis é aspecto de nossa competência linguística. Labov diz, 

porém, que ninguém tem consciência desta competência, nossa 

percepção é ingênua neste ponto. 

Através de pesquisas a outros trabalhos e a partir de uma teoria 

linguística de apoio, o sociolinguista seleciona variáveis independentes 

que possam ser influenciadoras da variação investigada. Os fatores 

condicionadores da variação podem ser internos à língua (variáveis 

linguísticas – como posição do sujeito em relação ao verbo, tipo de 

verbo, conjugação etc), ou externos a ela (variáveis sociais – como faixa 

etária, sexo, escolaridade etc). O tratamento estatístico dos dados é 

quem apontará certos grupos de fatores que influenciam muito a 

variação, além de apontar outros grupos que, aparentemente, pouco 

influenciam. Dissemos aparentemente porque, na concordância verbal, 

por exemplo, quando os fatores não influenciam a marcação da 

concordância, eles estão influenciando a não marcação da concordância. 

Conforme citamos anteriormente, a sociolinguística estuda a 

variedade linguística a partir de dois pontos de vista: diacrônico e 

sincrônico. O estudo sincrônico ocorre no mesmo plano temporal, a 

pesquisa aborda o objeto em questão em certo espaço de tempo, não 

considerando a comparação com outras épocas. O estudo diacrônico é 

focado em mais de um plano temporal que são comparados entre si com 

o objetivo de buscar entender a evolução da língua no tempo.  

Weinreich, Labov e Herzog (doravante WLH) (2006 [1968]), 

defendem um modelo de língua que seja capaz de acomodar 

sistematicamente a heterogeneidade sincrônica. Eles questionam o 

pressuposto sincrônico saussuriano que associa sistema (estrutura, 

organização) com homogeneidade. Era preciso uma teoria que desse 

conta da variação e da mudança linguística, levando em consideração o 

contexto social das comunidades de fala. 

Os autores não negam a sincronia proposta por Saussure, mas 

dizem que à medida que os fatos vão se acumulando, esta abordagem se 

torna menos esclarecedora na questão do modo como a língua se 

desenvolve. Seria preciso aprender a ver a língua – tanto do ponto de 

vista sincrônico como do diacrônico – como sendo um objeto 

constituído de heterogeneidade ordenada. 
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Saussure considera a diacronia a substituição de um elemento por 

outro, ou seja, a história de uma língua é vista como uma sucessão de 

estados independentes entre si. Entre um estado e outro, ocorre a 

mudança linguística que não é afetada pelo estado anterior. Em nosso 

estudo, utilizaremos os conceitos sobre diacronia e sincronia, a partir da 

visão de WLH (2006 [1968]). Para esses autores, a mudança linguística 

é um contínuo e não uma alteração repentina, sem coocorrência de 

formas de uma mesma língua. Mudanças abruptas e repentinas 

interromperiam a forma de comunicação. Labov ainda diz que, para um 

estudo histórico da língua, é preciso operar sobre o Princípio da 

Uniformidade: forças que influenciam uma mudança linguística hoje, 

certamente são do mesmo tipo e ordem de grandeza que influenciaram 

mudanças no passado.  

Labov (2008 [1972]) apresenta alguns axiomas metodológicos 

que contribuem para o sucesso da pesquisa sociolinguística: 

 Alternância de estilo: todos os falantes alternam seus estilos na 

medida em que alternam o contexto social em que estão inseridos e o 

tema que é mencionado no momento da fala. Alguns informantes 

alternam seus estilos mais do que os outros, mas não há falante de estilo 

único. 

 Grau de atenção prestado à fala: Labov acredita que o falante 

presta pouca atenção à sua própria fala tanto quando pronuncia 

enunciados casuais – quando há menos emoção em sua fala – quanto na 

fala mais excitada – quando há mais emoção envolvida. E presta mais 

atenção à sua fala quando faz avaliação sobre a língua, ou avaliação 

crítica sobre assuntos polêmicos, por exemplo. 

 Vernáculo: é o estilo em que se presta menos atenção ao 

monitoramento da fala. É este estilo que nos oferece os dados mais 

próximos dos desejados pelos sociolinguistas para análise, por oferecer 

dados mais sistemáticos da estrutura linguística. O falante, ao se 

envolver com o assunto de seu enunciado, presta menos atenção ao seu 

estilo, revelando o seu vernáculo. 

 Formalidade: por mais informal e à vontade que o falante 

pareça estar ao nos fornecer uma entrevista, nem sempre a fala que está 

sendo pronunciada no momento é a mais informal que ele tem. O 

sociolinguista deve ter consciência de que há sempre um estilo mais 

informal no qual a pessoa se diverte com os amigos, ou conversa com 

sua família, por exemplo.  
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 Bons dados: são aqueles oriundos de entrevistas individuais 

gravadas, em um ambiente próprio e que normalmente envolvem relatos 

pessoais. Dados recolhidos em locais públicos, como ônibus, balcões de 

lanchonetes, ou bilheterias são interessantes por envolverem fala 

espontânea e natural. O problema deste tipo de dado é a qualidade da 

gravação que pode ficar muito baixa e com ruídos externos, o que pode 

enviesar os resultados das análises. 

Ao citar os axiomas, Labov chega ao paradoxo do observador: o 

objetivo da Sociolinguística é, através de observações sistemáticas, 

descobrir como as pessoas falam quando não estão sendo 

sistematicamente observadas. Uma sugestão do autor é tentar romper 

com o constrangimento que a situação de entrevista sugere, desviando a 

atenção do falante, o envolvendo com perguntas que recriem emoções 

pessoais, a fim de fazê-lo revelar o seu vernáculo. Se não tentarmos 

deixar o falante mais relaxado, teremos dados duvidosos, sem relação 

com o processo comunicativo que reconhecemos ser a língua. Nestas 

narrações, o falante se preocupa mais com o quê dizer do que com o 

como dizer. 

Nosso estudo não utilizará dados de fala, mas sim de escrita. 

Labov nos adverte para as dificuldades envolvidas ao se tratar de dados 

de escrita: segundo o autor, as formas linguísticas encontradas em 

documentos escritos nem sempre são as vernaculares dos autores e 

podem apresentar efeitos de hiper-correção ou misturas de dialetos. 

Mas, considerando a escassez de fontes para uma análise histórica da 

língua, resta-nos a análise linguística de tais dados. Tentaremos fazer, 

como disse Labov, um bom uso dos “maus” dados de que dispomos. 

 Pretendemos encontrar evidências de variação na concordância 

verbal em peças teatrais. Trabalharemos na dimensão diacrônica: 

pretendemos focar nosso objeto em dois diferentes períodos – os séculos 

XIX e XX – e analisar as modificações ocorridas. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os textos que utilizaremos em nosso trabalho são do gênero 

teatral. Embora sejam textos escritos, em comparação com romances e 

contos, por exemplo, acreditamos que reflitam um pouco do vernáculo 

da época, já que são textos escritos para serem falados. Sabemos que 

não chegaremos muito perto de dados fundamentais da língua em uso da 

época, mas consideramos um modo de investigação importante e 
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valioso. Costa (2009) destaca que na pesquisa diacrônica baseada em 

peças de teatro, não nos deparamos com o vernáculo dos personagens, e 

sim, com o estilo do autor das peças. Ou, quem sabe ainda, nos 

deparamos com o que o autor pensa ser o vernáculo de cada personagem 

que ele cria. Assim como a autora, por sabermos que esses dados não 

representam fielmente a fala dos informantes de acordo com as suas 

características no contexto em que se inserem, não consideraremos 

variáveis sociais como sexo, faixa etária e escolaridade das personagens, 

mas levaremos em conta o século em que a obra foi publicada. 

 

2.2.1 Constituição da amostra 

 

Para dar continuidade à pesquisa sociolinguística, é preciso 

coletar e estabelecer um corpus que será analisado. O corpus utilizado 

em nossa análise é constituído de dados de sentenças com sujeitos no 

plural, concordando ou não com verbos de P4, P5 e P6, encontrados em 

peças teatrais lisboetas, pertencentes ao Banco de Dados do Projeto 

VARSUL
6
.  

No Quadro abaixo, apresentamos as peças utilizadas em nossa 

análise:

                                                             
6
 Essas peças teatrais que utilizamos em nossa pesquisa fazem parte do Projeto PHPB, 

coordenado pela Professora  Izete Lehnkuhl Coelho, vinculado ao Projeto VARSUL na UFSC. 

O PHPB tem como objetivo a elaboração de um banco de dados para estudos diacrônicos. 
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Título da 

obra 

Autor Ano /Século 

de 

publicação 

Total de 

dados 

investigados 

Total de dados 

de não-

concordância 

O último acto Camilo Castelo 
Branco 

1859/XIX 53 zero 

Para as 

eleições 

Júlio César 
Machado 

1868/XIX 47 zero 

Guerra aos 

Nunes 

Matos Moreira 1869/XIX 78 zero 

Quem 

desdenha... 

Pinheiro 

Chagas 

1874/XIX 88 zero 

O beijo do 

infante 

D. João da 

Câmara 

1898/XIX 94 zero 

Penélope  Abreu e Sousa  1919/XX  55 zero 

Balada de 

Outono 

Carlos 
Selvagem 

1945/XX 60 1 

É urgente o 

amor  

Luiz Francisco 
Rebello 

1958/XX  323 2 

Os Preços Jaime Salazar 
Sampaio  

1975/XX  306 2 

António, um 

rapaz de 

Lisboa  

Jorge Silva 
Melo 

1995/XX 250 10 

Quadro1: Peças teatrais de autores lisboetas dos séculos XIX e XX 

 

2.2.2 Variáveis 

 
2.2.2.1 Variável dependente 

 

Dá-se o nome de variável dependente ao conjunto de variantes 

(que são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa com o mesmo 

valor de verdade) a ser analisado. No nosso caso, nossa variável 

dependente se apresenta com duas variantes: a marcação e a não-

marcação de concordância de plural nos verbos, ou seja, duas maneiras 

diferentes de representar o plural – uma padrão e a outra não padrão.  

Procuramos nos dados a variação no uso de concordância verbal 

no plural dos verbos de P4, P5 e P6. Nossa expectativa é a de que haja 

poucos dados de não-marcação de concordância verbal nas peças 

teatrais que analisamos em nossa amostra, porque partimos do 

pressuposto de que na escrita tendemos a usar a língua de uma maneira 
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mais formal e próxima do padrão. Atestamos nossa expectativa no 

século XIX, já que todos os dados analisados apresentaram marcação 

explícita de concordância verbal plural. Como nossos resultados se 

mostraram categóricos – com 100% de marcação da concordância 

verbal – não pudemos observar os contextos favoráveis ou não 

favoráveis à variação nesse século.  

Já na amostra do século XX, que apresentou variação, 

investigamos quais os contextos favorecedores ou inibidores da 

marcação (e não marcação) da concordância verbal. Além disso, 

realizamos um teste de percepção para verificar a consciência linguística 

de falantes brasileiros em relação às sentenças em variação encontradas 

no corpus lisboeta analisado. Depois disso, realizamos uma análise 

qualitativa desses dados.  

Vamos, a seguir, apresentar as variáveis que foram controladas 

como possíveis condicionadores da marcação (e não marcação) da 

concordância verbal neste trabalho. 

 

2.2.2.2 Variáveis independentes 

 
As variáveis independentes controladas nos ajudam a verificar 

quais são os possíveis condicionantes da variação. Elas irão mostrar 

tendências sobre o favorecimento ou a inibição do uso da marcação de 

plural padrão nos verbos. Saberemos que uma variável é condicionadora 

de tal variação, através de resultados estatísticos.  

A seguir, apresentamos a caracterização das variáveis 

independentes que selecionamos, a partir de outros estudos já realizados, 

e que possam contribuir para que ocorra a variação na concordância 

verbal de P4, P5 e P6. 

   

2.2.2.2.1 Ordem do sujeito 

 

Estudos mostram que no português atual, a utilização da ordem 

SVO (sujeito-verbo-objeto) é quase categórica, mas a variação, a forma 

inversa, é também admitida. Sendo assim, o sintagma nominal sujeito 

pode aparecer anteposto ou posposto ao verbo, como nos exemplos 

abaixo: 

 

 Anteposição (SV): 
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Ex: As lágrimas da saudade cristã são doces como as do 

Evangelista ao pé do cadáver de Maria. (O último acto, 1859) 

 

 Posposição (VS): 

Ex: Não havia zangas entre eles? (é urgente o amor, 1958) 

 

A ordem do sujeito aparece muitas vezes como uma variável que 

condiciona a marcação ou a não marcação da concordância verbal, 

justamente por este motivo foi feito o controle dessa variável neste 

trabalho. Com base em trabalhos já realizados (LEMLE e NARO, 1977; 

RODRIGUES, 1987; BERLINCK, 1988; PONTES, 1986; SCHERRE e 

NARO, 1997; MONGUILHOTT, 2001 e 2009; COELHO, 

MONGUILHOTT e MARTINS, 2008) partimos da hipótese de que o 

SN posposto ao verbo apresentará maior tendência a não-marcação de 

concordância de plural nos verbos, enquanto o SN anteposto apresentará 

maior tendência à marcação.   

 

2.2.2.2.2 Pessoa do discurso 

 

Diferentemente dos autores nos quais nos baseamos para realizar 

esta pesquisa, consideramos a pessoa do discurso como uma variável 

independente (P4, P5 e P6).  

Acreditamos que não seja a pessoa do discurso em si que 

influenciará diretamente na marcação ou não-marcação de concordância 

verbal, mas que aconteça um caso de correlação entre essa variável e as 

variáveis posição do sujeito e animacidade do sujeito. 

 

2.2.2.2.3 Forma de representação do SN sujeito 

 
As formas de realização do SN (sintagma nominal) sujeito que 

controlamos foram as seguintes: 

 

 SN pleno simples 

            Ex: O Infante estava ali, de pé, sobre o rochedo, e os raios 

estalavam em volta dele. (O beijo do Infante, 1898) 

 

 SN pleno Nu 

           Ex: Madrigais são flores das salas que se não dão 

bem ao ar livre. (Quem Desdenha..., 1874) 
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 SN pleno composto 

            Ex: Lá iremos... Lá iremos! Roma e Paiva não se fizeram 

num dia. (Os Preços, 1975) 

 

 Pronome pessoal 

            Ex: Eu tinha planeado ter aqui, com ela, uma conversa a 

sós, antes de vocês chegarem... (Balada de outono, 1945) 

 

 Pronome indefinido 

            Ex: Todos sabem o que eu tenho sido. (O último acto, 

1859) 

 

 Quantificador 

            Ex: Há por cá muitos assim? (Quem desdenha..., 1874) 

  

 SN + pronome relativo (que) 

            Ex: O Sr. Pinto já está a granjear remorsos que o hão-de 

atormentar. (O último acto, 1859) 

 

 Sujeito nulo 

            Ex: Refizemos a banda... (António, um rapaz de Lisboa, 

1995) 

 

Nossa hipótese, assim como a atestada por Monguilhott (2001, 

2009), é baseada em uma possível relação entre os grupos de fatores 

forma de representação do SN sujeito e posição do SN sujeito em 

relação ao verbo. Acreditamos que quando o sujeito for composto e 

estiver posposto ao verbo, maior será a probabilidade de ele aparecer 

sem marcação de concordância.    

 

2.2.2.2.4 Transitividade do verbo 

 
Os tipos de verbos que controlamos foram os seguintes: 

 

 Transitivo direto 

            Ex: Mas vocês queriam-se muito... (Penélope, 1919) 
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 Transitivo indireto 

           Ex: Se não renunciei totalmente aos meus hábitos de 

sociedade, foi porque me persuadi de que as minhas ações lhe não 

importam. (O último acto, 1859) 

 

 Bitransitivo 

           Ex: Creio que estranhei a sua ausência, e foi então 

que me explicaram... (É urgente o amor, 1958) 

 

 Intransitivo 

            Ex: Eles fervem lá por Lisboa! (Para as eleições, 1868) 

 

 Inacusativo 

            Ex: Uma coisa em que há sete notas, sete sustenidos e 

sete bemóis! (Guerra aos Nunes, 1869) 

 

 Cópula 

            Ex: Há cartas que são divertidas. (Para as eleições, 1868) 

 

Vale lembrar que, segundo a Teoria Gerativa, a diferença entre os 

tipos de verbo está diretamente relacionada aos argumentos que eles 

selecionam. Argumentos são os complementos de um verbo, são os itens 

que o verbo seleciona para constituir sentido completo na frase (o 

sujeito, o objeto direto ou objeto indireto). No caso dos verbos 

transitivos, são aqueles que possuem mais de um argumento. O verbo 

transitivo direto seleciona um argumento externo (o sujeito) e um 

argumento interno (o complemento) sem preposição, como por exemplo 

“Maria beijou João”. Já o verbo transitivo indireto seleciona um 

argumento externo (o sujeito) e um argumento interno (o complemento) 

com preposição, como em “Maria gosta de João”. Os bitransitivos, além 

de selecionarem o sujeito, selecionam dois argumentos internos, como 

em “João deu o livro para Maria”.  

Verbos intransitivos são aqueles que selecionam apenas um 

argumento para ter sentido completo – só o sujeito (o argumento 

externo) basta, como “Antônio morreu”, por exemplo. É importante 

ressaltar que esse sujeito deve ser mais animado. Os verbos inacusativos 

são verbos intransitivos que não apresentam o argumento externo (o 

sujeito), mas sim selecionam um argumento interno, que pode tanto ser 

mais animado, quanto menos animado. Esta é a grande diferença entre 
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os verbos monoargumentais: intransitivos e inacusativos. O verbo 

cópula é um inacusativo, porém, ao invés de selecionar um argumento 

interno, seleciona uma pequena oração. Por isso, conforme Monguilhott 

(2001, 2009), separamos os inacusativos dos cópulas porque podem 

apresentar comportamentos diferentes em relação à concordância verbal. 

Nossa hipótese para esse grupo de fatores se baseia em 

Monguilhott (2001), que acredita que o tipo de verbo está relacionado 

ao tipo de argumento que os verbos selecionam como sujeito da 

sentença e também a posição que esse sujeito ocupará. Acreditamos que 

os verbos transitivos e intransitivos manterão mais marcas de 

concordância com seu sujeito e que os verbos inacusativos manterão 

menos marcas. E, o cópula, embora faça parte da categoria dos verbos 

inacusativos, acreditamos que tenda a apresentar mais marcas de 

concordância do que os demais inacusativos.   

 

2.2.2.2.5 Traço de animacidade do sujeito 

 
Neste grupo de fatores, controlamos os traços mais e menos 

animados do SN na função de sujeito: 

 

 SN [+ animado] 

Ex: Os preços sobrem, Carlitos... não te esqueças... Nós temos 

um pacto, um coiso... um tratado... (Os Preços, 1975) 

 

  SN [- animado] 

Ex: Até hoje estas calamidades haviam caído noutras povoações; 

[...] (Para as eleições, 1868) 

 

Acreditamos que, conforme atestado na literatura 

sociolinguística, quando o sujeito for [+ animado] a probabilidade de 

haver marcação de concordância plural nos verbos seja maior do que 

para os sujeitos marcados com traços [- animado].  

 

2.2.2.2.6 Autor da obra 

 
A amostra que analisamos é constituída por dez peças teatrais 

escritas por autores lisboetas. Supomos que as amostras podem 

apresentar maior ou menor índice de marcação de concordância, de 

acordo com o autor e o período em que escreveu.  



46 

 

 

2.2.2.2.7 Século de publicação da obra 

 

Na presente análise, são consideradas cinco peças teatrais do 

século XIX e cinco do século XX. Nossa expectativa é de que os autores 

do século XIX sejam mais conservadores do que os do século XX, ou 

seja, esperamos encontrar mais marcas de concordância plural nos 

verbos das peças teatrais do século XIX. Queremos também responder a 

seguinte questão: há distinção de marcação de concordância verbal 

plural nos séculos XIX e XX?   

 

 

2.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Realizamos a coleta de dados e fizemos sua categorização e 

codificação. A codificação é uma necessidade para a hora de submeter 

os dados ao programa estatístico. Nós representamos com letras, ou 

números, os fatores de cada grupo de fatores (variáveis independentes). 

O sujeito anteposto ao verbo, por exemplo, foi representado pela letra S. 

O posposto, representamos pela letra V. 

Para ilustrar melhor, nas dez peças teatrais, a cada sentença com 

sujeito no plural, fizemos a categorização conforme mostramos abaixo: 

 

“Quando foi que a sua filha e o dr. Fonseca se encontraram pela 

última vez?” (É urgente o amor, 1984) 

(CSC3D+R2 

 

Em que (em suas respectivas posições): 

C = marcação de concordância verbal padrão 

S = ordem do sujeito anteposta ao verbo 

C = sujeito composto 

3 = P6 

D = verbo transitivo direto 

+ = sujeito mais animado 

R = autor Luiz Francisco Rebello 

2 = século XX 

 

Essa codificação foi submetida à análise estatística do Programa 

Goldvarb 2001, que é um pacote estatístico computacional que faz 
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análises multivariadas. Ao submetermos nossos dados categorizados ao 

programa, ele nos fornece as frequências e o peso relativo de cada 

variável. Os pesos relativos mostram o efeito que o fator tem sobre a 

variável dependente. Assim, saberemos se tal grupo de fatores é ou não 

significativo para que ocorra a variação que estamos pesquisando. 

 

2.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

O segundo capítulo trouxe a você, leitor, alguma noção da 

teoria da variação e mudança e de conceitos cruciais para o 

entendimento deste trabalho como os de variável dependente, variantes 

e variável independente. 

Apresentamos também a metodologia que utilizamos, as peças 

teatrais que fizeram parte de nossa amostra, bem como explicamos a 

nossa variável dependente, as independentes e suas hipóteses 

específicas. 

O tratamento estatístico realizado foi descrito dando uma ideia 

de como foi o trato com o Goldvarb 2001. 

A seguir, iniciamos o terceiro capítulo, que nos traz, enfim, os 

resultados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO III – ANALISANDO OS RESULTADOS 

 
E isso era o que mais me custava... Porque 
o médico, o advogado, é como o outro... 

Progressistas ou reacças eram, acima de 
tudo, homens de profissão liberal... O 

velho taxímetro pendurado ao pescoço. 
“Os Preços” 

de Jaime Salazar Sampaio 

 

3.0 INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO 

 

O terceiro, e último, capítulo apresentará os resultados da análise 

da concordância verbal de P4, P5 e P6 dos séculos XIX e XX da 

variedade do português lisboeta. No século XIX, trazemos os nossos 

resultados categóricos. No século XX, descrevemos os resultados da 

escrita lisboeta em variação e apresentamos um teste de intuição 

linguística que foi aplicado a indivíduos nascidos no Brasil.   

 

3.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SÉCULO 

XIX 

 

Dos 359 dados do século XIX que coletamos, 100% apresentaram 

marcação categórica de concordância plural nos verbos. Quando isso 

ocorre, o pacote estatístico acusa Knockout, já que o programa não 

consegue comparar com outras frequências por não haver variação. Esta 

rodada estatística
7
, portanto, serviu para detectarmos a distribuição das 

variáveis selecionadas. Não foi possível realizar a rodada binominal, 

para extrairmos o peso relativo, por conta da não ocorrência de dados 

com a não marcação explícita de concordância verbal plural.  

Nossos resultados corroboram os de Monguilhott (2009) em 

relação ao PP do século XIX. Seus 209 dados de 3ª pessoa do plural 

(P6) obtiveram 100% de concordância. O que ocorreu também com 

Sachet (PIBIC/2010) em relação ao PB do mesmo século: os 447 dados 

                                                             
7 Na ocasião em que foi feita esta rodada estatística, sentiu-se a necessidade de uma segunda 

rodada por conta dos resultados da primeira se mostrarem categóricos. Nossa intenção foi 

analisar a correlação existente entre a marcação da concordância, a posição do sujeito, o tipo de 

verbo e os traços de animacidade do sujeito. Esses resultados foram apresentados no 

PIBIC/2011. 
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de 1ª, 2ª e 3ª pessoas do plural (P4, P5 e P6) apresentaram concordância 

canônica. 

 Mostraremos a seguir a distribuição dos contextos sintáticos com 

os dados totais de concordância verbal em uma única Tabela.  

 

Variáveis 

independentes 

 Apl/Total % 

 

Ordem do Sujeito
8
 

SN anteposto ao 

verbo 

121/121 100% 

SN posposto ao 

verbo 

67/67 100% 

 

Pessoa do 

Discurso 

P4 114/114 100% 

P5 8/8 100% 

P6 237/237 100% 

 

 

 

Forma de 

Representação do 

SN sujeito 

Sujeito Nulo 171/171 100% 

Sujeito Simples 83/83 100% 

Sujeito Composto 11/11 100% 

Sujeito Relativo 29/29 100% 

Sujeito Indefinido 10/10 100% 

Sujeito Pronominal 23/23 100% 

Sujeito Nu 23/23 100% 

Quantitativo 9/9 100% 

 

 

 

 

Tipo de verbo 

Cópula  60/60 100% 

Verbo Transitivo 

Direto 

140/140 100% 

Verbo Bitransitivo 

(Direto e Indireto) 

49/49 100% 

Verbo Inacusativo 39/39 100% 

Verbo Transitivo 

Indireto 

53/53 100% 

Verbo Intransitivo 14/14 100% 

Verbo+SE+SN 04/04 100% 

Animacidade do 

sujeito 

SN [+ animado] 239/239 100% 

SN [- animado] 120/120 100% 

Tabela 1: Frequência de concordância verbal no PP do século XIX, segundo as 

variáveis independentes. 

 

                                                             
8
 No grupo de fatores ordem do sujeito, consideramos apenas a presença do sujeito. Retirando 

o sujeito nulo, portanto, ficaram 188 dados dos 339 dados totais do século XIX e 488 dados 

dos 993 dados totais do século XX. 
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Note-se na Tabela 1 que encontramos 67 ocorrências de sujeito 

posposto, 11 de sujeitos compostos, 39 sentenças com verbos 

inacusativos e 120 dados de sujeitos inanimados. Havia uma expectativa 

de que esses fossem contextos em que a concordância verbal poderia 

aparecer variável.   

 

3.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SÉCULO XX 

 

Dos 993 dados coletados nas peças de teatro lisboetas do século 

XX, apenas 15 apresentaram não marcação da concordância verbal de 

plural (1,5%). Fizemos uma primeira rodada estatística que nos 

apresentou resultados com a marcação categórica da concordância 

verbal em alguns fatores das variáveis independentes (sujeito nulo, 

sujeito indefinido, P5, verbo intransitivo, verbo+SE+SN e autor Abreu e 

Souza), que resultaram em Knockout na rodada estatística. Em vista 

disso, fizemos uma segunda rodada para tentar encontrar resultados 

mais significativos. Retiramos desta segunda rodada os fatores que 

apresentaram marca categórica de concordância, além de amalgamarmos 

alguns fatores que apresentaram baixa significância em relação à 

variação da concordância verbal. 

Mostraremos a seguir a distribuição dos contextos sintáticos desta 

segunda rodada estatística, com os dados totais de concordância verbal, 

em uma única Tabela. 
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Variáveis 

independentes 

 Apl/Total % 

 

Ordem do Sujeito 

SN anteposto ao 

verbo 

324/332 97% 

SN posposto ao 

verbo 

149/156 95% 

Pessoa do 

Discurso 

Pessoa 350/352 99% 

Não pessoa
9
 629/642 97% 

 Sujeito Simples
10

 214/221 96% 

Tipo de Sujeito Sujeito Composto 21/24 87% 

Sujeito Relativo 50/51 98% 

Sujeito Pronominal 95/97 97% 

Sujeito Nu 93/95 96% 

Tipo de verbo 

 

 

 

 

Cópula  182/191 95% 

Verbos Transitivo e 

Intransitivo
11

 

668/673 99% 

Verbo Inacusativo 122/123 99% 

Animacidade do 

sujeito 

 

SN [+ animado] 705/710 99% 

SN [- animado] 274/284 96% 

Autor Luiz Francisco 

Rebello
12

 

321/323 99% 

 Carlos Selvagem 59/60 98% 

 Jorge Silva Melo 240/250 96% 

 Jaime Salazar 

Sampaio 

304/306 99% 

Tabela 2: Frequência de concordância verbal no PP do século XX, segundo as 
variáveis independentes. 

 

                                                             
9
 Como não houve variação em P5, amalgamamos esta pessoa com a P4 e consideramos em 

nossa análise a pessoa do discurso (P4 e P5) versus a não pessoa (P6).  
10

 Retiramos o tipo de sujeito nulo e amalgamamos o sujeito quantitativo com o sujeito 

simples, e o sujeito indefinido com o sujeito nu. 
11

 Amalgamamos os tipos de verbo transitivo, bitransitivo e intransitivo, além de retirarmos da 

rodada o tipo de verbo verbo+SE+SN. 
12

 Retiramos desta segunda rodada o autor Abreu e Souza, único cuja peça apresentou 100% de 

marcação de concordância verbal. 
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Nossos resultados corroboram os de Monguilhott (2009), em 

relação ao PP do século XX. Dos 371 dados com sujeito em 3ª pessoa 

do plural (P6), a autora identificou três dados com a não marcação de 

plural nos verbos. Nesses dados constatou-se a presença de sujeito 

posposto ao verbo e sujeito menos humano. 

Em nosso trabalho, as variáveis mais significativas selecionadas 

pelo programa Goldvarb 2001 foram, respectivamente, animacidade do 

sujeito, ordem do sujeito em relação ao verbo e autor da obra. Na Tabela 

a seguir, apresentamos o peso relativo que pudemos extrair da rodada 

binominal. 

 

Variável 

independente 

Apl/total % Peso Relativo 

Sujeito mais 

animado 

705/710 99% 0,60 

Sujeito menos 

animado 

274/284 96% 0,26 

Sujeito anteposto 

ao verbo 

324/332 97% 0,52 

Sujeito posposto 

ao verbo 

149/156 95% 0,44 

Autor Luiz 

Francisco Rebello 

321/323 99% 0,65 

Autor Carlos 

Selvagem 

59/60 98% 0,50 

Autor Jorge Silva 

Melo 

240/250 96% 0,15 

Autor Jaime 

Salazar Sampaio 

304/306 99% 0,66 

Tabela 3: Frequência e peso relativo de concordância verbal, segundo os 
fatores animacidade do sujeito, ordem do sujeito em relação ao verbo e autor da 

obra. 

 

Como podemos observar na Tabela 3, o sujeito mais animado e o 

sujeito anteposto ao verbo são fatores que favorecem a marcação da 

concordância verbal, com pesos de 0,60 e 0,52, respectivamente. 

Enquanto os fatores sujeito menos animado e sujeito posposto 

favorecem a não marcação. Com respeito aos autores das peças, Luiz 



53 

 

Francisco Rebello e Jaime Salazar usaram quase categoricamente a 

concordância verbal marcada.  

Percebemos que as sentenças encontradas em nosso trabalho 

possuem contextos específicos de variação e merecem uma análise 

qualitativa. Chegamos a realizar um teste de intuição linguística (que 

falaremos mais adiante) com 8 dessas 15 sentenças, a fim de entender 

como os informantes analisariam a concordância não explícita de cada 

um dos contextos usados pelos autores lisboetas. 

A seguir, elencamos e analisamos os 15 dados do PP, encontrados 

em peças teatrais do século XX, que não possuem a marcação canônica 

de concordância verbal. 

 

 (1) “CHEFE – [...] Você já pensou, ao folheá-las [as páginas do 

processo] hoje com indiferença, que houve um tempo que delas 

dependia a esperança, a felicidade e até a vida de várias pessoas? 

Passados trinta anos, tudo se reduz a um monte de papel coberto de 

palavras indecifráveis e de pó... (Pegando nas folhas do processo que 

tem sobre a sua secretária) Não tarda que este caso vá também juntar-se 

aos outros no arquivo...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “É urgente o amor”, de Luiz 

Francisco Rebello, 1984, p. 73) 

 

(2) “J. GONÇALO - Posta a questão nesse pé, torna-se talvez 

mais fácil... Não tinha valido a pena tantas complicações, este encontro 

numa casa particular... Teria bastado mandar um corredor de Bolsa, a 

negociar...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Balada de outono”, de Carlos 

Selvagem, 1945, p. 545) 

 

(3)  “ANDRÉ- ... só os espanhóis, em Lisboa... 

ANTÓNIO- Páscoa. 

ANDRÉ- ...por acaso umas miúdas... no outro dia nas 

Amoreiras... (abre o pacote de batata frita) ...vinte pontos... nunca me 

tinha saído... 

ANTÓNIO- ...que é que isso dá? 

ANDRÉ- ...uns óculos para a piscina... mas é setenta pontos... 

barbatanas também... cento e vinte...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 57)  
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(4) “RAPARIGA DA PUBLICIDADE- [...] ... a segunda circular 

engarrafada... acidente com uma moto... é um perigo as motos...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 74)  

 

(5) “CARMEM-  ...el Jesus Del Gran Poder... tanta igreja, tanto 

convento... só em Lisboa é que fazem aqueles mamarrachos por todo o 

lado ...Sevilha não... Sevilha... diz que quando estavam a preparar a 

Expo era só obras.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 93)  

 

(6) “ANDRÉ- Esta noite na TV é só eleições...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 106)  

 

(7) “GUARDA- Simulavas então a loucura... Não será muito 

original, mas às vezes... As pessoas às vezes engolem cada uma... 

(Preocupado) O pior é os saltinhos... (Imitando o Maluco, dá saltinhos e 
murmura <<’tou maluco, ‘tou maluco>>. Interrompe-se, levando as 

mãos aos rins) Ai!... Estes bailaricos já não são para minha idade... 

(Interessado) E como é que tu explicavas aos outros a tua maluquice? O 

que é que dizias?” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Os Preços”, de Jaime Salazar 

Sampaio, 1976, p. 109) 

 

Das quinze sentenças encontradas nas peças do século XX, estas 

sete que acabamos de apresentar possuem o sujeito posposto ao verbo.  

Monguilhott (2001) evidencia em seus resultados, com dados de 

fala do PB, o sujeito anteposto ao verbo como favorecedor da 

concordância com 84% de frequência e 0,78 de peso relativo, enquanto 

o sujeito posposto ao verbo como favorecedor da não concordância com 

52% de frequência e 0,17 de peso relativo. 

Coelho, Monguilhott e Martins (2008) apresentam resultados de 

amostras diacrônicas em que há marcação de 100% nos casos de verbos 

com sujeito posposto no século XIX. Já no século XX, a frequência de 

marcação é de 85%. Os autores evidenciam que os resultados refletem a 

relação que há entre marcação da concordância verbal e ordem SV; 
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como a ordem SV está cada vez mais enrijecida no PB, há menos 

marcação da concordância verbal com sujeito na ordem VS no PB atual. 

Nos resultados sincrônicos do PP de Monguilhott (2009), a 

probabilidade de aplicação da regra de concordância foi maior quando o 

sujeito estava anteposto ao verbo, com 92% de frequência e 0,56 de 

peso relativo, distanciando-se significativamente da posposição do 

sujeito, com 59% de frequência e 0,18 de peso relativo. 

Ainda em Monguilhott (2009), dos três dados sem marcação de 

concordância, encontrados em peças teatrais do PP do século XX, dois 

deles tinham sujeito invertido. 

Em nossos resultados, a ordem do sujeito em relação ao verbo foi 

uma das variáveis mais significativas para a variação da concordância 

verbal, segundo o programa Goldvarb 2001. Dos 488 dados com sujeito 

explícito, 332 se apresentaram antepostos ao verbo e 156 pospostos. 5% 

dos verbos com sujeitos pospostos apresentaram a variação na 

concordância verbal, contra 3% para os sujeitos antepostos
13

. Isso atesta 

a nossa hipótese de que haveria menos marcação de plural na 

concordância verbal entre sujeitos pospostos e o verbo. 

Vale ressaltar que, desses sete dados de não marcação da 

concordância verbal com sujeitos pospostos, cinco deles, (3), (4), (5), 

(6) e (7) são com verbo cópula e sujeitos menos animados.  

Em Monguilhott (2009), se esperava que, quando o traço do 

sujeito fosse [+ humano], a probabilidade de marcas de concordância no 

verbo seria maior, já que ele se caracterizaria mais prototipicamente 

como sujeito, diferentemente do SN com traço [- humano], que tenderia 

a desencadear menos marcas de concordância no verbo em função de, 

numa escala de “subjetividade”, apresentar-se menos “sujeito”.  

A autora pôde atestar sua hipótese na fala do PP. Quando a 

sentença possuía um SN [+ humano], a probabilidade à concordância 

verbal foi maior (96% de frequência e 0,61 de peso relativo) do que em 

sentenças com SNs [- humanos] (71% de frequência e 0,11 de peso 

relativo).  

                                                             
13

 Essas porcentagens (os 5% de sujeito posposto e os 3% de sujeito anteposto) foram 

calculadas a partir das informações apresentadas na tabela 2. Se o leitor verificar na rodada 

estatística, presente nos anexos deste trabalho, perceberá que o programa Goldvarb 2001 

arredondou para menos a frequência de não-concordância. Seriam 4% para os sujeitos 

pospostos e 2% para os antepostos, portanto. Decidimos arredondar para mais, a fim de fechar 

100% se somarmos com as frequências de concordância de tais fatores (95% e 97%, 

respectivamente). 
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Em nossos resultados, a animacidade do sujeito se mostrou o 

contexto mais significativo para a variação da concordância verbal, 

segundo o Goldvarb 2001. Como vimos, o sujeito mais animado 

apresentou peso relativo 0,60 de concordância verbal, versus 0,26 de 

sujeito menos animado. Com este resultado, conseguimos atestar a nossa 

hipótese de que o sujeito menos animado colabora para a ocorrência da 

não marcação da concordância verbal. 

Em relação ao verbo cópula, os resultados da autora mostram que 

tal verbo foi o ambiente menos favorecedor da marcação da 

concordância verbal na fala do PP, com 79% de frequência e peso 

relativo de 0,28. Ela ainda salienta que os verbos que apresentam a 

possibilidade de sujeito posposto, como os inacusativos e o cópula, têm 

frequências menores, indicando o desfavorecimento da marcação da 

concordância verbal. Os verbos inacusativos e o cópula com sujeito com 

traço [- humano] são os que apresentam as menores frequências de 

concordância verbal. Isso talvez explique, em nosso trabalho, a 

ocorrência da não marcação canônica verbal nas sentenças (8), (9) e (10) 

que, embora não apareçam com sujeitos pospostos, possuem verbos 

cópula e inacusativo, respectivamente, além de terem sujeitos menos 

animados. 

 

(8) “NUNO- ...podes crer, a chatice é  eu gostar da Teresa... 

ANTÓNIO-...o André é um ver se te avias. 

NUNO-...os putos agora é assim...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 120)  

 

(9) “BRANCA - [...] Eu sei que vai ser difícil, mas não tenho 

medo... todos os sacrifícios que fizer, pensarei que são por ti e desde já 

os aceito... Por ti os dias perdidos em busca de emprego, as horas de 
incerteza, os vestidos que não poderei comprar... E os restaurantes 

baratos, as noites de insónia, as discussões de madrugada... é o que nos 

espera, eu sei. Mas aceito tudo, tudo, desde que estejas ao pé de mim, 

meu amor...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “É urgente o amor”, de Luiz 

Francisco Rebello, 1984, p. 40) 
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(10) “ANTÓNIO-...este som que há nos Restauradores...estes 

apitos dos sinais do trânsito, que é por causa dos cegos...mas só há cegos 

nos Restauradores?...nas outras ruas podem ser atropelados?” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 157)  

 

Em nossos resultados, os verbos transitivos e intransitivos se 

mostraram favorecedores da concordância canônica, atestando a nossa 

hipótese. Quanto aos inacusativos, eles se mostraram mais 

favorecedores da marcação da concordância verbal do que o verbo 

cópula, ao contrário do que havíamos imaginado. O verbo cópula se 

mostrou o tipo de verbo menos favorecedor para a concordância 

canônica, com 95% de frequência. 

A fim de atestarmos a correlação entre a concordância verbal e a 

ordem do sujeito, fizemos um cruzamento entre esta variável 

independente e as variáveis animacidade do sujeito, pessoa do discurso e 

o tipo de sujeito. 

Na Tabela abaixo, podemos examinar a concordância verbal 

segundo o cruzamento entre as variáveis posição do sujeito em relação 

ao verbo e animacidade do sujeito. 

 

 Sujeito posposto 

Apl/Total       % 

Sujeito anteposto 

Apl/Total          % 

Sujeito menos 

animado 

85/92              92% 143/146           98% 

Sujeito mais 

animado 

64/64             100% 181/186           97% 

Tabela 4: Frequência de concordância verbal, segundo o cruzamento entre a 

posição do sujeito em relação ao verbo e traço de animacidade do sujeito. 

 

Analisando a Tabela, constatamos que os 8% de não 

concordância verbal com o sujeito posposto menos animado já era de se 

esperar, conforme mostramos anteriormente.  

O resultado que nos surpreendeu foi o referente ao sujeito 

anteposto mais animado. Por mais que o percentual seja baixo (3%), são 

cinco dados que precisam ser melhor investigados, já que variam de 

forma não esperada pelos estudos sociolinguísticos. As sentenças (11), 

(12), (13), (14) e (15) que estão relacionadas a seguir ilustram esse uso. 
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(11) “ANTÓNIO - Os espanhóis diz que mandam o contrato mal 

chegue a licença.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 47)  

 

(12) “CARMEM- E a tal Sandrina há-de vir com uma parvoíce 

qualquer... 

     SANDRINA- ...segunda-feira, é que eu acho que a gente 

temos que escolher...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 84)  

 

(13) “ANA- [...] Adorava saber de é que vocês falam... 

     ANTÓNIO-... vocês falam de gajos, não é? [...] 

     ANTÓNIO- ...mas nós não é fechados na casa de banho... 

    ANA-...por acaso nunca percebi porque é que as raparigas 

nunca vão sozinhas à casa de banho...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p.139)  

 

(14) “ANDRÉ-...domingo de Páscoa vi umas espanholas nas 

Amoreiras...a comerem gelados...e a hablar mucho, mucho e a ler em 

voz alta o Fernando Pessoa... tu leste Fernando Pessoa? 

ANTÓNIO- Eu? 

ANDRÉ-...é que agora um gajo já não engata uma estrangeira 

sem ser à volta do poeta...podes crer...eu só sei aquela do “El poeta ES 

um aldrabón”, não dá... andam todas ali no Príncipe Real e então na 

Brasileira, andam todas com os livros na mochila...uma das miúdas das 

Amoreiras... disse que era “dsigner” e disse-me logo: “yo no se si parti 

antes de mi”...um gajo agora não basta fazer uns olhinhos, tem que ser 

culto, meu...mas eram cá umas miúdas...mini-saia por aqui...um gajo 

passa-se...diz que é da Primavera...primavera o caraças...elas produzem-

se agora...queriam saber onde era o cinema King...ver um filme 

português meu, passado em Cabo Verde... não havia bilhetes, podes 

crer... um filme português e estava a lotação esgotada, podes crer... 

andámos a comer gelados ali pela avenida de Roma, ainda apareceu 

aquele gajo da televisão...no canal 2, o velho da Catarina...as miúdas, 

eram três, diz que eram de Cáceres, giras, meu...só que eram já onze da 

noite, eu a dizer que sabia de uma discoteca...e elas, olha, não gramam 
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de discotecas... as miúdas agora estão assim...querem ver filmes 

portugueses!...mas lá em Sevilha, a malta...olha, ainda bem que tás 

solteiro...arranjamos...que é que tu tens?” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 150)  

 

(15) “MALUCO-[...] Quer eu estivesse ou não estivesse 

realmente maluco, o que eu já não tinha era muita paciência. A 

mostarda, a maluquice, fosse lá o que fosse, principiara a subir-me ao 

nariz. Raios partissem os meus compatriotas! Então um homem vem 

para a rua cheio de boas intenções, à procura de um atestado de maluco 

p‟ra governar a vida e toda a gente o goza!... Até a Filó!... E isso era o 

que mais me custava... Porque o médico, o advogado, é como o outro... 

Progressistas ou reacças eram, acima de tudo, homens de profissão 

liberal... O velho taxímetro pendurado ao pescoço.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Os Preços”, de Jaime Salazar 

Sampaio, 1976, p.100) 

 

Em relação à forma de representação do sujeito, a Tabela abaixo 

traz o cruzamento entre esta variável e a posição do sujeito em relação 

ao verbo.  

 

 Sujeito posposto 

Apl/Total        % 

Sujeito anteposto 

Apl/Total            % 

Sujeito Simples 62/66             94% 152/155             98% 

Sujeito Relativo 0/0                   --- 50/51                 98% 

Sujeito Pronominal 20/20             100% 75/77                 97% 

Sujeito pleno Nu 62/64              97% 31/31                100% 

Sujeito Composto 5/6                  83% 16/18                 89% 

Tabela 5: Frequência de concordância verbal segundo o cruzamento entre 
posição do sujeito em relação ao verbo e tipo de sujeito. 

 

Atestamos, apresentando estes resultados, a nossa hipótese de que 

há correlação entre o tipo de sujeito, a ordem do sujeito em relação ao 

verbo e a marcação de concordância. Sobre o sujeito composto, tanto 

quando ele aparece posposto, como quando ele aparece anteposto, 

favorece a não concordância verbal.  

Em Monguilhott (2009), nos dados sincrônicos do PP, os sujeitos 

pleno simples, pleno nu e pleno composto foram os que mais 
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favoreceram a não concordância com, respectivamente, 84%, 60% e 

40% de frequência de marcação. Depois do sujeito pleno nu (com 70%) 

e do sujeito pronome indefinido + quantificador (41%), o tipo de sujeito 

que mais se apresentou posposto ao verbo nos estudos da autora foi o 

sujeito pleno composto (com 40%). 

Sobre a pessoa do discurso, apresentamos o cruzamento entre esta 

variável e a ordem do sujeito em relação ao verbo. 

 

 Sujeito posposto 

Apl/Total        % 

Sujeito anteposto 

Apl/Total            % 

Não Pessoa 126/133           95% 267/273              98% 

Pessoa 23/23             100% 57/59                  97% 

Tabela 6: Frequência de concordância verbal segundo o cruzamento entre 

posição do sujeito em relação ao verbo e pessoa do discurso. 

 

Nossa hipótese era a de que a pessoa do discurso não teria 

influência direta na marcação ou não marcação da concordância verbal. 

Isso foi atestado, já que esta variável não foi escolhida pelo programa 

Goldvarb 2001 como estatisticamente relevante.  Mas, vale lembrar que, 

embora esta variável não tenha sido escolhida, apenas duas das quinze 

sentenças que não possuem a concordância verbal canônica não eram 

em P6. O sujeito posposto em P6 favoreceu em 5% a não concordância, 

o que prova a nossa expectativa de que haveria correlação entre a 

posição do sujeito e a pessoa do discurso para a variação da 

concordância verbal. 

Em relação à variável autor da obra, nossa hipótese era a de que 

haveria variação da concordância verbal de acordo com o autor da obra. 

Foi exatamente o que ocorreu. No século XX, certos autores se 

mostraram mais conservadores do que outros em se tratando da 

concordância verbal. O autor de “António, um rapaz de Lisboa”, Jorge 

Silva Melo, teve peso relativo de apenas 0,15 em relação à concordância 

verbal canônica. O mais conservador, depois de Abreu e Souza, que teve 

100% de marcação categórica de concordância verbal, foi Jaime Salazar 

Sampaio, autor de “Os Preços”, com peso relativo 0,66. 

 

3.2.1 Teste de intuição linguística 
 

Percebendo que os exemplos supracitados são contextos 

específicos de variação, aplicamos um teste de intuição linguística a 



61 

 

falantes escolarizados brasileiros para entender como eles analisariam a 

concordância não explícita de cada um dos contextos usados pelos 

autores lisboetas. Aplicamos o teste para 10 alunos da Pós-Graduação 

em Linguística e 10 alunos da primeira fase do curso de Letras-

Português da UFSC. O teste (em anexo) era composto de 10 sentenças 

em que o entrevistado deveria encontrar o sujeito do verbo em destaque 

e responder se deveria (ou não) haver concordância marcada entre 

sujeito-verbo/verbo-sujeito. Os resultados gerais podem ser observados 

no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Distribuição geral de alterações que os entrevistados fariam nas 

concordâncias verbais usadas pelos autores. 

 

Dos 20 sujeitos entrevistados, 63% fariam alguma alteração na 

marcação de concordância usada pelos autores lisboetas. 

A seguir, apresentaremos os resultados do teste em relação a três 

sentenças (das 10 que pertenciam ao teste) a fim de ilustrar nossa análise 

qualitativa e fazermos algumas reflexões. Comecemos com a análise do 

exemplo (9), aqui retomado. 

 

(9) “BRANCA - [...] Eu sei que vai ser difícil, mas não tenho 

medo... todos os sacrifícios que fizer, pensarei que são por ti e desde já 

os aceito... Por ti os dias perdidos em busca de emprego, as horas de 

incerteza, os vestidos que não poderei comprar... E os restaurantes 

baratos, as noites de insónia, as discussões de madrugada... é o que nos 

espera, eu sei. Mas aceito tudo, tudo, desde que estejas ao pé de mim, 

meu amor...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “É urgente o amor”, de Luiz 

Francisco Rebello, 1984, p. 40) 
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Em nossas categorizações, tratamos o sujeito de (9), assim como 

a maioria dos entrevistados, como sendo composto, e não um 

resumitivo. Mas, acreditamos que a não concordância se deu por conta  

de o sintagma “os dias perdidos em busca de emprego, as horas de 

incerteza, os vestidos que não poderei comprar... E os restaurantes 

baratos, as noites de insónia, as discussões de madrugada”, ser menos 

animado e estar acompanhado de um verbo cópula. Além disso, está 

deslocado do verbo com reticências, numa posição possivelmente de 

tópico, com a possibilidade de um sujeito neutro nulo, do tipo isso, 

como nos dados de fala encontrados por Monguilhott (2009).    

Talvez por conta de o sintagma estar deslocado, apenas 20% dos 

entrevistados acreditam que o sujeito seja um resumitivo, conforme o 

Gráfico abaixo. 

  

 
Gráfico 2: Distribuição geral do sujeito do verbo “é” em (9) 

 

Embora apenas 20% dos informantes acreditem que o sujeito seja 

um resumitivo, 55% pensam que não deveria haver concordância 

marcada em (9). Esse percentual, somado com os 10% de informantes 

que dizem não necessitar de concordância marcada, revela um 

percentual de 65% de aceitação da concordância usada pelo autor.  
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Gráfico 3: Distribuição geral da concordância que deve ser atribuída entre o 

sujeito e o verbo “é” em (9). 

 

No Gráfico a seguir, apresentamos a distribuição do sujeito do 

verbo “é” em (9) e da concordância que deve ser atribuída, segundo a 

escolaridade dos entrevistados. Os entrevistados do curso de Graduação 

foram os que mais escolheram o sujeito indeterminado e os do curso de 

Pós-Graduação os que mais escolheram o resumitivo. A maioria dos 

entrevistados dos dois cursos acredita que não deve haver concordância 

canônica entre o sujeito e o verbo “é”, conforme o Gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Distribuição do sujeito do verbo “é” em (9) e da concordância que 

deve ser atribuída, segundo a escolaridade dos entrevistados 

 

Observemos agora a análise do exemplo (12), aqui retomado. 

 



64 

 

(12) “CARMEM- E a tal Sandrina há-de vir com uma parvoíce 

qualquer... 

     SANDRINA- ...segunda-feira, é que eu acho que a gente 

temos que escolher...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 84)  

 

Analisando os resultados para a sentença (12), observamos que 

90% dos entrevistados concordam que a gente seja o sujeito de “temos”. 

 

 
Gráfico 5: Distribuição geral do sujeito do verbo “temos” em (12) 

 

É interessante notar que 30% dos sujeitos entrevistados no teste 

sugerem haver concordância marcada em “A gente temos”. E ainda, 

10% apontam que, se não fosse pela norma padrão, seria aceitável 

manter do jeito que está, já que nós é sinônimo de a gente. Talvez isso 

ateste a aceitação desses falantes da variação em questão. 

 

 
Gráfico 6: Distribuição da concordância que deve ser atribuída entre o sujeito e 

o verbo “temos‟ em (12) 
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Abaixo, apresentamos um Gráfico em que é mostrada a 

distribuição do sujeito do verbo “temos” em (12) e da concordância que 

deve ser atribuída, segundo a escolaridade dos entrevistados. 

 
Gráfico 7: Distribuição do sujeito do verbo “temos” em (12) e da concordância 
que deve ser atribuída, segundo a escolaridade dos entrevistados 

 

Nos estudos de Viana (2011), o pronome a gente na fala de 

portugueses assume o comportamento que caracteriza os pronomes 

autênticos, havendo correlação entre o traço semântico e o traço formal 

de número. Sendo assim, a forma “a gente temos” seria completamente 

aceitável na variedade europeia. 

Atentamos para o detalhe de que, mesmo sendo uma forma 

aceitável para os portugueses, a fala da personagem anterior à Sandrina 

(dona da fala “a gente temos que escolher”) no exemplo (12) expõe 

certo preconceito à forma. O dado “a gente temos que escolher” 
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apresenta, portanto, uma fala estigmatizada. E mesmo considerando que 

talvez fosse proposital, é interessante pensarmos que o autor teve 

consciência de marcar socialmente seus personagens e que esses textos 

retratam hipóteses de falantes da língua quanto ao uso variável da 

concordância verbal, conforme constatou Monguilhott (2009) em um de 

seus dados do PB do século XX. 

 

Consideremos agora o exemplo (11) em análise. 

 

(11) “ANTÓNIO - Os espanhóis diz que mandam o contrato mal 

chegue a licença.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 47)  

 

No teste de intuição linguística, foi apresentada a sentença (11) 

aos entrevistados. Conforme o Gráfico 8, pode-se dizer que quase 100% 

dos informantes consideram “os espanhóis” o sujeito do verbo ”diz”. 

Apenas 5% aceita a forma como o autor utilizou a concordância – sem 

marcação. 

 
Gráfico 8: Distribuição geral do sujeito do verbo “diz” em (11) 

 

Observamos que nas respostas a esse item, surgiram frases como: 

-Deveria haver concordância marcada se pensarmos na forma 

culta da língua; 

-Deveria haver concordância marcada, pois sem a concordância 

fica estranho; 

-Deveria haver concordância marcada. A não ser que o verbo 

estivesse entre vírgulas. 
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Gráfico 9: Distribuição da concordância que deve ser atribuída entre o sujeito e 
o verbo “diz‟ em (11) 

 

No Gráfico a seguir, apresentamos a distribuição do sujeito do 

verbo “diz” em (11) e da concordância que deve ser atribuída, segundo a 

escolaridade dos entrevistados.  

 

 
Gráfico 10: Distribuição do sujeito do verbo “diz” em (11) e da concordância 
que deve ser atribuída, segundo a escolaridade dos entrevistados. 
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Convidamos o leitor para juntos refletirmos melhor sobre o uso 

do verbo “dizer” pelo autor em questão. A sentença (14) poderia ser 

analisada como a sentença (11), em que o verbo “diz” é usado da mesma 

forma. As duas sentenças são apresentadas na mesma peça teatral, assim 

como os casos de (16) e (17), que não constam em nossa lista de não 

concordâncias: 

 

(14) “ANDRÉ-...domingo de Páscoa vi umas espanholas nas 

Amoreiras...a comerem gelados...e a hablar mucho, mucho e a ler em 

voz alta o Fernando Pessoa... tu leste Fernando Pessoa? 

ANTÓNIO- Eu? 

ANDRÉ-...é que agora um gajo já não engata uma estrangeira 

sem ser à volta do poeta...podes crer...eu só sei aquela do “El poeta ES 

um aldrabón”, não dá... andam todas ali no Príncipe Real e então na 

Brasileira, andam todas com os livros na mochila...uma das miúdas das 

Amoreiras... disse que era “dsigner” e disse-me logo: “yo no se si parti 

antes de mi”...um gajo agora não basta fazer uns olhinhos, tem que ser 

culto, meu...mas eram cá umas miúdas...mini-saia por aqui...um gajo 

passa-se...diz que é da Primavera...primavera o caraças...elas produzem-

se agora...queriam saber onde era o cinema King...ver um filme 

português meu, passado em Cabo Verde... não havia bilhetes, podes 

crer... um filme português e estava a lotação esgotada, podes crer... 

andámos a comer gelados ali pela avenida de Roma, ainda apareceu 

aquele gajo da televisão...no canal 2, o velho da Catarina...as miúdas, 

eram três, diz que eram de Cáceres, giras, meu...só que eram já onze da 

noite, eu a dizer que sabia de uma discoteca...e elas, olha, não gramam 

de discotecas... as miúdas agora estão assim...querem ver filmes 

portugueses!...mas lá em Sevilha, a malta...olha, ainda bem que tás 

solteiro...arranjamos...que é que tu tens?” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 150)  

 

(16) “CARMEM-  ...el Jesus Del Gran Poder... tanta igreja, tanto 

convento... só em Lisboa é que fazem aqueles mamarrachos por todo o 

lado ...Sevilha não... Sevilha... diz que quando estavam a preparar a 

Expo era só obras.”  

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 93)  
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(17) “CARMEM- Muitas felicidades... Não é o “Sangue e 

Arena”? Gostei tanto... Com o Tyrone Power... Diz que estão a fazer 

uma versão nova com o Banderas...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de 

Lisboa”, de Jorge Silva Melo, 1995, p. 98)  

 

Embora os resultados dos testes de intuição linguística tenham se 

mostrado quase categóricos ao apontarem “os espanhóis” como o sujeito 

de (11), e embora também consideremos em nossas categorizações “os 

espanhóis” como sendo o sujeito do verbo dizer, não descartamos a 

possibilidade de que a utilização de tal verbo pelo autor possa ter sido 

característico da fala coloquial. Seria como se uma terceira pessoa, 

alguém de fora, dissesse que os espanhóis mandam o contrato mal 

chegue a licença. Analisando dessa forma, é questionável o fato de “o 

espanhóis” ter sido considerado o sujeito em (11), ou “as miúdas” o 

sujeito em (14). 

 

3.3 RESUMO DO CAPÍTULO  

 

Finalizamos aqui o nosso terceiro capítulo, que descreveu os 

resultados da pesquisa sobre a variação nas peças de teatro lisboetas e os 

resultados do teste de intuição linguística aplicado a falantes do PB. 

 Nossos resultados mostraram, no século XIX, um uso 

categórico de marcação da concordância verbal e, no XX, os 

condicionadores da variação em 15 sentenças encontradas em nossa 

amostra. Por fim, realizamos uma análise qualitativa desses dados em 

variação. 

As considerações finais de nosso trabalho vêm a seguir, 

fechando a presente pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme a nossa expectativa, foram poucos os dados de não 

marcação de concordância, considerando que, na escrita, tendemos a 

usar a língua de uma maneira mais formal e próxima do padrão. Esta foi 

a limitação de nosso trabalho: conseguir render a presente pesquisa com 

apenas 15 dados em variação. Ou, como disse Labov, conseguir “fazer 

bom uso de maus dados”. 

 No século XIX, a concordância canônica foi categórica e, no 

século XX, o percentual de não concordância foi de 1,5%. Isso já atesta 

uma de nossas expectativas que era de encontrar mais concordância 

canônica no século XIX, que se mostrou mais conservador do que o 

século XX. 

Exatamente pelo fato de os nossos resultados terem sido 

categóricos, no século XIX, não pudemos responder à questão sobre 

quais os condicionadores linguísticos e extralinguísticos que 

condicionam a marcação da concordância verbal. Já no século XX, 

conseguimos chegar a uma resposta. O programa Goldvarb 2001 

selecionou, respectivamente, as variáveis animacidade do sujeito, ordem 

do sujeito em relação ao verbo e autor da obra, como fatores 

significativos da variação da concordância verbal. Aproveitamos para 

dizer que há sim distinção de marcação da concordância verbal entre os 

dois séculos. Podemos atestar que o século XX se mostrou menos 

conservador do que o XIX.  

Com relação à variável externa, autor da obra, os resultados 

mostraram que o autor que mais favoreceu a não marcação da 

concordância verbal escreveu sua peça no final do século XX, o que 

talvez ateste que a tendência a não concordância se intensifica à 

proporção que se avança no tempo, ou seja, quanto mais avançado o 

século, menor a conservação da concordância verbal canônica. 

Com respeito aos grupos de fatores linguísticos selecionados, 

atestando a nossa expectativa, os resultados mostraram que sujeitos 

marcados com traço [-animado] e sujeito posposto são ambientes 

linguísticos que desfavorecem a marcação da concordância verbal 

plural. Tudo indica que, nesse aspecto, PP e PB se aproximam. 

Os resultados dos testes de intuição nos fizeram refletir entre a 

norma e o uso. A consciência linguística dos sujeitos entrevistados nos 

mostrou que a variação da concordância verbal de P4, P5 e P6 existe e 

que seu uso pode ser aceito e discutido. 
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Podemos dizer, então, que alcançamos o nosso objetivo de 

descrever e analisar os fatores internos e externos da língua que 

condicionam o uso variável da concordância verbal plural na amostra 

selecionada. Percorremos os contextos de variação da concordância 

verbal de P4, P5 e P6 nos séculos XIX e XX. Conseguimos, com esses 

resultados, responder à questão de que há sim variação na concordância 

verbal plural nas peças investigadas e observamos que há diferença no 

uso da concordância verbal neste percurso histórico. 

Vale lembrar que este Trabalho de Conclusão de Curso renderá, 

ainda, novos trabalhos. Pretendemos dar continuação à pesquisa focando 

o estudo no ensino de concordância verbal. Por sugestão de um dos 

membros da banca de defesa deste trabalho, analisaremos redações do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou quem sabe, outros 

gêneros textuais abordados no dia-a-dia escolar, a fim de trazermos 

contribuições ao ensino de língua. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PRIMEIRA RODADA ESTATÍSTICA DO SÉCULO XIX 
 
CELL CREATION 

============= 

    Name of token file: C:\Users\CCE01\Desktop\Pacote 

estatístico trabalho Cecília\dados.doc 

Name of condition file: C:\Users\CCE01\Desktop\Pacote 

estatístico trabalho Cecília\CONDIÇÕES.DOC 

( 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

) 

       Number of cells:  177 

  Application value(s):  CN 

  Total no. of factors:  27 

 

 Group        C      N   Total  % 

--------------------------------- 

 1 (2) 

   S   N    121      0     121  64 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   V   N     67      1      68  35 

       %     98      1 

 

 Total N    188      1     189 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 2 (3) 

   0   N    171      0     171  47 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   R   N     29      0      29   8 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   C   N     11      0      11   3 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   S   N     83      1      84  23 

       %     98      1 

 

   Q   N      9      0       9   2 

       %   100    0       * KnockOut * 
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   I   N     10      0      10   2 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   P   N     23      0      23   6 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   N   N     23      0      23   6 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 3 (4) 

   3   N    237      1     238  66 

       %     99      0 

 

   1   N    114      0     114  31 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   2   N      8      0       8   2 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 4 (5) 

   L   N     60      1      61  16 

       %     98      1 

 

   D   N    140      0     140  38 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   B   N     49      0      49  13 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   N   N     39      0      39  10 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   I   N     53      0      53  14 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   i   N     14      0      14   3 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   S   N      4      0       4   1 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 5 (6) 

   -   N    120      1     121  33 
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       %     99      0 

 

   +   N         0     239  66 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 6 (7) 

   C   N     52      1      53  14 

       %     98      1 

 

   J   N     47      0      47  13 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   M   N     78      0      78  21 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   P   N     88      0      88  24 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   D   N     94      0      94  26 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

--------------------------------- 

 Total N    359      1     360 

       %     99      0 

 

 Name of new cell file: Untitled.cel 

 

 

ANEXO 2 – RODADAS ESTATÍSTICAS DO SÉCULO XX E 

CRUZAMENTO COM A POSIÇÃO DO SUJEITO EM RELAÇÃO 

AO VERBO 

 
CELL CREATION 

============= 

    Name of token file: Untitled.tkn 

Name of condition file: Untitled.cnd 

( 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

) 
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       Number of cells:  294 

  Application value(s):  CN 

  Total no. of factors:  27 

 

 Group        C      N   Total  % 

--------------------------------- 

 1 (2) 

   V   N    149      7     156  31 

       %     95      4 

 

   S   N    324      8     332  68 

       %     97      2 

 

 Total N    473     15     488 

       %     96      3 

--------------------------------- 

 2 (3) 

   S   N    196      6     202  20 

       %     97      2 

 

   R   N     50      1      51   5 

       %     98      1 

 

   0   N    506      0     506  50 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   Q   N     18      1      19   1 

       %     94      5 

 

   P   N     95      2      97   9 

       %     97      2 

 

   N   N     63      2      65   6 

       %     96      3 

 

   I   N     30      0      30   3 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   C   N     21      3      24   2 

       %     87     12 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 3 (4) 

   3   N    629     13     642  64 

       %     97      2 

 

   1   N    251      2     253  25 

       %     99      0 

 

   2   N     99      0      99   9 
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       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 4 (5) 

   L   N    182      9     191  19 

       %     95      4 

 

   B   N     98      2     100  10 

       %     98      2 

 

   N   N    122      1     123  12 

       %     99      0 

 

   D   N    357      2     359  36 

       %     99      0 

 

   I   N    165      1     166  16 

       %     99      0 

 

   i   N     48      0      48   4 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   S   N      7      0       7   0 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 5 (6) 

   -   N    274     10     284  28 

       %     96      3 

 

   +   N    705      5     710  71 

       %     99      0 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 6 (7) 

   R   N    321      2     323  32 

       %     99      0 

 

   A   N     55      0      55   5 

       %   100    0       * KnockOut * 

 

   S   N     59      1      60   6 

       %     98      1 

 

   m   N    240     10     250  25 

       %     96      4 
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   s   N    304      2     306  30 

       %     99      0 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

 

 Name of new cell file: Untitled.cel 

CELL CREATION 

============= 

    Name of token file: Untitled.tkn 

Name of condition file: Untitled.cnd 

( 

(1) 

(2) 

(3 (S (COL 3 S)) 

   (R (COL 3 R)) 

   (/ (COL 3 0)) 

   (S (COL 3 Q)) 

   (P (COL 3 P)) 

   (N (COL 3 N)) 

   (N (COL 3 I)) 

   (C (COL 3 C))) 

(4 (3 (COL 4 3)) 

   (1 (COL 4 1)) 

   (1 (COL 4 2))) 

(5 (L (COL 5 L)) 

   (D (COL 5 B)) 

   (N (COL 5 N)) 

   (D (COL 5 D)) 

   (D (COL 5 I)) 

   (D (COL 5 i)) 

   (/ (COL 5 S))) 

(6) 

(7 (R (COL 7 R)) 

   (/ (COL 7 A)) 

   (S (COL 7 S)) 

   (m (COL 7 m)) 

   (s (COL 7 s))) 

) 

       Number of cells:  177 

  Application value(s):  CN 

  Total no. of factors:  18 

 

 Group        C      N   Total  % 

--------------------------------- 

 1 (2) 

   V   N    149      7     156  31 

       %     95      4 
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   S   N    324      8     332  68 

       %     97      2 

 

 Total N    473     15     488 

       %     96      3 

--------------------------------- 

 2 (3) 

   S   N    214      7     221  45 

       %     96      3 

 

   R   N     50      1      51  10 

       %     98      1 

 

   P   N     95      2      97  19 

       %     97      2 

 

   N   N     93      2      95  19 

       %     97      2 

 

   C   N     21      3      24   4 

       %     87     12 

 

 Total N    473     15     488 

       %     96      3 

--------------------------------- 

 3 (4) 

   3   N    629     13     642  64 

       %     97      2 

 

   1   N    350      2     352  35 

       %     99      0 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 4 (5) 

   L   N    182      9     191  19 

       %     95      4 

 

   D   N    668      5     673  68 

       %     99      0 

 

   N   N    122      1     123  12 

       %     99      0 

 

 Total N    972     15     987 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 5 (6) 

   -   N    274     10     284  28 

       %     96      3 
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   +   N    705      5     710  71 

       %     99      0 

 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 6 (7) 

   R   N    321      2     323  34 

       %     99      0 

 

   S   N     59      1      60   6 

       %     98      1 

 

   m   N    240     10     250  26 

       %     96      4 

 

   s   N    304      2     306  32 

       %     99      0 

 

 Total N    924     15     939 

       %     98      1 

--------------------------------- 

 Total N    979     15     994 

       %     98      1 

 

 Name of new cell file: Untitled.cel 

CROSS TABULATION 

================ 

#  Cell file:  Untitled.cel 

# Conditions: Untitled.cnd 

 

Group #1 -- horizontally. 

Group #5 -- vertically. 

 

        V   %     S   %     · % 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

- C:   85  92:  143  98|  228  96 

  N:    7   8:    3   2|   10   4 

  ·:   92    :  146    |  238 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

+ C:   64 100:  181  97|  245  98 

  N:    0   0:    5   3|    5   2 

  ·:   64    :  186    |  250 

   +---------+---------+--------- 

· C:  149  96:  324  98|  473  97 

  N:    7   4:    8   2|   15   3 

  ·:  156    :  332    |  488 

CROSS TABULATION 

================ 

#  Cell file:  Untitled.cel 

# Conditions: Untitled.cnd 
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Group #1 -- horizontally. 

Group #3 -- vertically. 

 

        V   %     S   %     · % 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

3 C:  126  95:  267  98|  393  97 

  N:    7   5:    6   2|   13   3 

  ·:  133    :  273    |  406 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

1 C:   23 100:   57  97|   80  98 

  N:    0   0:    2   3|    2   2 

  ·:   23    :   59    |   82 

   +---------+---------+--------- 

· C:  149  96:  324  98|  473  97 

  N:    7   4:    8   2|   15   3 

  ·:  156    :  332    |  488 

CROSS TABULATION 

================ 

#  Cell file:  Untitled.cel 

# Conditions: Untitled.cnd 

 

Group #1 -- horizontally. 

Group #2 -- vertically. 

 

        V   %     S   %     · % 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

S C:   62  94:  152  98|  214  97 

  N:    4   6:    3   2|    7   3 

  ·:   66    :  155    |  221 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

R C:    0  --:   50  98|   50  98 

  N:    0  --:    1   2|    1   2 

  ·:    0    :   51    |   51 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

P C:   20 100:   75  97|   95  98 

  N:    0   0:    2   3|    2   2 

  ·:   20    :   77    |   97 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

N C:   62  97:   31 100|   93  98 

  N:    2   3:    0   0|    2   2 

  ·:   64    :   31    |   95 

   + - - - - + - - - - + - - - -  

C C:    5  83:   16  89|   21  88 

  N:    1  17:    2  11|    3  12 

  ·:    6    :   18    |   24 

   +---------+---------+--------- 

· C:  149  96:  324  98|  473  97 

  N:    7   4:    8   2|   15   3 

  ·:  156    :  332    |  488 
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ANEXO 3 - TESTE DE INTUIÇÃO LINGUÍSTICA REALIZADO 

COM DADOS DO PP DO SÉCULO XX 

 

TESTE DE PERCEPÇÃO 

Cecília Augusta – Bolsista PIBIC/CNPq 

 

Qual é o seu curso?_________________________________________ 

É graduação ou pós-graduação?__________Em que fase você está?____ 

 

Leia as sentenças sublinhadas abaixo e indique: (i) quais são os 

sujeitos dos verbos em destaque e (ii) se deveria (ou não) haver 

concordância marcada entre sujeito-verbo/verbo-sujeito. 

 

(1) “BRANCA
14

 - [...] Eu sei que vai ser difícil, mas não tenho medo... 

todos os sacrifícios que fizer, pensarei que são por ti e desde já os 

aceito... Por ti os dias perdidos em busca de emprego, as horas de 

incerteza, os vestidos que não poderei comprar... E os restaurantes 

baratos, as noites de insónia, as discussões de madrugada... É o que nos 

ESPERA, eu sei. Mas aceito tudo, tudo, desde que estejas ao pé de mim, 

meu amor...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “É urgente o amor”, de Luiz 

Francisco Rebello, 1984, p. 40) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(2) “CHEFE – [...] Você já pensou, ao folheá-las [as páginas do 

processo] hoje com indiferença, que houve um tempo que delas 

DEPENDIA a esperança, a felicidade e até a vida de várias pessoas? 

Passados trinta anos, tudo se reduz a um monte de papel coberto de 

palavras indecifráveis e de pó... (Pegando nas folhas do processo que 
tem sobre a sua secretária) Não tarda que este caso vá também juntar-se 

aos outros no arquivo...” 

                                                             
14

 Nomes em caixa alta e em negrito – personagem que fala aquele trecho 
em tal peça. 
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(Trecho extraído da peça de teatro “É urgente o amor”, de Luiz 

Francisco Rebello, 1984, p. 73) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(3) “MATILDE - Diga sempre!... Já agora ouvi-lo-ei! Prometi-o à 

Sofia... Mas PARECEM-me inúteis tantos rodeios, se é só de negócios 

que se trata, se é um negócio que me quer propor!” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Balada de outono”, de Carlos 

Selvagem, 1945, p. 545) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(4) “J. GONÇALO - Posta a questão nesse pé, torna-se talvez mais 

fácil... Não TINHA VALIDO a pena tantas complicações, este encontro 

numa casa particular... Teria bastado mandar um corredor de Bolsa, a 

negociar...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Balada de outono”, de Carlos 

Selvagem, 1945, p. 545) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(5) “ANTÓNIO - Os espanhóis DIZ que mandam o contrato mal 

chegue a licença.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de Lisboa”, de 

Jorge Silva Melo, 1995, p. 47)  

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(6) “CARMEM- E a tal Sandrina há-de vir com uma parvoíce 

qualquer... 
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     SANDRINA- ...segunda-feira, é que eu acho que a gente TEMOS 

que escolher...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de Lisboa”, de 

Jorge Silva Melo, 1995, p. 84) 

  

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(7) “ANA- [...] Adorava saber de é que vocês falam... 

     ANTÓNIO-... vocês falam de gajos, não é? [...] 

     ANTÓNIO- ...mas nós não É FECHADOS na casa de banho... 

    ANA-...por acaso nunca percebi porque é que as raparigas nunca vão 

sozinhas à casa de banho...” 

(Trecho extraído da peça de teatro “António, um rapaz de Lisboa”, de 

Jorge Silva Melo, 1995, p.139)  

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(8) “MALUCO-[...] Quer eu estivesse ou não estivesse realmente 

maluco, o que eu já não tinha era muita paciência. A mostarda, a 

maluquice, fosse lá o que fosse, principiara a subir-me ao nariz. Raios 

partissem os meus compatriotas! Então um homem vem para a rua cheio 

de boas intenções, à procura de um atestado de maluco p‟ra governar a 

vida e toda a gente o goza!... Até a Filó!... E isso era o que mais me 

custava... Porque o médico, o advogado, É como o outro... Progressistas 

ou reacças eram, acima de tudo, homens de profissão liberal... O velho 

taxímetro pendurado ao pescoço.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Os Preços”, de Jaime Salazar 

Sampaio, 1976, p.100) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(9) “GUARDA- Simulavas então a loucura... Não será muito original, 

mas às vezes... As pessoas às vezes engolem cada uma... (Preocupado) 
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O pior É os saltinhos... (Imitando o Maluco, dá saltinhos e murmura 

<<’tou maluco, ‘tou maluco>>. Interrompe-se, levando as mãos aos 

rins) Ai!... Estes bailaricos já não são para minha idade... (Interessado) 

E como é que tu explicavas aos outros a tua maluquice? O que é que 

dizias?” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Os Preços”, de Jaime Salazar 

Sampaio, 1976, p.109) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 

(10) “ROSA – [...] (Manuel) Contava-me a sua vida passada num 

buraco, a olhar para o céu, sempre escuro de nuvens, que se lembrava 

com lágrimas das tardes da romaria e do sol batendo forte nas eiras. 

Esperava que a morte o não levasse e acabava por dizer: MATAM mais 

as saudades que as balas.” 

(Trecho extraído da peça de teatro “Penélope”, de Abreu e Sousa, 1919, 

p. 359) 

 

Resposta: 

(i)________________________________________________________ 

(ii)_______________________________________________________ 

 
 
 


