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1º. ATO – CENA ÚNICA: ABERTURA 

 

Como fez perceber Mattos e Silva (1995, p. 74), coube ao lingüista norte-

americano Anthony Julius Naro empreender, no Brasil, a partir da década de 70 do 

século XX, o que designou de “cruzada sociolingüística”. De fato, o lingüista referido 

cumpriu com maestria o seu papel de desbravador na implementação da 

Sociolingüística Quantitativa em centros de pesquisa brasileiros; basta que se leiam 

os resumos das dissertações e teses, por ele orientadas, apresentados no livro a ele 

dedicado, intitulado Anthony Julius Naro e a lingüística no Brasil: uma homenagem 

acadêmica, organizado por Sebastião Votre e Cláudia Roncarati e vindo a público no 

ano de 2008, para que se vejam os inúmeros fenômenos iluminados pelo seu 

trabalho, tanto no que diz respeito a fatores lingüísticos, quanto a fatores sociais, 

confirmando o insight de Paul Teyssier (1997[1982], p. 98), quando propalou “aos 

quatro cantos do mundo” que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas 

que socioculturais.  

Voltando aos fenômenos analisados por Naro ou por seus orientandos, sob a 

perspectiva da Teoria da Variação e Mudança, na linha laboviana, estão eles 

espalhados em diversas esferas: no âmbito da fonética/fonologia, da morfossintaxe e 

da sintaxe. E por falar em morfossintaxe, a variação de número dentro do sintagma 

nominal (doravante também SN) é aspecto dos mais “bem-resolvidos”, porque dos 

mais estudados, no conjunto de fenômenos lingüísticos variáveis em terras 

brasileiras1. 

                                                 
1 Para uma visão panorâmica dos trabalhos realizados sobre a concordância nominal em variadas 
regiões do Brasil, remete-se a Naro e Scherre (2007, p.45). 
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Acontece, porém, que todos os trabalhos referentes à variação de número na 

concordância nominal apresentados por Naro e Scherre (2007, p. 45) são unificados 

por dois aspectos. O primeiro deles se refere aos corpora, todos esteados na 

linguagem oral, e o segundo tem a ver com o tempo histórico, pois privilegiam o 

sincrônico contemporâneo2. É exatamente por conta desses dois fios comuns às 

análises mencionadas que reside, por assim dizer, o ineditismo deste texto: é que não 

se sabe de estudos envolvendo a variação da concordância no sintagma nominal para 

sincronias de eras idas, passadas. As atas dos africanos, escritas ao longo do século 

XIX, vêm como que para suprir esta lacuna, uma vez que licenciam uma análise do 

fenômeno em questão, com algum aproveitamento do aparato metodológico da 

Sociolingüística Quantitativa. É esse, portanto, o principal objetivo: analisar a 

concordância de número dentro do sintagma nominal, tendo como alicerce 

documentos escritos por africanos na Salvador oitocentista. Mas o objetivo aqui 

proposto pode ser mais alongado e não é esse um aviso que se dê com rapidez. 

Sobre a variação da concordância de número no sintagma nominal já se falou 

que é dos fenômenos mais estudados no Brasil. Desse modo, o aproveitamento do 

que revelam tais estudos para o presente será irresistivelmente levado para o 

passado, sobretudo no que toca a grupos de fatores referentes às variáveis de cunho 

lingüístico, embora, é óbvio, somente comporão a presente análise algumas dessas 

variáveis, principalmente as mais controversas, por limites de espaço. Subjacente está 

a idéia, bastante difundida entre os lingüistas que abraçam a teoria laboviana, de que 

os princípios que regem o presente são os mesmos que operam no passado. Pois 

bem, colocou-se, com esta afirmação, mais um objetivo do trabalho em questão.  

Mas a produção sobre o assunto é farta e, inevitavelmente, há que se definirem 

os operadores bibliográficos com os quais este texto dialogará. A escolha pode ser 

múltipla, porém se elegeram três trabalhos: o primeiro é o de Scherre (1988), por ser 

obra-referência no assunto, uma vez que “vira pelo avesso” os mecanismos que 

regem o fenômeno da variação de número do sintagma nominal no português falado 

no Rio de Janeiro. Os dois outros trabalhos convocados são o de Lopes (2001) e o de 

                                                 
2 Lembra-se que, atualmente, vários fenômenos lingüísticos, inclusive a variação na concordância 
nominal, vêm sendo investigados na língua escrita.  
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Andrade (2003), e o que motivou essa opção é o fato de terem analisado o falar de 

comunidades localizadas na Bahia. Ainda como decorrência do espaço destinado ao 

trabalho, optar-se-á pelo que se convencionou chamar de análise atomística ou, em 

outra terminologia, mórfica, em que cada elemento flexionável do sintagma nominal 

é objeto de análise. 

É sabido que, além de outros aspectos, a variação de número no sintagma 

nominal está no centro de um debate que se pode resumir no binômio crioulização 

prévia x deriva natural, em que se movimentam pesquisadores para um ou outro lado. 

Este trabalho, nem de longe, nem de perto, nem no seu centro, nem na sua periferia, 

quer intrometer-se neste debate. Desse modo, alerta-se: quando se buscam exemplos 

da não-aplicação da concordância para o português europeu atual em Naro e Scherre 

(2007, p. 103-107), esse procedimento em nada se relaciona com a postura dos dois 

autores quanto às origens do português brasileiro; intenta-se tão-somente mostrar 

que a ausência da concordância no sintagma nominal dá o “ar da sua graça” no 

português falado em terras lusitanas.  

 

2º. ATO – CENA 1: A CONCORDÂNCIA NO SN NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
CONTEMPORÂNEO 

 

No português brasileiro contemporâneo, a concordância de número dentro do 

sintagma nominal pode-se exibir através de três possibilidades. Casos como os meus 

tios queridos ou todos aqueles estudantes exemplificam a primeira, que se traduz na 

inserção da marca de plural em todos os elementos do SN; caracteriza a segunda 

possibilidade a marcação de plural em alguns elementos, é o que revelam os 

exemplos acima mencionados, só que da seguinte forma: os meus tio querido e todos 

aqueles estudante, e flagra-se uma outra possibilidade, a terceira, que se reveste na 

marcação de plural num único elemento do SN, geralmente o que reside na primeira 

posição, mas também pode não ser: os meu tio querido, todos aquele estudante.  

O óbvio está ululante: a marcação de plural no SN é fenômeno variável no 

português brasileiro e o que diversos trabalhos contam sobre esse fato é que a 

variação não é aleatória, na medida em que, bem ao modo da Sociolingüística 

Quantitativa, há fatores lingüísticos e sociais que a regem. Que fatores são esses? 
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Mencionaram-se acima as “conversas” que se farão com três trabalhos que 

abraçaram, no seu escopo de estudo, a variação de número no SN no português 

brasileiro e serão eles os reveladores de quais fatores lingüísticos e sociais podem 

condicionar a variação do fenômeno aqui em análise. Ressalta-se que o presente 

texto, que tomará o arcabouço, não na sua plenitude, da Sociolingüística como lastro 

teórico e que, na análise dos documentos, se debruçará quase que exclusivamente 

sobre variáveis lingüísticas, não visitará, com a mesma intensidade, as variáveis 

sociais expostas por Scherre (1988), Lopes (2001) e Andrade (2003) como relevantes 

para a variação de número dentro do SN.  

Convoca-se, primeiramente, o trabalho de Scherre (1988).     

Mesmo contando com a existência de estudos precedentes, o trabalho de 

Scherre (1988), apresentado como tese de doutorado e intitulado Reanálise da 

concordância nominal em português, parece ter-se tornado, inquestionavelmente, um 

parâmetro para estudos posteriores que trouxeram para o seu centro o tema da 

concordância nominal. A autora pautou a sua análise em material lingüístico 

constituído de uma amostra de dados de fala de 48 indivíduos adultos residentes no 

município do Rio de Janeiro. Essa base de dados é parte integrante do Projeto Censo, 

de natureza coletiva, porque em seu seio gravitam diversos pesquisadores e os seus 

variados temas de investigação. Na elaboração dos grupos de fatores sociais a serem 

perqueridos, a autora o fez levando em consideração um modelo canônico na 

Sociolingüística que reparte as variáveis sociais em três categorias clássicas: anos de 

escolarização, sexo e faixa etária. Incorporou ainda à sua análise dados que passaram 

a compor uma quarta faixa etária, a de falantes entre 7 a 14 anos. Quanto aos grupos 

de fatores lingüísticos, que é o que interessa mais de perto a este trabalho, a autora 

prezou por uma minuciosa análise que dá conta, tanto no plano de uma abordagem 

atomística ou mórfica, como também sintagmática ou não-mórfica, dos mecanismos 

que envolvem o favorecimento ou não da concordância no corpus.     

Indo direto ao alvo, ou seja, partindo para as conclusões de Scherre (1988, p. 

277-278) que estampam quais fatores condicionam ou não a variação da concordância 

no SN na perspectiva mórfica, assevera a autora que, nos seus dados, as seguintes 

variáveis exercem influência: saliência fônica com as suas dimensões Processos e 
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Tonicidade, relação entre os elementos não nucleares em função do núcleo e posição dos 

elementos nucleares, marcas precedentes em função da posição, contexto fonético/fonológico 

seguinte, função resumitiva do SN, formalidade dos substantivos e adjetivos, grau dos 

substantivos e adjetivos e animacidade dos substantivos. Feitas as análises sobre os dados, 

a autora pinta um quadro dentro do qual deixa translúcidas as situações em que a 

concordância ocorre com mais probabilidade: quando há mais saliência fônica na 

oposição singular/plural, quando os itens nucleares ocupam as primeiras e as 

terceiras posições do SN, quando os itens não nucleares estão antepostos ao núcleo 

do SN, quando os itens não são precedidos por qualquer elemento ou quando são 

precedidos por elementos marcados, quando o contexto seguinte é consonantal, com 

os traços [+surdo], [+velar] ou [-nasal] ou quando é uma pausa, quando o SN não é 

de função resumitiva e quando os itens lexicais são formais e são de grau normal e 

humanos. Basta que se invertam os contextos acima nomeados para que se consiga 

visualizar uma imagem daqueles que desfavorecem a concordância, ou seja, se há 

menos saliência fônica na oposição singular/plural, se os itens nucleares ocupam a 

segunda posição do SN, se itens não nucleares se encontram pospostos ao núcleo do 

SN, se os itens da terceira posição são precedidos por elementos não marcados 

formalmente, se o contexto fonológico seguinte é uma vogal ou uma consoante com 

os traços [+sonoro], [+labial], [+dental] ou [+nasal], se o SN é de função resumitiva e, 

por fim, se os itens lexicais são informais, diminutivos e não humanos, estar-se-á 

defronte de contextos inibidores na emergência da marcação de plural.  

Também apresentado como tese de doutorado é o trabalho de Lopes (2001), 

que recebeu o título de Concordância nominal, contexto lingüístico e sociedade. Como já 

foi acima anunciado, mesmo que ligeiramente, o trabalho investiga a variação da 

concordância de número no sintagma nominal na cidade de Salvador. A análise foi 

pautada em inquéritos com a fala de indivíduos portadores do que se convencionou 

chamar de Norma Urbana Culta – NURC –, ou seja, com as amostras de sujeitos 

plenamente escolarizados, o que quer dizer sujeitos que conseguiram, em sua 

trajetória de vida, um diploma de curso superior. A autora, na constituição do corpus 

sobre que fez a sua análise, incluiu amostras de linguagem oral de indivíduos 

possuidores da designada norma culta em dois intervalos temporais: a década de 70 
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e a de 90 do século XX. Mas não só indivíduos plenamente escolarizados fizeram 

parte da pesquisa de Lopes (2001). Adicionou ainda amostras de fala de indivíduos 

circunscritos no âmbito do que chamou de português popular, retiradas do banco de 

dados rotulado sob a sigla PEPP – Programa de Estudo do Português Popular de 

Salvador.   

Diferentemente de Scherre (1988) e Andrade (2003), Lopes (2001) analisou a 

variação da concordância somente na perspectiva atomística e os seus dados 

apontaram, quanto às variáveis lingüísticas ou estruturais, para as direções a seguir 

apresentadas. 

A quantidade de material fônico que opõe a forma singular à plural interferiu 

na variação da concordância e essa conclusão pode ser traduzida da seguinte 

maneira: as oposições mais salientes contribuem em índices maiores para a fixação 

da concordância, enquanto as oposições menos salientes a desfavorecem. Para o 

segundo fator relevante no fenômeno em análise, deixar-se-á que a própria Lopes 

(2001, p. 372) fale sobre ele: 

 

A presença de determinados contextos antecedentes a elementos do sintagma nominal 
também interfere na concordância em itens subseqüentes. Assim, na segunda posição, é 
mais provável haver marca de concordância quando não há marca em itens de primeira 
posição, ou quando há numerais, do que quando há itens marcados. Outro dado também 
interessante é que, diferentemente do que se poderia imaginar, zero antecedente a 
elementos de terceira, quarta ou quinta posição provoca mais ausência de marca nesses 
elementos. E marca de plural, em elementos que estão nessas mesmas posições, leva a 
mais presença de marca. 

 

Ainda se debruçando sobre o que os dados lhe mostraram, Lopes (2001, p. 

372) percebeu que, ao se analisarem conjuntamente classe, posição linear e posição 

relativa, há uma tendência a serem mais alvo de marcação de plural os constituintes 

em adjacência ao núcleo, à sua esquerda. Fez notar ainda que os elementos não 

adjacentes, mas também à esquerda, têm grande probabilidade de serem marcados. 

Por fim, desfavorecendo a concordância a não mais poder estão os elementos à 

direita do núcleo e os elementos nucleares em segunda, terceira ou quarta posição.  

  Como última variável estrutural julgada relevante pela autora, estão os 

elementos do sintagma que têm um contexto posterior de final de enunciação, que 
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recebem mais a marca de plural do que quando seguidos por consoante, vogal ou 

pausa interna, mostrando-se bastante desfavorecedor na aplicação da concordância o 

contexto de consoante sonora. 

No “frigir dos ovos”, quatro variáveis lingüísticas se mostraram mais 

representativas na variação da concordância de número no SN no estudo de Lopes 

(2001): a saliência fônica, o contexto antecedente, a classe, associada à posição linear e relativa 

e o contexto subseqüente ao elemento do sintagma.  

É hora de observar o que guarda o trabalho de Andrade (2003) a respeito do 

assunto. A comunidade de Helvécia, localizada no extremo sul da Bahia, ganhou 

relevância no cenário da Lingüística brasileira por apresentar indícios fortes de uma 

variedade do português bastante assemelhada às línguas crioulas. É remanescente de 

uma colônia que abrigou indivíduos de diversas nacionalidades européias e, ainda, 

muitos escravos – em número bastante superior em relação aos donos –, que por lá 

permaneceram, mesmo depois da falência das atividades comerciais desenvolvidas 

naquela localidade. Descoberta, na década de 60, por Carlota Ferreira, em ocasião em 

que a pesquisadora andava à busca de informantes para compor o Atlas prévio dos 

falares baianos, vem ganhando, dessa época para cá, estudos lingüísticos em diversos 

níveis gramaticais. De Andrade (2003) mereceu um estudo sobre a variação da 

concordância de número no SN, fruto da sua dissertação de mestrado, intitulada Um 

fragmento da constituição sócio-histórica do português do Brasil: variação na concordância 

nominal de número em um dialeto afro-brasileiro. 

No rastro do que fez Scherre (1988), Andrade, acima referida, também 

analisou a variação de número dentro do SN numa perspectiva atomística ou mórfica 

e também sintagmática ou não mórfica. Ao lado das variáveis sociais – faixa etária, 

sexo, escolaridade e estada fora da comunidade –, partiu a autora para a definição de 

variáveis lingüísticas, no plano mórfico, que poderiam condicionar a variação da 

concordância no SN na comunidade estudada. Dessa forma, elegeu, a priori, os 

seguintes fatores: posição linear do constituinte, posição do constituinte com referência ao 

núcleo do SN, classe gramatical do constituinte, saliência fônica, marcas precedentes ao 

elemento nominal analisado e tonicidade. As conclusões a que chegou Andrade (2003, p. 

119-121) são que, dos diversos grupos de fatores por ela estabelecidos, se sobressai a 
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variável posição do constituinte com referência ao núcleo, e a conseqüência advinda desse 

grupo de fatores é que a primeira posição do elemento no SN é aquela que mais 

favorece a fixação da concordância. 

A saliência fônica também deu o seu quinhão no favorecimento ou não da 

variação da concordância no dialeto de Helvécia. Embora, explicita a autora, não 

haja, no dialeto, uma escala muito bem definida, notou-se que os constituintes tidos 

como mais perceptíveis fonologicamente são passíveis de receberem mais a marca da 

concordância do que os menos salientes do ponto de vista morfonológico, do tipo 

casa/casas. O último fator relevante na análise de Andrade (2003, p. 141-142), na 

abordagem atomística, é marcas precedentes ao elemento nominal analisado, que tem 

como principal aspecto determinante da marcação de plural a presença de um 

numeral imediatamente anterior ao constituinte em análise. 

Pelo que se viu nos três trabalhos resenhados, no que diz respeito ao 

estabelecimento de variáveis lingüísticas ou estruturais, há o consentimento para a 

ilação de que os mesmos fatores empregados para a análise de uma amostra podem, 

nos seus resultados, coincidir ou não com o que se extrai de outros trabalhos, seja na 

mesma ou em outras regiões3.                 

   

2º. ATO – CENA 2: A CONCORDÂNCIA NO SN NO PORTUGUÊS EUROPEU 

CONTEMPORÂNEO 

 

Durante muito tempo, foi alimentada, inclusive por lingüistas portugueses, a 

idéia de que, no português europeu, a aplicação da concordância, tanto nominal, 

quanto verbal, se dava de forma categórica. Naro e Scherre (2007, p. 103-107), 

buscando as origens do português brasileiro, desmontam esse mito e dizem ter a 

impressão de que a concordância variável pode ser encontrada em todo o território 

de Portugal. Para não ficar no plano das impressões, os dois autores vão à cata de 

caminhos que comprovem, de fato, haver alguma variação da concordância no SN no 

português europeu.  

                                                 
3 Para mais sobre convergências e divergências em grupo de fatores em análise da concordância 
nominal, ver Andrade (2003, p. 18-43), que faz um excelente “estado da arte”. 
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O primeiro caminho diz respeito ao levantamento de doze monografias 

elaboradas em Portugal, de caráter dialetológico e resultantes de trabalhos finais para 

a obtenção do grau de Licenciatura em Letras. De caráter descritivo, tais monografias 

se debruçam sobre o falar de diversas localidades portuguesas, rurais, sobretudo, 

enfocando aspectos lingüísticos residentes nos mais variados níveis gramaticais. 

Desse conjunto de doze trabalhos, somente seis dizem alguma coisa sobre a variação 

de número no SN4 e, para exemplificá-la, apresentam os autores mencionados (2007, 

p. 104-105) os seguintes dados: 

 

1. Santos Deus. 

2. Quando éramos criança. 

3. Coma dos meus bolinhos, que foi fritinho só im azeite. 

4. Estes todos sou melhor homens. 

5. Todas bestidinhas d’iguais. 

6. Tenho cinqüenta ê um ano. 

7. só tem as raízes enterrado na carne. 

8. ...é tud’muito agarrado, uns os ôtros. 

9. A cedrêra é munto bom p’ra chás. 

10. Calámos a rede, depois de ‘stá calado. 

11. Nosso Senhori os faça feliz 

 

A outra vereda investigada por Naro e Scherre (2007, p. 105-106) foi um corpus 

de pesquisa pessoal da professora-pesquisadora Maria Luísa Segura da Cruz, sobre a 

linguagem das comunidades de Nave de Haver, Odeleite e Aldeia de Samuel, e dele 

colheram a seguinte antologia: 

 
                                                 
4 As seis obras referidas são as seguintes: MOURA, Constaça da Silva Pires. (1960). Faia, aldeia do 
concelho de Sernacelhe – etnografia, linguagem e folclore. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de 
Letras. Dissertação para Licenciatura em Filologia Românica. inédito; SILVA PEREIRA, Maria Palmira 
da. (1951). Fafe - Contribuição para o estudo da linguagem, etnografia e folclore do Concelho. Revista 
Portuguesa de Filologia. Casa do Castelo: Editora Coimbra. vol. IV; ALVES, Joana Lopes. (1993). A 
linguagem dos pescadores de Ericeira. Lisboa: Junta Distrital de Lisboa; MIRA, Maria Helena F. da Graça. 
(1954). Algumas contribuições para um estudo da fonética, morfologia, sintaxe e léxico da linguagem popular de 
Lisboa. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Dissertação em Filologia Românica. 
inédito; SARAMAGA DELGADO, Maria Carolina. (1970). O falar de Baleizão. Lisboa: Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Letras. Dissertação de Licenciatura de Filologia Românica. inédito; RATINHO, 
Maria Filipe Mariano. Monte Gordo – estudo etnográfico e lingüístico. Lisboa: Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Letras. Dissertação para Licenciatura em Filologia Românica. inédito. 
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• Informante do sexo masculino, analfabeto, de 65 anos: 

1. E para a gente quando são pequenitos, quando se conhecem que botam os grelos 

pequenitos e é uma coisa muito boa (...) para comer a gente, para a gente! Quando 

são nabiças pequena, quando são nabiça(?) (...) É para as vacas, para os burros, para 

os porcos... para as pessoas estes agora que tenham já as rosas, este já não! Isso só é 

quando são pequenitos, quando são assim para a gente é que são bons, o mais não 

senhor. (...) (...) (...) A gente cá semeamos muito pra a gente ter o mantimento para os 

vivo, para a gente quando é preciso... são machos, são porcos, são cabras, é esta coisa 

toda, a gente tem que ter tudo... 

 

• Informante do sexo masculino, analfabeto, de 88 anos: 

2. (...) Tenho uma neta... que é engenhera... (Ent.: ah, sim?) Esta ta muito bem colocada 

(...) Ela é engenhera e ele... é engenhero também (...) (...) Engenhero de construção 

civili... Ela é engenhera... Eles são engenhero de construção civili (...) (...) (...) Tiveram 

aí, todos. Teve... Teve a mãe, o pai, e os netos. Neta é que não veio. (...) (...) (...) (...) (...) 

(...) Mas esta nossa praia aqui de Monte Gordo é mais limpa. E... É milhori. E pelo 

menos os estrangeiros. E nem só os estrangero(?) mesmo os portugueses dizem que 

esta praia aqui é milhori (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) É tudo pessoal que não é... 

Aqui é todos... filhos da terra. (...) (...) (...) Há o Chico Simão. Dos que ta lá a fora. Não 

sei se há mais algum. 

 

• Informante do sexo femenino, analfabeta, de 82 anos: 

3. “(...) Isso é nas camisadas. As camisadas é do milho. No meu tempo (...) (...) Aquele 

que encontrasse ia dar uma aperto de mão aos otus todo (hes.) ao rancho 

 

Mesmo admitindo que ainda são desconhecidas a verdadeira extensão e a 

intensidade da variação na concordância em Portugal, sobretudo no português 

europeu não-padrão de épocas pretéritas, arriscam os autores a seguinte explicação 

para os casos acima enumerados (2007, p. 106):  

 

Dos 15 casos de ausência de concordância nominal acima apresentados, 14 encontram-se 
na posição mais à direita, 11 deles à direita do núcleo nominal. Apenas o adjetivo melhor, 
em melhor homes (Silva Pereira, 1951, p. 161), encontra-se à esquerda do núcleo, contexto 
que desfavorece a variante zero de plural no português brasileiro. Além disso, 12 
elementos apresentam oposição singular/plural menos saliente, do tipo ano/anos, 
enterrado/enterrados. Dois elementos – o substantivo Deus e o adjetivo feliz – encontram-se 
no meio da escala da saliência para a concordância nominal: Deus/Deuses e feliz/felizes. A 
oposição que envolve o adjetivo melhor – melhor/melhores –, apenas um caso, encontra-se 
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no nível de saliência mais para o topo da escala... Portanto, apenas o caso de melhor, em 
melhor homes, apresenta menos chances de receber marca zero de plural no português 
brasileiro. 

  

Os autores se alongam mais na explicação das estruturas estampadas 

anteriormente (SCHERRE & NARO, 2007, p. 106-107). Por exemplo, a construção 

Coma dos meus bolinhos, que foi fritinho só im azeite, que estampa a variante zero, 

tanto na forma verbal – foi –, quanto na forma nominal em grau diminutivo e 

ocupando a função sintática de predicativo – fritinho –, exibe o que os autores 

designam de contexto de variação ÓTIMO, uma vez que o constituinte fritinho se 

enquadra em um grupo de baixa saliência fônica – fritinho/fritinhos –, se apresenta 

em grau diminutivo e se localiza mais à direita na estrutura. No mais, ainda no que 

se refere à estrutura em questão, alertam os autores para o fato de que a forma 

fritinho é antecedida de outra, só que verbal, apresentando a variante zero. Nesse 

caso, entra em cena a força do paralelismo lingüístico no eixo sintagmático, que, por 

sua vez, leva a outro zero plural. 

Convocam ainda a força do paralelismo lingüístico no nível do sintagma para 

dar conta da estrutura Todas bestidinhas d’iguais, inesperada variante, porque carrega 

sobre si a marca explícita de plural no advérbio e isso se atribui ao fato de se localizar 

depois de dois constituintes – Todas e bestidinhas – que exibem explicitamente a 

marcação de plural. O contexto em que se apresenta a estrutura ...é tud’muito 

agarrado, uns os ôtros merece, segundo os autores, acima nomeados, um “bocadinho” 

de atenção, na medida em que, nessa construção, o elemento tudo marca sua presença 

e exerce função quase categórica na direção de inibir plurais nos elementos nominais 

que a ele se sucedem. 

No final das contas, dão os autores a entender, com a análise efetivada sobre 

os exemplos anteriormente ofertados, que a variação na concordância não é um 

fenômeno exclusivamente brasileiro, mas é também encontradiço no português 

lusitano, tendo como idéia adicional, subjacente, que, também para a concordância 

nominal, as diferenças entre o português americano e o português europeu são uma 

questão de grau e não de tipo (NARO & SCHERRE, 2007, p. 65).  
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2º. ATO – CENA 3: A CONCORDÂNCIA NO SN NO PORTUGUÊS AFRICANO 

CONTEMPORÂNEO 

 

Para logo, avisa-se que só se conseguiram, quanto ao aspecto em análise, 

informações sobre o português falado em Angola e, para abrir a discussão, colocam-

se as seguintes palavras de Barros (1998, p. 34): 

 

há fortes semelhanças entre o Português Popular de Angola (PPA), o Português Popular 
do Brasil (PPB) e os crioulos de base lexical portuguesa, nomeadamente na estruturação 
silábica; na alternância entre o [l] e o [r]; na concordância nominal e verbal; na redução 
dos artigos, pronomes relativos, formas verbais e preposições; na utilização duma forma 
única para a designação de posse e existência. 

 

No devir do seu texto, é intenção constante de Barros (1998, p. 35-44) a 

tentativa de apresentar o português popular angolano (PPA) como uma variedade 

lingüística em processo de crioulização e põe em evidência que tal processo provém 

de uma interferência das línguas da família banto, em que se expressa a maioria da 

população angolana, sobre o português popular africano. Dito de outra forma, a 

autora relaciona vários fenômenos presentes nas línguas da família banto que 

resvalam para o português popular africano e, dentre esses fenômenos, visíveis em 

diversos níveis gramaticais, localiza-se a variação de número dentro do sintagma 

nominal. O quadro abaixo tem como função primeira exibir a correlação entre 

aspectos lingüísticos caracterizadores das línguas da família banto e o seu efeito no 

português popular africano: 

 
AFINIDADES ENTRE AS LÍNGUAS ANGOLANAS DA FAMÍLIA BANTO E O PORTUGUÊS 

POPULAR DE ANGOLA 
 

NÍVEL FONÉTICO 
Não existem propriamente ditongos, mas certos 
agrupamentos de vogais que, pela pronúncia ou 
contracção, dão origem a um som diferente 

Monotongação dos ditongos ei > ê e ou > ô 
Ex: [pe’rera], [‘oru] 

Inexistência do fonema /r/  Alternância entre o [l] e o [r], que funcionam 
como alofones do mesmo fonema 
Ex: marvado/malvado 

Existência de africadas Existência de africadas 
Estrutura silábica rigorosamente CV Introdução de uma vogal epentética entre duas 

consoantes 
Ex: ‘folor’ [fu’lO], ‘ritimo’ [‘ritimu] 
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NÍVEL MORFOLÓGICO 

Inexistência de pronomes relativos Generalização do pronome que como relativo 
universal, com o desaparecimento de cujo e onde 

Inexistência de artigos e distinção dos nomes em 
classes, através de morfemas de natureza prefixal 
diferentes, que determinam o número e regulam 
a concordância 
Ex: sing. – kuria (a comida) 
       Plur. – makuria (as comidas) 

Regras de concordância variável 
Não ocorrência da marcação redundante do 
plural no interior do SN 
Ex: ‘Os amigos’ [uza>>migu]  

Formação do infinitivo por um prefixo e um 
radical que termina sempre em a 
Ex: kutanga (ler) 

Queda do –r final do infinitivo 
Ex: ‘eu quero comê’ 

Uso limitado de preposições Uso limitado de preposições 
Inexistência do conjuntivo Inexistência do conjuntivo 

 
NÍVEL SINTÁTICO 

Rigidez da ordem SVO, tanto nas declarativas, 
como nas interrogativas, daí as interrogativas em 
–Q sem nenhum movimento 
Ex: Vais morar aonde? Fizeste o quê? 

Rigidez na ordem dos constituintes da frase 
(SVO) 

Quadro 01 – Adaptado de Barros (1998, p. 41); nosso o destaque.   

 

Está bem visível que, pelo ângulo da lente de Barros, já referida, a não 

aplicação da concordância de número dentro do SN é mais um fenômeno, dentre 

vários, devedor à influência das línguas da família banto sobre o português popular 

angolano. 

É na mesma direção que caminha o trabalho de Mingas (2000), que, aliás, só 

ligeiramente toca no assunto aqui em estudo. De qualquer sorte, “melhor que nada”! 

Segundo a autora, o seu texto tem como objetivo fazer uma abordagem descritiva das 

características de uma variedade da língua portuguesa em território africano, mais 

especificamente o português falado na capital de Angola: Luanda. Elegeu como 

corpus para compor a parte empírica do seu trabalho, obras de escritores angolanos e 

alguns números do Jornal de Angola. Além desses, recolheu – parece que 

assistematicamente – algumas frases orais através de inquéritos de observação e 

pede, a seguir, desculpas por não ter cooptado uma quantidade maior de 

informações provenientes da língua falada. Assim como Barros (1998), Mingas (2000, 

p. 67-68) atribui a variação da concordância no SN no português falado em Luanda A 

uma possível interferência do quimbundo, uma das línguas da família banto, e 
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qualifica de “desvio da norma” casos como Os pé me dói ao invés de Doem-me os pés e 

Vigia as criança em lugar de Vigia as crianças. Disso, conclui Mingas: 

 

Pela análise dos exemplos é fácil constatar a ausência de acordo de número entre os 
actualizadores (os artigos definidos) e os nomes. Com efeito, para o locutor de kimbundu, 
a marca do plural (o morfema /s/ em português) acrescentado ao actualizador, é 
suficiente para indicar a pluralização do nome; é que a flexão dos nomes nas línguas 
bantu opera-se através da mudança do nominante prefixado à base do nominal e não 
sufixado, como em português.  

 

2º. ATO – CENA 4: A CONCORDÂNCIA NO SN NA LÍNGUA DE PRETO 

 

Embora não tenha chegado a mais de 10% a população negra em quatro 

séculos de escravidão em Portugal, mesmo assim, não é desprezível a influência 

desse contingente em vários âmbitos da sociedade portuguesa escravocrata:  

 

A integração do escravo negro-africano, logo chamado o preto, na vida urbana 
portuguesa, embora limitada às classes mais baixas – a dos trabalhadores do pesado, do 
pequeno comércio ambulante, de alguns sectores das atividades mesteirais e, na maioria, 
dos serviços domésticos –, alcançou em quase quatrocentos anos de presença contínua 
uma relevância sociocultural que se traduziria nos costumes, em especializações 
profissionais, na crendice religiosa, nas diversões (canto, danças e touradas), no teatro e, 
finalmente, na criação de um tipo absolutamente original de literatura: o folheto de cordel 
em ‘língua de preto’ (TINHORÃO, 1997, p. 107) 

 

Importa, mais de perto, destrinchar um pouquinho mais sobre o que o autor, 

acima citado, chama de “língua de preto”. 

Consoante Tinhorão (1997, p. 269-270), a denominada “língua de preto” ou 

“fala guiné” constituiu-se historicamente em Portugal, a partir da segunda metade 

do século XV. Seria, por assim dizer, uma modalidade de dialeto crioulo ou português 

geral de origem africana, caracterizado por diferenças individuais na prática. A 

maneira particular como os escravos africanos da primeira geração falavam o 

português estava com destino certo, para além de instrumento de comunicação: 

servir à literatura para caracterizar a fala de negros, com o objetivo de obter 

resultados cômicos. Inicialmente a transcrição literária dessa modalidade do 

português falada pelos negros foi utilizada por poetas nas suas trovas sobre temas do 
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momento ainda na época dos primeiros carregamentos de escravos oriundos de 

África (TINHORÃO, 1997, p. 222).   

Tinhorão (1997), através de fontes as mais variadas possíveis – literatura de 

cordel, gazetas-a-mão, folhas volantes, relações, folhetos de humor, versos satíricos, 

almanaques de prognósticos, peças de teatro de várias épocas, entremezes também 

de épocas distintas, teatro popular das loas, comédias, paródias, espetáculos de feira 

e revistas do ano –, oferece sobejamente material para que se depreendam algumas 

características marcantes na língua de preto. O próprio autor (1997, p. 221-222) 

arrisca uma descrição lingüística:    

 

A reprodução do português falado por africanos ainda sem o domínio tinha, entre as suas 
principais características fonéticas, morfológicas e sintácticas, a incapacidade de articular 
a consoante forte r (invariavelmente tornada fraca quando intervocálica – carro = caro –, 
ou abrandada quando terminação de palavra – andor = andoro; senhor = sioro); a 
transformação do d línguo-dental em r brando (todo = toro; dinheiro = rinheiro), o 
emprego do suara-bácti (Portugal = Purutugal); a troca do v inicial por b; a transformação 
dos ss e ç em z (disse = rise); equiparação de j e z (Jesus = Zezu ou Jeju); ensurdecimento 
do r e s finais e a imprecisão na determinação dos gêneros (meu dedo = mia dedo) e na 
concordância e emprego de pronomes (eu falo guiné = a mi fala guiné)  

 

É estranho, espantoso mesmo, que o autor, nas inúmeras antologias que 

ilustram a “língua de preto”, não tenha colocado em destaque, na sua descrição 

acima transcrita, uma das características mais marcantes: a variação da concordância 

de número no sintagma nominal, como demonstra o exemplo abaixo, retirado da 

obra História curiosa e engraçada do preto e o bugio ambos no mato discorrendo sobre a arte 

de ter dinheiro sem ir ao Brasil, de 1789 (apud TINHORÃO, 1997, p. 326): 

 

1. Preto. Já non pore deixa de incriná os cabeça e confessá, que voso doutrina sá uns 

doutrina tão craro, e verdadeiro, que plá mim sã uns dimiraçon no sé platicada por toro 

o mundo. O trabaio a que voso obliga os Pleto, e os Blanco, sã uns trabaio a que 

ninguem se pore negá sem melecê huns cossa bom; porque os genia, e os incrinaçom do 

natureza a toro o gente move pala ere, e fola de trabalo ninguem pore vivê um 

satisfaçom. Mim agola sem trabaiá non poré conte, ainda que mim ter abominaçon a 

cativêro cruere de Blanco, de que sá forro; com turo non aglada a mim estar aqui sem 

nada fazê: evita vozo tanta pleguiça, os excesso de plodigo, e dos avarenta, que nozo 

poderemo toro assi ave os oira, e trinfá os indigência, e de turo quanto porre infellicitá. 
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Se aqui aparecela agola uns Blanco, que pole escrevê os maravioso doutrina, que voso 

platicá, e toro os gente ouvire cós oreia aberto, faria ere ao família toro do mundo um 

favoro, que meoro non pore imaginá. (nossos os grifos) 

 

Esse aspecto, a variação da concordância de número no SN na designada 

língua de preto, salta aos olhos em diversos exemplos, sejam em formato de prosa, 

poesia ou diálogos, ofertados pelo autor. Vão, abaixo, alguns excertos que 

comprovam o que se disse, retirados, respectivamente, das obras Folha de ambas 

Lisboa – carta convite da festa religiosa-festiva do Rei Angola ao Rei Minas, de 1730; Os 

preto Astrologo Prognostico Diaro dos Quartos, Luas, e mais conjunções, e movimenta dos 

Astra, Com os sucessa Elementa dos Europa, nos que toca aos Meridiana dos Lisboa, Para os 

Anna de 1758 Composta Pelo Pay Daniel Os Preta çáfia natural dos Costa da Mina, de 1757 

e da entremez Brites papagaia, de 1789: 

 

2. Seoro cumpadra Re Mina Zambiampu tatè: sabe vozo, que nossos fessa sà Domingo, e 

que vozo hade vir fazer os forgamenta; oya vussè cumpadra, que os May Zoana os fia 

dos pay Maulicia, e dos may Zozefa as biscondessa dos taraya: nos procissão hade vozo 

cantar o Zaramangoè, e traize vussè nos forfa que os pay Zozé nos fezo o cutambala, 

zuambala cuyè numas minueta; agora se vozo vem zangana se não zangana vussè 

homemo Zambiampum tatè muitos ano. (nossos os grifos) 

 

3. ... esta necessidade me obrigou, já que não furtar as mias sioras outra cousa, furteilhe os 

livraria dos Astrologia de mim sioro defunto que era um grande Astrologo, e só comia 

de fazer os Repertoria, e como mim via, que ere ganhava com aquilo tantos dinheira, 

furteilhe não so os livra, mas os globa, os angula, os triangula, os compassa, os 

belestilha, e todos os artificia de fazer pronotica. (nossos os grifos) 

 

4. Ah mia Zaber, o preto 

 Sempre se arembra de vozo; 

 Só tu pode cá por dentro 

 Fazer ao teu preto uns gozo; 

 Venho do caiar uns casa 

 De um Sioro Blanco Doutoro, 

 E os obra ficou mal feita, 

 Por conta do vozo amoro: 
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 Não podia trabaiar, 

 Porque os pleta me alembrava, 

 E amoro como demônio, 

 Parece que me tentava 

 No meio do meio [meu] trabaio, 

 Amoro, eu dizia, sape, 

 Mas o amoro trape, trape: 

 Trago aqui para vozo gasto, 

 Todo o gimbo que ganhei, 

 Fora os creto [crédito] do Tendero, 

 Aonde tudo já paguei. (nossos os grifos) 

 

Teria ecoado para o português europeu alguma ressonância dos traços que 

caracterizam a língua de preto, nos mesmos moldes em que Barros (1998) e Mingas 

(2000, p. 67-68) admitem ser possível a atribuição da variação da concordância no SN 

no português falado em Angola a uma possível interferência do quimbundo, uma 

das línguas africanas da família banto? Tinhorão (1997, p. 378) e suas palavras: 

 

A constância das referências a uma língua de negros, em quase cinco séculos de história 
do teatro em Portugal, leva a imaginar que, se tal forma corrompida de falar o português 
de mistura com termos africanos chegou a constituir quase um dialeto na metrópole, 
alguma conseqüência deverá ter resultado de tal intercâmbio lingüístico. E, na verdade, 
embora a sintaxe portuguesa continuasse inatingida, pelo facto de as alterações da fala de 
negro se terem circunscrito sempre à fonética e à morfologia da língua de empréstimo, o 
léxico não deixaria de acusar, afinal, exemplos resultantes de tão longa troca cultural. 

 

Ou seja: que o português europeu tenha absorvido, sobretudo no plano do 

léxico, empréstimos da língua portuguesa remodelada pelos negros parece claro na 

assertiva de Tinhorão; já quanto a um provável intercâmbio lingüístico na 

morfossintaxe, nomeadamente na marcação de número no sintagma nominal, a 

afirmação mostra-se obscurecida.   

 

2º. ATO – CENA 5: a concordância no SN na aquisição da linguagem 

 

A varredura à cata de trabalhos que tratam da concordância de número no SN 

na aquisição da linguagem resultou pouco profícua. De qualquer sorte, conseguiu-se 
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um em que o eixo temático é a marcação de plural no SN, numa perspectiva 

longitudinal, na linguagem infantil (CAPELLARI & ZILLES, 2002) 

Embora exemplar único neste trabalho sobre o tema na aquisição da 

linguagem, o texto mencionado é prenhe de idéias fecundas e esclarecedoras e, 

portanto, não podem ser atiradas para longe. As autoras têm um propósito explícito, 

porém, para que seja bem entendido, há que se fazer um passeio no bosque de 

considerações anteriores enredadas no texto. Iniciam-no, tendo como operadores 

bibliográficos, dois artigos de Scherre (1996)5 e, deles, retiram três constatações: a 

primeira refere-se às palavras com plural metafônico, que, estando no topo da escala 

da saliência fônica, propiciam a retenção da marcação de número; a segunda tem a 

ver com SNs possuidores de algum elemento com carga semântica de plural, pelo 

que se apresentam, na maioria das vezes, sem a flexão formal de número; quanto à 

última observação, envolvem itens lexicais diminutivos e os tipicamente informais, 

que se particularizam por desfavorecerem a concordância.  

São as autoras mesmo que murmuram: “De acordo com o que já foi visto até o 

momento, podemos observar que vários são os trabalhos sobre a concordância de 

número na fala dos adultos. Porém no que se refere à fala das crianças, infelizmente, 

não dispomos de muitos trabalhos na área” (CAPELLARI & ZILLES, 2002, p. 194). 

De qualquer sorte, encontraram um: trata-se de um estudo levado a cabo por 

Lamprecht (1997)6. Nele, a autora coletou dados oriundos de 48 crianças, todas no 

denominado jardim de infância, entre 2;3 e 5;6 anos7, subdividindo-as em 6 faixas 

etárias. Desse procedimento, resultou um total de 2.639 contextos de plural, 

perfazendo a média de 55 por sujeito e o levantamento dos dados apontou baixas 

porcentagens de marcação do plural em todas as faixas etárias. 
                                                 
5 Referência completa: SCHERRE, Maria Marta Pereira (1996). Sobre a influência de três variáveis 
relacionadas na concordância nominal em português. In: SCHERRE, Maria Marta Pereira; SILVA, 
Gisele M. de Oliveira e (orgs.). Padrões sociolingüísticos: análise de fenômenos variáveis do português falado 
na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. p. 85-117; SCHERRE, Maria Marta Pereira 
(1996). Sobre a influência de variáveis sociais na concordância nominal em português. In: SCHERRE, 
Maria Marta Pereira; SILVA, Gisele M. de Oliveira e. (Orgs.). Padrões sociolingüísticos: análise de 
fenômenos variáveis do português falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. p. 
239-264. 
6 Referência completa: LAMPRECHT, Regina Ritter (1997). Aquisição da morfologia do plural por 
crianças bilíngües português-alemão. In: I ENCONTRO DO CELSUL – ANAIS. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina, v. 1. p. 107-117. 
7 Leia-se: 2 anos e 3 meses, 5 anos e 6 meses. 
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Após as informações acima expostas, passam Capellari e Zilles (2002) a 

exporem o seu próprio estudo sobre a marcação de plural no SN na linguagem 

infantil. 

O estudo longitudinal efetuado pelas autoras só foi possível por causa dos 

dados extraídos, em 18 entrevistas, da informante Carmela8. Foi interrogada pela 

primeira vez quando tinha 4;03 anos e, pela última, aos 8;05.019. Durante esse 

interregno, ela não tinha irmãos, ela estudava em escola particular, ela não tinha 

contato com nenhuma língua estrangeira, ela tinha um pai fotógrafo, ela tinha uma 

mãe relações-públicas, ela se enquadrava na categoria socioeconômica B10.  

Reunindo todos os dados de SNs plurais colhidos da fala de Carmela, 

apresentam as autoras a seguinte imagem: 

     
NÚMERO E PERCENTUAL DE SNs PLURAIS POR ENTREVISTA NA FALA DE UMA CRIANÇA 

DOS 4 AOS 8 ANOS DE IDADE 
Entrevista (idade) Total de SNs SNs padrões % SNs não-padrões % 

4;07.11 01 0 0.0 01 100.0 

5;02.02 05 0 0.0 05 100.0 

5;03.00 06 0 0.0 06 100.0 

5;08.01 01 0 0.0 01 100.0 

5;09.29 04 04 100.0 0 0.0 

6;03.05 08 03 37.5 05 62.5 

6;05.15 05 02 40.0 03 60.0 

6;07.16 02 0 0.0 02 100.0 

6;09.10 11 04 36.4 07 63.6 

7;01.27 05 02 40.0 03 60.0 

7;04.13 01 0 0.0 01 100.0 

                                                 
8 Os dados de Carmela integram o Banco de Dados do projeto Desenvolvimento da Linguagem da 
Criança em Fase de Letramento – DELICRI. A coleta foi realizada durante o período de 1992 a 1996 em 
uma escola particular de Porto Alegre, denominada Escola Projeto 
9 Leia-se 8 anos, 5 meses e 1 dia. 
10 Para a categorização dos informantes em A, B ou C, o projeto DELICRI estipulou os seguintes 
critérios: 
CLASSE A: nível superior – escolaridade superior de pelo menos um dos pais; profissão liberal, 
professores de 3º grau, empresários, dirigentes; bairro de moradia considerado A na cidade; escola 
particular. 
CLASSE B: nível médio – escolaridade de 1º grau completo ou 2º grau; funcionário público, 
comerciante, técnico, bancário, escriturário, professor de escola secundária ou primária; bairro de 
moradia considerado de classe média; escola pública. 
CLASSE C: nível baixo – pais com 1º grau incompleto ou sem escolarização; empregado doméstico, 
pedreiro, faxineiro, motorista, serviços gerais; bairro considerado “pobre”; escola pública. 
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Entrevista (idade) Total de SNs SNs padrões % SNs não-padrões % 

7;07.16 16 06 37.5 10 62.5 

7;10.22 34 22 64.7 12 35.3 

8;01.15 20 05 25.0 15 75.0 

8;05.01 07 02 28.6 05 71.4 

TOTAL 126 50 40.0 76 60.0 

           Tabela 01 – adaptada de Capellari e Zilles (2002, p. 202); nossos os destaques. 

 

A Tabela deixa ver que não há a emergência de SNs pluralizados nas 

entrevistas iniciais, o que só acontece a partir dos 5;09.29 anos e, de modo geral, 

quando começa a produzir os referidos SNs, a tendência que se exibe é um uso 

preferencial da regra variável de marcação de plural própria da língua falada, exceto 

em duas situações, que, acima, foram destacadas: é que, na ocasião de duas 

entrevistas – 5;09.29 e 7;10.22 anos –, Carmela produziu SNs com altos índices de 

sintagmas plurais padrões e, para explicar o inusitado, escrevem Capellari e Zilles 

(2002, p. 203): 

 

A entrevista que corresponde à idade dos 5;09.29, como dissemos, apresenta 100% de 
plurais padrão (4 ocorrências). Todavia, o fato de terem sido produzidos em um discurso 
baseado em um texto escrito (Os três porquinhos) provavelmente explica esse resultado 
discrepante. A outra exceção refere-se à entrevista que corresponde à idade dos 7;10.22 
anos. Esses SNs foram produzidos em situação de relato pessoal, mas nesse caso, a 
criança estava contando sobre um teatro de que ela participou na escola. Há, ainda, o fato 
de que esse teatro foi uma adaptação de um livro infantil e foi ela quem fez essa 
adaptação. Trata-se, portanto, de uma fala que toma por base, em certa medida, um texto 
escrito. 

 

Quando se reportam, na citação acima colocada, à expressão situação de relato 

pessoal, direcionam as autoras para o conceito de contexto, que deve ser entendido da 

seguinte maneira: em cada entrevista, existem momentos em que a criança faz um 

relato pessoal e, em outros, conta uma historinha para quem a interroga. Dessa 

maneira, elaboraram duas situações de contextos: o já referido relato pessoal, em que 

se espera maior grau de informalidade na linguagem, e narrativa oral de historinha, em 

que se aguarda fala mais formal, sobretudo por se tratar de reprodução de histórias 

originalmente advindas de suporte escrito.  
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O maior número de SNs consoante aos cânones se localiza no contexto de 

contar histórias, o que aponta para uma inevitável influência do texto escrito padrão 

que, inclusive, pode ser memorizado. No relato pessoal, em que se discursa mais 

espontaneamente, predomina, como se observa, a marcação de plural não-canônica. 

No “frigir dos ovos”, o contexto discursivo parece dar a sua contribuição na 

influência do uso da regra padrão.  

Relembra-se que o principal objetivo do estudo das autoras é licenciar a 

constatação de que, quanto à marcação variável de plural, os fatores que 

condicionam para mais ou para menos o fenômeno na linguagem infantil sejam, 

talvez, os mesmos observáveis na fala adulta. E saber como procedem para acertar o 

alvo é aspecto para o qual se dará alguma atenção. Têm Capellari e Zilles (2002, p. 

205) como cais de embarque uma antologia de sete sintagmas plurais produzidos por 

Carmela, quais sejam: 1) os pés todo embarrado (5;02.02), 2) um monte de coisa (5;03.00), 

3) os três porquinhos (5;09.29), 4) umas ferinha [feira] (6;09.10), 5) uns hambúrgueri 

(7;01.27), 6) trinta reais (7;07, 16) e 7) milhares de borracha (8;01.15). 

No que se relaciona com o primeiro SN (os pés todo embarrado), a marca de 

plural se explicita nos dois primeiros constituintes. Acontece que o item todo, que 

modifica embarrado, parece quebrar a coesão sintagmática e isso justifica a carência do 

–s no último elemento. Para o entendimento do que está envolvido na falta de 

marcação do SN número 2 (um monte de coisas), que se repete com freqüência na 

linguagem da criança, buscam as autoras alicerces no trabalho de Simões (1992)11, 

que mostra, entre outras coisas, que a flexão do plural se relaciona à noção de 

nominais contáveis e não-contáveis. Exemplo de termo não-contável é monte, 

estampado na fala de Carmela. Nesse caso, não existe, por assim dizer, a 

individuação das coisas do monte, o que conduz ao não acionamento do morfema de 

plural no segmento posterior de coisa. Isto é, monte é o que chama Simões de um 

quantificador massivo e, por causa desse traço, a ausência da flexão se deve à falta de 

percepção de elementos contáveis para o reconhecimento do plural. Acrescente-se a 

isso a presença da preposição de, sugerindo fronteira entre constituintes sintáticos, 
                                                 
11 Referência completa: SIMÕES, Luciene Juliano (1992). Aquisição da distinção semântica entre nominais 
contáveis e não-contáveis em língua portuguesa. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
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além de ter valor partitivo, o que inibe, até mesmo na gramática do falante adulto, a 

ocorrência do plural. No caso do SN os três porquinhos, o de número 3, apresenta ele, 

segundo as autoras, um acontecimento com bastante significado, por ser o primeiro 

SN com marca formal de plural em todos os constituintes. Pode ter entrado em jogo o 

provável papel que o contato com o texto escrito desempenha na aplicação da regra 

de concordância de número. No sintagma 4 – umas feirinha –, em que o segundo 

elemento no diminuto encontra réplica em outros exemplos (os bonequinho, esses 

pãozinho), a ausência do –s reitera a proposta apresentada por Scherre, já mencionada, 

de que itens no diminutivo desfavorecem a concordância de número. Aliado a isso, 

há a sublinhar que os SNs com esta constituição foram colhidos em situação de fala 

espontânea. Os hambúrgueri, o SN 5, não foi considerado padrão, pelo feito de a 

criança não ter estampado na sua fala a forma singular, mas uma outra mais próxima 

do cânone, em que se verifica a colocação da vogal final esperada. Desse modo, o que 

estaria em cena é o caso de um apagamento de –s. Julgado certo o raciocínio, há que 

se admitir que, em algum momento da aquisição dessa criança, existiu o plural 

padrão, para que seja consentida a hipótese de ter sido apagado. Por outro lado, toda 

essa tentativa de explicar o havido no sintagma pode cair por terra, porque, segundo 

as autoras (2002, p. 207) pode tratar-se apenas de uma epêntese12. A ocorrência do 

sintagma número 6 – trinta reais – contrariou as expectativas das autoras, uma vez 

que, para SNs com numerais e reunidos outros casos semelhantes, seria esperada a 

expressão não-marcada trinta real. Há uma explicação, porém: é que o contexto em 

que foi produzido o referido sintagma faz pensar que se trata de um discurso 

reproduzido do pai da informante, manifestando-se sobre o dinheiro gasto por ela. 

Por fim, o último sintagma elencado: milhares de borracha, em que atuou como 

desfavorecedor da aplicação da regra o vocábulo milhares. Para além disso, o fato de 

estar inserta no sintagma a preposição de o torna menos coesivo.  

Com a análise dos sintagmas acima referenciados, acreditam Capellari e Zilles 

(2002, p. 212) que o exame dos dados de Carmela mostra muitos pontos em comum 

                                                 
12 O termo empregado pelas autoras é inadequado. Ao fenômeno que se caracteriza pela inserção de 
segmentos no final de vocábulos dá-se o nome de paragoge. 
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com o que a literatura revela sobre o fenômeno variável da concordância de número 

no SN na fala de adultos.               

 

2º. ATO – CENA 6: A CONCORDÂNCIA NO SN NA LINGUAGEM ESCRITA 

 

Tal qual aconteceu na busca de operadores bibliográficos que tratam da 

variação da concordância no SN na aquisição da linguagem, também para a 

apreensão do fenômeno na linguagem escrita os resultados não foram dos mais 

animadores. Mas Maria Tereza Borges da Costa (2008), essa escreveu um pequeno 

texto em que procura esclarecer o aspecto na escrita de alunos do ensino 

fundamental e médio residentes no município de Ribeira do Pombal, no Estado da 

Bahia. Constituiu um corpus formado por 40 produções escritas; destas, 20 foram 

produzidas por alunos da 8ª série do ensino fundamental da rede particular e 20 por 

alunos da 3ª série do ensino médio da rede pública. Justifica assim a constituição do 

corpus: 

 

A escolha da 8ª. série e da 3ª. série não foi aleatória, pois se justifica pelo fato de se tratar 
de séries finais de ciclos escolares, tendo, portanto, os alunos que participaram de cada 
um dos ciclos um contato mais íntimo com a Gramática Normativa (COSTA, 2008, p. 
568). 

 

Para a análise dos resultados foram observadas, segundo a autora, duas 

variáveis lingüísticas de importância capital para o entendimento da variação de 

concordância de número no SN: saliência fônica e posição, observando, 

adicionalmente, as seguintes variáveis não lingüísticas: anos de escolarização, sexo e 

faixa etária. Fazendo a apreciação dos textos para a coleta de dados, retirou um total 

de 180 ocorrências dentro do SN, sendo 86 pertencentes às amostras da 3ª série e 94 

às da 8ª série. Para a verificação do aspecto relacionado à saliência fônica, elaborou a 

autora uma escala de oito níveis em função de alterações morfofonêmicas e da 

tonicidade da base dos itens regulares. Chegou aos seguintes resultados:   
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                                  Falantes 

         Fatores 

 

Todos os falantes 

 

Falantes da 8ª. série 

 

Falantes da 3ª. série 

Plural duplo 06/06 = 100% 04/04 = 100% 02/02 = 100% 

-l 06/08 = 75% 03/04 = 75% 03/04 = 75% 

-ão 09/09 = 100% 05/05 = 100% 04/04 = 100% 

/R/ 02/02 = 100% 01/01 = 100% 01/01 = 100% 

/S/ 06/08 = 75% 02/03 = 66% 04/05 = 80% 

Plural regular de base oxítona 04/06 = 66% 02/03 = 66% 02/03 = 66% 

Plural regular de base proparoxítona 22/30 = 73% 12/16 = 75% 10/14 = 71% 

Plural regular de base paroxítona 87/111 = 78% 45/58 = 77% 42/53 = 79% 

TOTAL DE DADOS 142/180 = 79% 74/94 = 79% 68/86 = 80% 

     Tabela 02 – Costa (2008, p. 569) 

 

Dizendo que os índices em amostra na Tabela ratificam as pesquisas feitas por 

Naro e Scherre (1996)13 neste mesmo campo de investigação lingüística, observa a 

autora que, quanto maior o grau de saliência fônica, isto é, tanto mais saliente o item 

nominal, as marcas de plural são favorecidas; em oposição, os itens menos salientes 

favorecem para menos a presença dessas marcas. No quesito variável posição, 

guardem-se os resultados a que chegou a autora: 

 

                                        Falantes 

    Fatores 

 

Todos os falantes 

 

Falantes da 8ª. série 

 

Falantes da 3ª. série 

Elemento nominal à esquerda 
do núcleo 

51/58 = 88% 24/28 = 85% 27/30 = 90% 

Elemento nominal à direita do 
núcleo 

56/77 = 72% 28/38 = 73% 28/39 = 71% 

Núcleo na posição 1 (mais à 
esquerda) 

11/13 = 85% 05/06 = 83% 06/07 = 86% 

Núcleo na posição 2 05/08 = 62% 03/05 = 60% 02/03 = 66% 
Núcleo nas demais posições 18/24 = 75% 13/17  = 76% 05/07 = 71% 

TOTAL DE DADOS 141/180 = 78% 73/94 = 77% 68/86 = 79% 
Tabela 03 – Costa (2008, p. 569) 

 

 

                                                 
13 Referência completa: SCHERRE, M. Marta Perreira; NARO, Anthony Julius (1996). A concordância 
de número no português do Brasil: um caso típico de variação inerente. In: HORA, Demerval da. 
(Org.). Diversidade lingüística no Brasil. João Pessoa: Idéia. p. 93-114; SCHERRE, M. Marta Pereira 
(1996). Sobre a influência de três variáveis relacionadas na concordância nominal do português. In: 
SILVA, Giselle M. de Oliveira; SCHERRE, M. Marta Pereira. (Orgs.). Padrões sociolingüísticos. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro. p. 85-117.  
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Com a palavra, Costa (2008, p. 569): 

 

A partir da observação dos resultados obtidos na tabela, pode-se dizer que, em relação 
aos elementos não nucleares, o que importa é a sua posição em relação ao núcleo, no qual 
se verifica um favorecimento maior no que diz respeito às marcas explícitas quando a 
posição ocupada pelo elemento é à esquerda do núcleo e, um desfavorecimento, quando 
a posição é à direita do núcleo. Já quando a observação é feita no elemento nuclear, o 
favorecimento de marcas explícitas dar-se-á de acordo à linearidade, ou seja, estando 
linearmente mais à esquerda na construção sintagmática observaremos mais marcas 
explícitas, caso contrário há um desfavorecimento, entretanto, mesmo nas demais 
posições, quanto mais à esquerda, maior o aparecimento de marcas explícitas. 

 

 Veja-se que o trabalho de Costa (2008) se volta para a questão da variação da 

concordância de número do SN na língua escrita, ao mesmo tempo em que encontra 

pontos em comum, no que diz respeito aos condicionamentos, com os trabalhos de 

Naro e Scherre, já mencionados, que abraçam outros dados, os da língua falada. Isso 

indica que língua oral e língua escrita, mesmo que esta modalidade seja mais 

monitorada, não se afastam quando o assunto em pauta são os fatores que favorecem 

ou não a aplicação canônica das regras de concordância. Tira-se proveito disso, na 

medida em que o que se encontrará para os dados retirados dos documentos dos 

africanos, de fato, pode estar espelhando cenas da aplicação da concordância no SN 

na linguagem oral dos oitocentos.  

 

3º. ATO – ABERTURA 

 

Retiraram-se das atas dos africanos 559 constituintes passíveis de receber a 

concordância de número dentro do SN e é chegada a hora de ver o que eles têm a 

dizer sobre a variação nos oitocentos. Antes de mais, dados ou não, que se fixem os 

seguintes sobreavisos: a análise se configurará como atomística, em que cada 

elemento passível de receber a marca da concordância será analisado separadamente; 

não se pretende intrometer-se na discussão crioulização prévia x deriva natural; não se 

utilizará o programa VARBRUL com todo o seu refinamento, na medida em que são 

poucos os dados e, mesmo assim, apresentam-se enviesados em certas circunstâncias 

que serão descritas no seu devido tempo e, por fim, elencam-se as variáveis que serão 

levadas em conta. Na esfera de um trabalho com este feitio, exemplificar a não mais 
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poder é fundamental, já que se trata de uma análise que caminha mais por uma trilha 

descritivo-interpretativista. Para os fatores que estiverem em voga, buscar-se-ão, se 

os dados assim o permitirem, 10 exemplos que estampam itens com concordância e 

mais 10 para mostrar aqueles que não a possuem. 

No âmbito das variáveis lingüísticas, fixou-se como dependente a realização 

ou não da marca de concordância; quanto às independentes, elegeram-se saliência 

fônica, em suas três dimensões, quais sejam: oposição de material fônico singular x plural, 

tonicidade e número de sílabas, seguidas por marcas precedentes; posição linear do 

constituinte e posição do constituinte em relação ao núcleo. Duas variáveis não lingüísticas 

terminam por compor o cenário: redator da ata e presença/ausência do constituinte em 

fórmulas. Em uma primeira imagem, global, exibe-se que, dos 559 constituintes 

analisados, 422 (75%) obtiveram a marcação de plural, ao passo que 137 (25%) não 

receberam a marca. Está-se diante, portanto, de altos índices de marcação de plural, o 

que, à primeira vista, se deve ao fato de tratar-se de textos escritos e, ainda, bastante 

formais, como são as atas. Mas é bom que fique claro que os índices referentes aos 

constituintes sem marcação formal de plural não são desprezíveis, inclusive por 

causa dos motivos acenados acima: linguagem escrita e tradição discursiva de 

contornos bem definidos.     

 

 
                              Gráfico 01 
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3º. ATO – CENA 1: a saliência fônica 

 

Conforme já anunciado, a saliência fônica foi desmembrada em três eixos. O 

primeiro deles alude à diferença de oposição de material fônico no singular e no 

plural. Os estudos que tratam da variação da concordância no sintagma nominal 

afirmam ser essa dimensão uma das mais importantes no favorecimento ou não da 

marca de plural. Espera-se que constituintes que fazem o plural com menos material 

fônico, ou seja, com oposição singular/plural menos saliente, sejam menos receptivos 

às marcas de plural. Por outro lado, se a oposição singular / plural se caracteriza 

pelo aumento de substância fônica, tem-se um forte condicionador a manutenção do 

morfema. Elaborou-se, com base nos estudos já citados, uma escala para a saliência 

fônica com sete fatores, em que figuram o plural metafônico, palavras terminadas em 

/l/, palavras terminadas em –ão irregular, palavras terminadas em –ão regular, palavras 

terminadas em /R/, palavras terminadas em /S/ e, finalmente, palavras com marcação 

de plural regular, aquelas em que só se acrescenta o –s. 

Quanto às palavras que fazem o plural metafônico, o corpus revelou 5 dados; 

destes, 4 (80.0%) apresentaram-se com a marcação de plural – dos NOVOS Estatutos 

(MSR, 07, 15.01.1845), dos NOVOS Administradores (MSR, 15, 11.10.1835), todos 

CORPOS da Devoçaõ, Reonidos (MVS, 03, 29.03.1835), do NOVOS Adremenetador 

(MVS, 08, 16.10.1835) – e apenas 1 (20.0%) permaneceu no singular – o NOVO 

Estatutos (MSR, 08, 02.02.1834).  

Os vocábulos terminados em /l/ somam 15, sendo que, destes, 12 (80.0%) 

obedeceram ao cânone – nos Seus MENCAIS (JFO, 02, 01.11.1835), os MENCAIS 

(JFO, 03, 17.04.1836), os Seus MENCAIS (JFO, 03, 17.04.1836), dos MENSAES (LTG, 

06, 16.11.1832), Meza MENSAES (LTG, 08, 02.02.1833), dos ACTUÁES Mezarios 

(LTG, 09, 24.03.1833), do MENCAES (MC, 02, 02.05.1841), os ATUAES Soçio 

Administradores (MSR, 04, 07.09.1834), suas Contas MENSAES (MSR, 11, 

19.07.1835), os titulos LEGAES (MSR, 12, 02.08.1835) –, ao passo que 3 (20.0%) não – 

ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), da despozicoens GERAL (JFO, 02, 

01.11.1835), QUALQUER Mezarios (LTG, 08, 02.02.1833).  
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Apenas 2 vocábulos terminados em –ão se exibem no corpus e, nos 2 casos 

(100.0%), receberam eles a marcação de plural – da DESPOZICOENS Geral (JFO, 02, 

01.11.1835), as nossás DESPOZIÇOINS (JFO, 02, 01.11.1835).  

15 ocorrências são relativas às palavras terminadas em –ão regular, no entanto 

há aqui um enviesamento, na medida em que todos os casos dizem respeito a um 

mesmo item lexical: irmão. De qualquer sorte, pluralizaram-se 11 (73.0%) – os 

IRMÃOS (JFO, 03, 17.04.1836), Algúns IRMOINS (JFO, 04, 05.06.1836), todos os 

Nossós IRMO-INS (JFO, 12, 02.10.1842), todos IRMÃOS congratulados (LTG, 04, 

16.09.1832), Senhores IRMAÕS (LTG, 09, 24.03.1833), dos falecidos IRMÃOS (LTG, 

12, 28.10.1833), todos IRMÃOS Principiante (MSR, 02, 23.02.1834), os IRMÃOS 

Seguinte (MSR, 05, 01.11.1834), todos IRMÃOS (MSR, 07, 15.01.1835), aos quatros 

IRMÃOS (MSR, 15, 11.10.1835); já os 4 sobrantes (27.0%) – dos IRMÃO (MC, 02, 

02.05.1841), os IRMÃO (MC, 02, 02.05.1841), dos IRMÃO (MSR, 03, 23.07.1834), 

Illustríssimos Senhor IRMÃO Soçio (MSR, 07, 15.01.1835) – ficaram “a ver navios”. 

Vai uma nota para uma forma que, mesmo marcada, recebe morfema à margem do 

padrão: todos os Nossós IRMO-INS (JFO, 12, 02.10.1842).  

33 formas terminadas em /R/ apresentam-se no corpus, no entanto as formas 

marcadas, que se conta em 26 (79.0%) – dos PROVEDORES (JFO, 01, 18.10.1835), 

Actual ADEMINISTRADORES (JFO, 01, 18.10.1835), todos PODERES (LTG, 01, 

10.09.1832), cazas PARTECULARES (LTG, 02, 16.09.1832), dos DIFFINIDORES 

(LTG, 05, 23.09.1832), os primeiro FUNDADORES (MSR, 02, 23.02.1834), os atuaes 

Soçio ADMINISTRADORES (MSR, 04, 07.09.1834), o SENHORES (MSR, 13, 

06.06.1835), do SENHORES DEVEDORES (MSR, 15, 11.10.1835), CORES pretas 

(MVS, 03, 29.03.1835) – resplandecem muito mais que as não-marcadas, 7 no total 

(21.0%) – os DEFFINIDOR (LTG, 11, 04.08.1833), os Juiz FUNDADOR (MSR, 02, 

23.02.1834), Illustrissimos SENHOR Irmão Soçio (MSR, 07, 15.01.1835), o Mais 

Mezario DREMINITADOR (MVS, 01, 02.02.1834), Mais ADEMINITADOR (MVS, 

07, 07.07.1835), do Novos ADREMENETADOR (MVS, 08, 16.10.1835), mais 

ADEMINITADOR (MVS, 15, 11.10.1835).  

Somadas as 3 ocorrências (43.0%) marcadas – dos tres MEZES (LTG, 14, 

04.10.1835), dos tres MEZES (LTG, 15, 08.10.1835), cinco MEZES (MSR, 15, 
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11.10.1835) – mais as 4 (57.0%) que não acolheram o morfema de plural – os JUIZ 

Fundador (MSR, 02, 23.02.1834), os JUIZ (MSR, 04, 07.09.1834), Os JUIZ (MSR, 06, 

07.01.1835), tres MEZ trabralha (MVS, 07, 07.07.1835)14 –, os vocábulos finalizados em 

/S/ contam 7.  

Por último, contabilizaram-se as marcas de plural ou ausência delas nos itens 

regulares e os resultados apontaram para um total de 482. Desse número, 364 (76.0%) 

acolheram a marcação – OS quartoze DIAS (GMB, 01, 14.11.1834), o SEOS trabalho 

(GMB, 02, 29.12.1834), AS duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), do NOSSOS 

ESTATUTOS (JFO, 02, 01.11.1835), DAS NOSSAS JÓIAS (LTG, 02, 16.09.1832), 

Coffre do Senhor DOS MARTIRIOS (LTG, 02, 16.09.1832), AS murta (MC, 02, 

02.05.1841), Bahia de TODOS OS SANTOS (MSR, 01, 23.02.1834), OS ESTATUTOS 

offerecido (MSR, 05, 01.11.1834), a LEIS (MVS, 04, 05.04.1835) –, ao passo que não se 

pode dizer o mesmo para as demais 118 ocorrências (24.0%) – Nossa Senhora do 

Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), os NOMIADO (GMB, 01, 

14.11.1834), Aos dezoito DIA (JFO, 01, 18.10.1835), todos os mais MOVIMENTO 

TENDENDE (JFO, 06, 14.08.1836), MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833), Loteria de 

mil Belhetes EMPRESSO (LTG, 11, 04.08.1833), PELA 8 ORA da Menha (MC, 01, 

21.10.1834), as EMENDA OFERECIDA (MSR, 08, 08.02.1834), O DITO Estatutos 

(MSR, 08, 08.02.1834), Chiolos LIVER (MVS, 03, 29.03.1835).  

A Tabela abaixo intenta compactar, no quesito oposição singular x plural no 

eixo da saliência fônica, todos os índices que acima foram espalhados:       

 

SALIÊNCIA FÔNICA – DIFERENÇA DE MATERIAL FÔNICO SINGULAR/PLURAL 

FATOR DADOS C/ 
CONC. 

% S/ 
CONC. 

% 

Plural metafônico 05 04 80.0 01 20.0 
/l/ 15 12 80.0 03 20.0 
-ão irregular 02 02 100.0 00 0.0 
-ão regular 15 11 73.0 04 27.0 
/R/ 33 26 79.0 07 21.0 
/S/ 07 03 43.0 04 57.0 
Regulares (terminados em vogal, oral ou 
nasal, ou ditongos fônicos 

482 364 76.0 118 24.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 
   Tabela 04  
                                                 
14 Leia-se três meses de trabalho. 
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Revestindo-se apenas as percentagens referentes à presença ou ausência do 

morfema de plural para um gráfico, chega-se a seguinte imagem: 

 

 
                     Gráfico 02 

 

E ela é bem nítida no sentido de deixar claro que em 6 fatores (plural 

metafônico, palavras terminadas em /l, palavras terminadas em –ão irregular, 

palavras terminadas em –ão regular, palavras terminadas em /R/ e em vocábulos 

que fazem o plural apenas com o acréscimo do –s) imperam para mais os índices de 

concordância. A situação só se inverte com os vocábulos finalizados em –s. A julgar 

pelas percentagens, inclusive comparadas entre si, a escala de saliência fônica, na 

dimensão maior ou menor oposição de substância fônica entre o singular e o plural, 

parece não se aplicar, de modo geral, aos dados em questão.  

A outra dimensão ligada à saliência fônica se circunscreve à tonicidade dos 

vocábulos. Nesse quesito, nomearam-se 4 variáveis para analisar como se comportam 

em relação à variação da concordância no SN: monossílabos átonos, oxítonos e 

monossílabos tônicos, paroxítonos e proparoxítonos.  

Os monossílabos átonos se fizeram presentes no corpus em 193 ocorrências, em 

que 166 (86.0%) acolheram o morfema de plural – OS quartoze dias (GMB, 01, 

14.11.1834), Devoçaõ de Nossa Senhora da Solidade DOS Desvalidos (JFO, 01, 

18.10.1835), todos OS mais moVimento tendende (FJO, 06, 14.08.1836), a Votacaõ 

DAS nossas Irmaã (JFO, 09, 30.10.1836), AS cartas de regeite (LTG, 05, 23.09.1832), 
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OS mais mezarios reunidos (LTG, 06, 16.11.1832), OS filhos (LTG, 10, 21.04.1833), 

Bahia de todos OS Santos (MSR, 01. 23.02.1834), AS quantias pertencente (MSR, 15, 

11.10.1835), AOS onze Dia do Mez de outubro (MVS [MSR, 15, 11.10.1835]) –, 

enquanto 27 (14.0%) não o recebem – O seos trabalho (GMB, 02, 29.12.1834), DA 

despozicoens Geral (JFO, 02, 01.11.1835), DO nossos deveres (JFO, 08, 02.10.1836), O 

pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), A suas Somas (MSR, 15, 11.10.1835), DO 

Senhores Devedores (MSR, 15, 11.10.1835), O Mais Mezario Dreminitador (MVS, 01, 

02.02.1834), Nossa Senhora do Ruzario DO 15 Misterio (MVS, 03, 29.03.1835), 

Valedoza Sidade da Bahia de todos O Santos (MVS, 03, 29.03.1835), A Leis (MVS, 04, 

05.04.1835).  

Em número de 139 se conta os oxítonos e monossílabos tônicos, dentre os 

quais 105 (76.0%) atendem ao cânone – o SEOS trabalho (GMB, 02, 29.12.1834), nos 

Seus MENCAIS (JFO, 02, 01.11.1835), Comprimento dos DEVERES (JFO, 07, 

04.09.1836), nas Cazas PARTECULARES (LTG, 02, 16.09.1832), os dous 

DIFFINIDORES (LTG, 06, 16.11.1832), os primeiro FUNDADORES (MSR, 02, 

23.02.1834), o socios ADIMINSTRADORES (MSR, 06, 07.01.1835), nos DIAS asima 

dito (MSR, 09. 05.07.1835), cinco MEZES (MSR, 15, 11.10.1835), CORES pretas (MVS, 

03, 29.03.1835) – já os 34 casos sobrantes (24.0%) não – Aos dezoito DIA (JFO, 01, 

18.10.1835), ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), os DEFFINIDOR 

(LTG, 11, 04.08.1833), os IRMÃO (MC, 02, 02.05.1841), os JUIZ FUNDADOR (MSR, 

02, 23.02.1834), o Mais Mezario DREMINITADOR (MVS, 01, 02.02.1834), A Vinte 

Nove DIA do Mez de Março (MVS, 03, 29.03.1835), Mais ADEMINITADOR (MVS, 

07, 07.07.1835), tres MEZ trabralha (MVS, 07, 07.07.1835), Aos onze DIA do Mez de 

outubro (MVS [MSR, 15, 11.10.1835]). 

Quanto às palavras paroxítonas, elas são as que mais prevalecem na amostra, 

perfazendo um total de 220 ocorrências. Desse número, 146 (66.0%) obtiveram por 

partes das mãos a concordância plural – as duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 

18.10.1835), do NOSSOS ESTATUTOS (JFO, 02, 01.11.1835), dezenove BRANCAS 

(LTG, 02, 16.09.1832), TODOS Irmãos CONGRATULADOS (LTG, 04, 16.09.1832), 

aos TRABALHOS (LTG, 15, 08.10.1835), o POGETOS OFERECIDOS (MC, 01, 

21.10.1834), TODOS Irmãos Principiante (MSR, 02, 23.02.1834), doZe VOTOZ (MSR, 
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03, 23.07.1834), prunanamine VONDADES (MVS, 03, 29.03.1835), CHIOLOS Liver 

(MVS, 03, 29.03.1835). Ficaram carentes do morfema de plural 74 casos (34.0%) – 

Nossa Senhora do Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), dos 

DESVALIDO (JFO, 02, 01.11.1835), vinte huma BRANCA (LTG, 02, 16.09.1832), 

MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833), mil BILHETE (LTG, 14, 04.10.1835), PELA 8 

ORA da Menha (MC, 01, 21.10.1834), as MURTA (MC, 02, 02.05.1841), os PRIMEIRO 

fundadores (MSR, 02, 23.02.1834), as EMENDA OFERECIDA (MSR, 08, 08.02.1834), 

o Mais MEZARIO Dreminitador (MVS, 01, 02.02.1834.         

São pouquíssimos os vocábulos com o padrão proparoxítono no corpus, apenas 

7. 5 (71.0%) foram pluralizados – dos DEVITOS (FJO, 05, 10.07.1836), 

ILLUSTRÍSSIMOS Senhor Irmão Soçio (MSR, 07, 15.01.1835), os TITULOS Legaes 

(MSR, 12, 02.08.1835), dos CREDITOS (MSR, 13, 06.06.1835), o NUMEROS de cinco 

(MSR, 15, 11.10.1835) –, ficando 2 (29.0%) sem a marca de número – dos CAPÍTULO 

(LTG, 09, 24.03.1833), PRUNANAMINE Vondades (MVS, 03, 29.03.1835).  

 Guardem-se, reunidos numa Tabela, todos os índices a que se fizeram 

referências acima e, logo a seguir, um Gráfico a querer dar uma boa visualização das 

percentagens.  

 

SALIÊNCIA FÔNICA – TONICIDADE 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 
Monossílabos átonos 193 166 86.0 27 14.0 
Oxítonos e monossílabos 
tônicos 

139 105 76.0 34 24.0 

Paroxítonos 220 146 66.0 74 34.0 
Proparoxítonos 07 05 71 02 29.0 
TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 

        Tabela 05 
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        Gráfico 03 
 

O que de mais imediato se faz notar no Gráfico é que, trazendo para o âmbito 

das considerações um fator como a tonicidade dos constituintes analisados, se pode 

falar, de certo modo, em um abismo a separar vocábulos que acolhem a marca da 

concordância, disparados à frente em todos os fatores vistos, daqueles que não 

atendem ao padrão, com evidente desvantagem numérica. 

Por fim, atrelada à saliência fônica está o número de sílabas do vocábulo. 

Nessa direção, fez uma repartição tripartida dos fatores em monossílabos, dissílabos e 

três ou mais sílabas. 

Os vocábulos monossilábicos representam-se em 263 casos, em que 218 

(83.0%) se pluralizaram – OS quartoze dias (GMB, 01, 14.11.1834), OS feito desta 

Reuniaõ (JFO, 04, 05.06.1836), AOS quatro dias do mes de Setembro (JFO, 07, 

04.09.1836), AOS 16 dias do mez de Setembro de1832 (LTG, 04, 16.09.1832), AS 7 

horas da manha (LTG, 15, 08.10.1835), AS emendas (MSR, 07, 15.01.1835), NOS dias 

asima dito (MSR, 09, 05.07.1835), CORES pretas (MVS, 03, 29.03.1835), mais AS 

Contas (MSR, 13, 06.06.1835), a LEIS (MVS, 02, 19.02.1834) –, enquanto que 45 

(17.0%) não atenderam ao cânone – Aos dezoito DIA (JFO, 01, 18.10.1835), Aos 

dezacete DIA (JFO, 03, 17.04.1836), O pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), DO 

Mencaes (MC, 02, 02.05.1841), O socios Adiminstradores (MSR, 06, 07.01.1835), A 

suas Somas (MSR, 15, 11.10.1835), AO dois DIA do Mez de Fevereiro (MVS, 01, 

02.02.1834), O Mais Mezario Dreminitador (MVS, 01, 02.02.1834), Nossa Senhora do 
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Ruzario DO 15 Misterio (MVS, 03, 29.03.1835), Valedoza Sidade da Bahia de todos O 

Santos (MVS, 03, 29.03.1835).  

Em relação a palavras com 2 sílabas, 147 foram anotadas no corpus, sendo que, 

destas, conta-se em 112 (76.0%) as que receberam o morfema de plural – as duas 

MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), as NOSSÁS despoziçoins (JFO, 02, 

01.11.1835), das CONTAS (FJO, 05, 10.07.1836), das NOSSAS JÓIAS (LTG, 02, 

16.09.1832), CAZAS parteculares (LTG, 02, 16.09.1832), TODOS IRMÃOS 

Principiante (MSR, 02, 23.02.1834), doZe VOTOZ (MSR, 03, 23.07.1834), dos 

MEMBROS (MSR, 15, 11.10.1835), TODOS CORPOS da Devoçaõ, Reonidos (MVS, 

03, 29.03.1835), Valedoza Sidade da Bahia de TODOS o SANTOS (MVS, 03, 

29.03.1835). 34 ocorrências (24.0%), ao contrário, ficaram despidas da marcação – os 

FEITO desta Reuniaõ (JFO, 04, 05.06.1836), a Votacaõ das nossas IRMAÃ (JFO, 09, 

30.10.1836), Vinte BRANCA (LTG, 02, 16.09.1832), PELA 8 ORA da Menha (MC, 01, 

21.10.1834), mais MEMBRO da Junta (MSR, 01, 23.02.1834), Os JUIZ (MSR, 06, 

07.01.1835), o NOVO Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), o DITO Estatutos (MSR, 08, 

08.02.1834), as MEZA (MSR, 09, 05.07.1835), Chiolos LIVER (MVS, 03, 29.03.1835).  

Com três ou mais sílabas, a amostra estampa 149 ocorrências; pluralizadas, 92 

(62.0%) – dos PROVEDORES (JFO, 01, 18.10.1835), Devoçaõ de Nossa Senhora da 

Solidade dos DESVALIDOS (JFO, 01, 18.10.1835), da DESPOZICOENS Geral (JFO, 

02, 01.11.1835), Coffre dos ROZARIOS (LTG, 02, 16.09.1832), nas Cazas 

PARTECULARES (LTG, 02, 16.09.1832), todos Irmãos CONGRATULADOS (LTG, 

04, 16.09.1832), Capella dos Quinze MISTERIOS (LTG, 09, 24.03.1833), o POGETOS 

OFERECIDOS (MC, 01, 21.10.1834), os ESTATUTOS offerecido (MSR, 05, 

01.11.1834), PRUNANAMINE VONDADES (MVS, 03, 29.03.1835); não pluralizadas, 

57 (38.0%) – Nossa Senhora do Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), 

o seos TRABALHO (GMB, 02, 29.12.1834), mais MEZARIO desta devoção (JFO, 02, 

01.11.1835), das ASINATURA (JFO, 04, 05.06.1836), das mais PRESTADA do dito 

Tezoureiro (FJO, 06, 14.08.1836), todos os mais MOVIMENTO TENDENDE (FJO, 06, 

14.08.1836), Loteria de mil Belhetes EMPRESSO (LTG, 11, 04.08.1833), os 

TRABALHO (LTG, 13, 03.05.1835), os Juiz FUNDADOR (MSR, 02, 23.02.1834), mais 

dous REQUERIMENTO do fiscar (MSR, 11, 19.07.1835).    
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Os índices organizados em uma Tabela oferecem a seguinte imagem sobre o 

número de sílabas, analisado no eixo da saliência fônica: 
 

SALIÊNCIA FÔNICA – NÚMERO DE SÍLABAS 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 
Monossílabos 263 218 83.0 45 17.0 
Dissílabos 147 112 76.0 35 24.0 
Três ou mais sílabas 149 92 62.0 57 38.0 
TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 

         Tabela 06 

 

Como se pode sublinhar, tanto através da Tabela acima, como do Gráfico 

abaixo, em que se privilegiaram as percentagens, parece não importar muito a 

variável número de sílabas do vocábulo, na medida em que a marcação do morfema 

de plural é alta, seja em palavras monossilábicas, dissilábicas ou naquelas com três 

ou mais sílabas. É bem verdade que parece haver uma curva descendente em relação 

a esse eixo: quanto menor o número de sílabas do vocábulo, maiores as chances de 

acolherem a informação de plural; de outro lado, se com três ou mais sílabas, os 

índices de constituintes que não se revestem da forma pluralizada ganham 

percentagens maiores. 

 

 
                      Gráfico 04 
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3º. ATO – CENA 2: marcas precedentes 

 

A variável marcas precedentes analisa o item em questão, relacionando-o com o 

anterior, com vistas a verificar se exerce alguma influência no que diz respeito à 

marcação de plural. Dessa maneira, foi essa variável desmembrada em quatro 

fatores: ausência de elemento anterior, ausência de marca imediatamente precedente, presença 

de marca formal imediatamente precedente e, por fim, presença de marca semântica 

imediatamente precedente. 

A ausência de elemento anterior atingiu 223 dados. Desse número, 189 (85.0%) 

foram pluralizadas – AS duas Mezas Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), PELLAS Sete 

Oras da tarde (JFO, 02, 01.11.1835), TODOS poderes (LTG, 01, 10.09.1832), CAZAS 

parteculares (LTG, 02, 16.09.1832), DOS Irmão (MC, 02, 02.05.1841), Bahia de 

TODOS os Santos (MSR, 01, 23.02.1834), FOLHETOS enpreço (MSR, 03, 23.07.1834), 

SUAS Contas mensaes (MSR, 11, 19.07.1835), TODOS Corpos da Devoçaõ, Reonidos 

(MVS, 03, 29.03.1835), CORES pretas (MVS, 03, 29.03.1835). As 34 ocorrências 

restantes (15.0%) não receberam o morfema de plural – O seos trabalho (GMB, 02, 

29.12.1834), ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), DO Nossos estatutos 

(JFO, 02, 01.11.1835), O pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), DO Mencaes (MC, 

02, 02.05.1841), O socios Adiminstradores (MSR, 06, 07.01.1835), O novo Estatutos 

(MSR, 08, 08.02.1834), DO Senhores Devedores (MSR, 15, 11.10.1835), O Mais 

Mezario Dreminitador (MVS, 01, 02.02.1834), Nossa Senhora do Ruzario DO 15 

Misterio (MVS, 03, 29.03.1835). 

Quanto à ausência de marca imediatamente precedente, colheram-se no corpus 

40 casos; a maior parte, 29 (72.0%), foi alvo da marcação canônica – o SEOS trabalho 

(GMB, 02, 29.12.1834), da DESPOZICOENS Geral (JFO, 02, 01.11.1835), Meza 

MENSAES (LTG, 08, 02.02.1833), o POGETOS oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), os 

primeiro FUNDADORES (MSR, 02, 23.02.1834), os atuaes Soçio 

ADMINISTRADORES (MSR, 04, 07.09.1834), as nossa IRMÃS (MSR, 12, 

02.08.1835), seu MENSAES (MSR, 15, 11.10.1835), prunanamine VONDADES (MVS, 

03, 29.03.1835), Valedoza Sidade da Bahia de todos o SANTOS (MVS, 03, 29.03.1835) 

– e somente 11 ocorrências (28.0%) não se pluralizaram – todos os mais moVimento 
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TENDENDE (FJO, 06, 14.08.1836), os Juiz FUNDADOR (MSR, 02, 23.02.1834), 

Illustríssimos Senhor IRMÃO Soçio (MSR, 07, 15.01.1835), Illustríssimos Senhor 

Irmão SOÇIO (MSR, 07, 15.01.1835), o NOVO Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), as 

Emenda OFERECIDA (MSR, 08, 08.02.1834), o DITO Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), 

nos dias asima DITO (MSR, 09, 05.07.1835), o Mais Mezario DREMINITADOR 

(MVS, 01, 02.02.1834), Mais Mezario REONIDO (MVS, 08, 16.10.1835). 

Estão no caso de ter como antecedentes vocábulos com a presença de marca 

formal 172 ocorrências, dentre as quais 120 (70.0%) se pluralizaram – Possé dos 

BEINS (JFO, 01, 18.10.1835), do Nossos ESTATUTOS (JFO, 02, 01.11.1835), estes 

PODERES (LTG, 01, 10.09.1832), Coffre do Rozário das PORTAS do Carmo (LTG, 

02, 16.09.1832), todos IRMÃOS congratulados (LTG, 04, 16.09.1832), dos requezitos 

COSTUMADOS (LTG, 14, 04.10.1835), todos IRMÃOS Principiante (MSR, 02, 

23.02.1834), dos THEZOUREIROS (MSR, 14, 13.10.1835), todos CORPOS da 

Devoçaõ, Reonidos (MVS, 03, 29.03.1835), Cores PRETAS (MVS, 03, 29.03.1835) –, ao 

passo que 52 (30.0%) não tiveram o mesmo comportamento – os NOMIADO (GMB, 

01, 14.11.1834), o seos TRABALHO (GMB, 02, 29.12.1834), as duas Mezas REUNIDA 

(JFO, 01, 18.10.1835), da despozicoens GERAL (JFO, 02, 01.11.1835), Nossa Senhora 

da Solidade dos DESVALIDO (LTG, 09, 24.03.1833), os DEFFINIDOR (LTG, 11, 

04.08.1833), todos Irmãos PRINCIPIANTE (MSR, 02, 23.02.1834), dos 

PERTENCENTE Bilhetes (MSR, 15, 11.10.1835), Chiolos LIVER (MVS, 03, 

29.03.1835), do Novos ADREMENETADOR (MVS, 08, 16.10.1835). 

124 ocorrências têm como antecedente imediato a presença de vocábulos com 

marca semântica. 84 (68.0%) receberam regularmente a marca de plural – Os 

quartoze DIAS (GMB, 01, 14.11.1834), as duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), 

pellas Sete ORAS da tarde (JFO, 02, 01.11.1835), Aos dez DIAS do mez de Setembro 

(LTG, 01, 10.09.1832), dezoito FAVAS pretas (LTG, 02, 16.09.1832), Mais MEZARIOS 

(LTG, 05, 23.09.1832), Cincoenta TOXAS assezas (LTG, 12, 28.10.1833), mais 

ADMINISTRADORES da Devocaõ (MSR, 06, 07.01.1835), mais AS Contas (MSR, 13, 

06.06.1835), Aos quartos DIAS do Mez de outubro de 1835 (MVS [LTG, 14, 

04.10.1835]); já 40 dados (32.0%) permaneceram em suas formas singulares – Nossa 

Senhora do Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), mais MEZARIO 
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desta devoção (JFO, 02, 01.11.1835), Aos dezacete DIA (JFO, 03, 17.04.1836), das mais 

PRESTADA do dito Tezoureiro (FJO, 06, 14.08.1836), Oito VOTO (JFO, 13, 

27.11.1842), Aos dezeceis DIA do mez de Novembro de1832 (LTG, 06, 16.11.1832), 

mil BILHETE (LTG, 14, 04.10.1835), pela 8 ORA da Menha (MC, 01, 21.10.1834), mais 

dous REQUERIMENTO do fiscar (MSR, 11, 19.07.1835), o Mais MEZARIO 

Dreminitador (MVS, 01, 02.02.1834). 

A Tabela a seguir resume os números coligidos para marcas precedentes: 
 

MARCAS PRECEDENTES 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 
Ausência de elemento anterior 223 189 85.0 34 15.0 
Ausência de marca imediatamente 
precedente 

40 29 72.0 11 28.0 

Presença de marca formal imediatamente 
precedente 

172 120 70.0 52 30.0 

Presença de marca semântica imediatamente 
precedente 

124 84 68.0 40 32.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 
   Tabela 07 

 

O Gráfico abaixo mostra que, em termos percentuais, as maiores chances de 

aplicação da regra canônica da concordância ocorrem com mais freqüência quando 

nenhum elemento antecede ao analisado. Se há a ausência de marca imediatamente 

precedente, a percentagem de concordância ficou em torno de 72.0%. Os dados 

parecem indicar que tanto faz se a marca imediatamente precedente seja formal ou 

semântica, visto que as percentagens que afastam uma da outra não se estampam 

com relevância: a diferença ficou em torno de 2.0%.     
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              Gráfico 05 
 

3º. ATO – CENA 3: posição linear do constituinte 

 

A variável posição examina a posição linear do constituinte dentro do sintagma 

nominal. Desse modo, em um sintagma do tipo todos os Nossós Irmo-ins (JFO, 12, 

02.10.1842), todos ocupa a primeira posição, os a segunda, Nossós a terceira e Irmo-ins a 

quarta. Desmembrou-se esta variável em cinco posições: a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª 

Dizem os que se debruçaram sobre o tema que, observando-se tão-somente a variável 

posição linear, é de se esperar que os elementos em 1ª posição retenham a marca de 

plural mais que nas outras. 

Na 1ª posição, 222 ocorrências foram encontradas. 189 (85.0%) reteve a marca 

de plural - OS quartoze dias (GMB, 01, 14.11.1834), AOS dezoito dia (JFO, 01, 

18.10.1835), TODOS poderes (LTG, 01, 10.09.1832), AS cartas de regeite (LTG, 05, 

23.09.1832), SENHORES Irmaõs (LTG, 09, 24.03.1833), FOLHETOS enpreço (MSR, 

03, 23.07.1834), SUAS Contas mensaes (MSR, 11, 19.07.1835), DOS Creditos (MSR, 

13, 06.06.1835), Valedoza Sidade da Bahia de TODOS o Santos (MVS, 03, 29.03.1835), 

AOS onze Dia do Mez de outubro (MVS [MSR, 15, 11.10.1835]), mas ocorreu, 

contudo, que, nesta mesma posição, 33 dados ficassem carentes do morfema – O seos 

trabalho (GMB, 02, 29.12.1834), ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), DO 

Nossos estatutos (JFO, 02, 01.11.1835), PELA 8 ora da Menha (MC, 01, 21.10.1834), O 
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pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), DO Mencaes (MC, 02, 02.05.1841), O novo 

Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), O dito Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), AO dois dia 

do Mez de Fevereiro (MVS, 01, 02.02.1834), A Leis (MVS, 02, 19.02.1834).  

Na 2ª. posição foram encontrados 202 casos; dentre estes, 147 (73.0%) foram 

marcados com o morfema de plural – dos PROVEDORES (JFO, 01, 18.10.1835), mais 

MEZARIOS (JFO, 01, 18.10.1835), Actual ADEMINISTRADORES (JFO, 01, 

18.10.1835), todos PODERES (LTG, 01, 10.09.1832), das NOSSAS jóias (LTG, 02, 

16.09.1832), cazas PARTECULARES (LTG, 02, 16.09.1832), do MENCAES (MC, 02, 

02.05.1841), Bahia de todos OS Santos (MSR, 01, 23.02.1834), dos DEVOTOZ de 

Nossa Senhora (MSR, 03, 23.07.1834), Cores PRETAS (MVS, 03, 29.03.1835) –, ficando 

55 (27.0%) órfãos desse mesmo morfema – dos DESVALIDO (JFO, 02, 01.11.1835), os 

FEITO desta Reuniaõ (JFO, 04, 05.06.1836), Vinte BRANCA (LTG, 02, 16.09.1832), os 

DEFFINIDOR (LTG, 11, 04.08.1833), mais MEMBRO da Junta (MSR, 01, 23.02.1834), 

os PRIMEIRO fundadores (MSR, 02, 23.02.1834), folhetos ENPREÇO (MSR, 03, 

23.07.1834), sinco MEBRO (MSR, 05, 01.11.1834), as EMENDA oferecida (MSR, 08, 

08.02.1834), dos PERTENCENTE Bilhetes (MSR, 15, 11.10.1835).  

Na 3ª posição, flagraram-se 122 constituintes. Pluralizaram-se 80 (66.0%) – as 

duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), dos Seus DEVERES (JFO, 02, 

01.11.1835), todos os NOSSÓS Irmo-ins (JFO, 12, 02.10.1842), todos Irmãos 

CONGRATULADOS (LTG, 04, 16.09.1832), os dous DIFFINIDORES (LTG, 06, 

16.11.1832), Cincoenta Toxas ASSEZAS (LTG, 12, 28.10.1833), dos tres MEZES (LTG, 

15, 08.10.1835), o pogetos OFERECIDOS (MC, 01, 21.10.1834), as oito ORAS da 

manhã (MSR, 06, 07.01.1835), do Senhores DEVEDORES (MSR, 15, 11.10.1835). Do 

contrário, ou seja, sem a marca explícita de plural, somam 42 (34.0%) os constituintes 

– o seos TRABALHO (GMB, 02, 29.12.1834), da despozicoens GERAL (JFO, 02, 

01.11.1835), Aos dezeceis DIA do mez de Novembro de1832 (LTG, 06, 16.11.1832), 

Loteria de mil Belhetes EMPRESSO (LTG, 11, 04.08.1833), os Juiz FUNDADOR 

(MSR, 02, 23.02.1834), mais dous REQUERIMENTO do fiscar (MSR, 11, 19.07.1835), 

as quantias PERTENCENTE (MSR, 15, 11.10.1835), Ao deNove DIA do Mez de 

Feverero (MVS, 02, 19.02.1834), Nossa Senhora do Ruzario do 15 MISTERIO (MVS, 

03, 29.03.1835), do Novos ADREMENETADOR (MVS, 08, 16.10.1835). 
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11 elementos encontraram um lugar de seu na 4ª posição: 5 (45.0%) acolheram 

o morfema de plural – Aos os trinta DIAS (JFO, 09, 30.10.1836), todos os Nossós 

IRMO-INS (JFO, 12, 02.10.1842), os mais mezarios REUNIDOS (LTG, 06, 

16.11.1832), os mais mezarios REUNIDOS (LTG, 07, 16.11.1832), os atuaes Soçio 

ADMINISTRADORES (MSR, 04, 07.09.1834); 6 (55.5%) manifestaram-se na sua 

forma singular – as duas Mezas REUNIDA (JFO, 01, 18.10.1835), todos os mais 

MOVIMENTO tendende (FJO, 06, 14.08.1836), as mais Coizas TENDENTE (JFO, 07, 

04.09.1836), Illustríssimos Senhor Irmão SOÇIO (MSR, 07, 15.01.1835), nos dias asima 

DITO (MSR, 09, 05.07.1835), o Mais Mezario DREMINITADOR (MVS, 01, 

02.02.1834). 

Por fim, apenas 2 casos se localizam na 5ª posição: 1 dado (50.0%) foi para o 

plural – todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos (MVS, 03, 29.03.1835) – e o outro 

(50.0%) permaneceu no singular – todos os mais moVimento tendende (FJO, 06, 

14.08.1836). 

A seguir, uma imagem dos índices reunidos numa Tabela: 

 

POSIÇÃO LINEAR DO CONSTITUINTE 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 

1ª. posição  222 189 85.0 33 15.0 

2ª. posição 202 147 73.0 55 27.0 

3ª. posição 122 80 66.0 42 34.0 

4ª. posição 11 05 45.0 06 55.0 

5ª. posição 02 01 50.0 01 50.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 

                    Tabela 08 

 

Faz perceber a Tabela, e também o Gráfico abaixo, que a 1ª posição é 

percentualmente a mais marcada, seguida pela 2ª, pela 3ª, pela 5ª e, por fim, pela 4ª 

Contudo, há de se avaliarem com cautela as duas últimas posições em função do 

número de constituintes nelas inseridos: na 4ª posição, têm-se 11 elementos, ao passo 

que, na 5ª, apenas 2. De qualquer sorte, parecem deixar claro os números que, no 
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tocante aos dados aqui avaliados, as primeiras posições, em ordem decrescente, são 

as mais marcadas em termos percentuais. 

 

 
                         Gráfico 06 
 

Palavras de Scherre (1988, p. 157): 

 

Com relação ao fato de os determinantes apresentarem menos marcas na primeira 
posição, é importante observar que neste caso os determinantes não marcados se 
encontram inseridos numa estrutura sintagmática bastante peculiar, ou seja, ocorrem nas 
seqüências do tipo [artigo ou demonstrativo + possessivo + substantivo] (casa do meus 
pais). 

 

A autora, para explicar esse comportamento, acorre ao estudo de Silva, 

intitulado O estudo da regularidade dos possessivos no português do Rio de Janeiro15. 

Afirma o estudo referido que o falante tende a não analisar a contração do tipo no e 

po como dois morfemas: preposição e artigo. Segundo Scherre (1988, p. 164), os seus 

dados indicam que o falante pode estar analisando esta contração como uma 

preposição, portanto como uma categoria que não se flexiona e não apresenta marcas 

de plural. Esta possibilidade de reanálise, continua Scherre, atrás referida, parece tão 

                                                 
15 Referência completa: SILVA, Giselle Machiline de Oliveira e (1982).  O estudo da regularidade dos 
possessivos no português do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro. 
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forte que se estende aos artigos diante de possessivos precedidos de preposição que 

não apresentam contração e mesmo àqueles não precedidos de preposição. 

Aconteceu também situação semelhante nos dados de Carmela, estudados por 

Capellari e Zilles (2002): aminhas, daminhas. A explicação das autoras, entretanto, vai 

por outro caminho. Elas apostam em uma hipótese de que, nesses casos, pode estar 

havendo um processo assimilatório entre o artigo e o possessivo. Desse modo, o que 

estaria acontecendo não é uma marcação na segunda posição, uma vez que a marca 

permaneceria na primeira, só que assimilada. Seja como for, o que os dados aqui 

analisados mostram é que, em relação à ausência de marcação de plural na 1ª 

posição, os elementos não flexionados não se localizam, na maioria dos casos, em 

uma estrutura sintagmática peculiar, pelo contrário, espraiam-se por estruturas de 

constituição variada:  

 

Estruturas em que não se marcou o plural na 1ª posição do sintagma: 

• [ART + SUBST]: A Leis (MVS, 02, 19.02.1834), A Leis (MVS, 04, 05.04.1835) 

• [ADJ + SUBST]: ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), O Senhores (MSR, 13, 

06.06.1835)  

• [INDEF + SUBST]: QUALQUER Mezários (LTG, 08, 02.02.1833) 

• [SUBST + ADJ]: MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833) 

• [POSS + SUBST]: SEU mensaes (MSR, 15, 11.10.1835) 

• [ART + POSS + SUBST]: O seos trabalho (GMB, 02, 29.12.1834), A suas Somas (MSR, 15, 

11.10.1835) 

• [ART + SUBST + ADJ]: O pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), O socios Adiminstradores 

(MSR, 06, 07.01.1835) 

• [ART + ADJ + SUBST]: O novo Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), O dito Estatutos (MSR, 08, 

08.02.1834) 

• [ART + ADV + SUBST]: O Mais Mezario (MVS, 02, 19.02.1834), O Mais Mezario (MVS[LTG, 

14, 04.10.1835]) 

• [ART + SUBST + X16]: O numeros de cinco (MSR, 15, 11.10.1835) 

• [PREP + ART + SUBST]: DO termos (JFO, 04, 05.06.1836), DO Mencaes (MC, 02, 02.05.1841)  

• [PREP + ADJ + SUBST]: PRUNANAMINE Vondades (MVS, 03, 29.03.1835) 

• [ART + ADV + SUBST + ADJ]: O Mais Mezario Dreminitador (MVS, 01, 02.02.1834) 

                                                 
16 Sintagma preposicionado. 
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• [PREP + ART + SUBST + ADJ]: DA despozicoens Geral (JFO, 02, 01.11.1835), DO Senhores 

Devedores (MSR, 15, 11.10.1835) 

• [PREP + ART + POSS + SUBST]: DO Nossos estatutos (JFO, 02, 01.11.1835), DO nossos 

deveres (JFO, 08, 02.10.1836), DO Nossós Estatuto (JFO, 12, 02.10.1842) 

• [PREP + ART + NUM + SUBST]: Nossa Senhora do Ruzario DO 15 Misterio (MVS, 03, 

29.03.1835) 

• [PREP + ART + NUM + SUBST + X]: PELA 8 ora da Menha (MC, 01, 21.10.1834),  AO dois 

dia do Mez de Fevereiro (MVS, 01, 02.02.1834), AO deNove dia do Mez de Feverero (MVS, 02, 

19.02.1834), AO Cinco dia do Mez de Abril (MVS, 04, 05.04.1835), AO Cinco dia do Mez de 

Abril (MVS, 04, 05.04.1835) 

• [PREP + ART + ART + SUBST]: PELLA as fatas (MC, 02, 02.05.1841) 

• [PREP + ART + ADJ + SUBST]: DO Novos Adremenetador (MVS, 08, 16.10.1835) 

 

3º. ATO – CENA 4: posição do constituinte em relação ao núcleo 

 

Para esta variável, foram convocados 7 fatores: constituintes pré-nucleares em 1ª 

posição, constituintes pré-nucleares em 2ª e demais posições, constituintes nucleares em 1ª 

posição, constituintes nucleares em 2ª posição, constituintes nucleares em 3ª e demais 

posições, constituintes pós-nucleares em 1ª posição e constituintes pós-nucleares em 2ª e 

demais posições. A presente variável permite a observação da freqüência de marcas de 

plural no elemento analisado, considerando a sua posição em relação ao núcleo. A 

hipótese que move a utilização dessa variável é a de que elementos antepostos ao 

núcleo sejam mais favoráveis à marcação de plural do que os itens subseqüentes. 

Os constituintes pré-nucleares em 1ª posição somam 213 na amostra; 181 

formas (85.0%) pluralizaram-se – OS nomiado (GMB, 01, 14.11.1834), ALGÚNS 

Irmoins (JFO, 04, 05.06.1836), ESTES termo (JFO, 08, 02.10.1836), TODOS Irmãos 

congratulados (LTG, 04, 16.09.1832), SENHORES Irmaõs (LTG, 09, 24.03.1833), AS 

murta (MC, 02, 02.05.1841), SUAS Contas mensaes (MSR, 11, 19.07.1835), SUAS 

Gavettas (MSR, 12, 02.08.1835), TODOS Corpos da Devoçaõ, Reonidos (MVS, 03, 

29.03.1835), Valedoza Sidade da Bahia de TODOS o Santos (MVS, 03, 29.03.1835). A 

marca explícita de plural não perpassou por 32 ocorrências (15.0%) – O seos trabalho 

(GMB, 02, 29.12.1834), ACTUAL aDeministradores (JFO, 01, 18.10.1835), DO nossos 

deveres (JFO, 08, 02.10.1836), QUALQUER Mezários (LTG, 08, 02.02.1833), O pogetos 
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oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), SEU mensaes (MSR, 15, 11.10.1835), DO Senhores 

Devedores (MSR, 15, 11.10.1835), O Mais Mezario Dreminitador (MVS, 01, 

02.02.1834), A Leis (MVS, 02, 19.02.1834), Nossa Senhora do Ruzario DO 15 Misterio 

(MVS, 03, 29.03.1835). 

Já em 2ª e demais posições, flagraram-se 33 constituintes pré-nucleares, dentre 

os quais 26 (79.0%) acolheram o morfema de plural – nos SEUS Mencais (JFO, 02, 

01.11.1835), do NOSSOS estatutos (JFO, 02, 01.11.1835), as NOSSÁS despoziçoins 

(JFO, 02, 01.11.1835), a Votacaõ das NOSSAS Irmaã (JFO, 09, 30.10.1836), dos 

ACTUÁES Mezarios (LTG, 09, 24.03.1833), dos FALECIDOS Irmãos (LTG, 12, 

28.10.1833), dos NOVOS Estatutos (MSR, 07, 15.01.1835), mais AS Contas (MSR, 13, 

06.06.1835), dos NOVOS Administradores (MSR, 15, 11.10.1835), do NOVOS 

Adremenetador (MVS, 08, 16.10.1835) –, ao passo que 7 (21.0%) ficou dele carecente – 

os PRIMEIRO fundadores (MSR, 02, 23.02.1834), Illustríssimos SENHOR Irmão 

Soçio (MSR, 07, 15.01.1835), o NOVO Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), o DITO 

Estatutos (MSR, 08, 08.02.1834), as NOSSA Irmãs (MSR, 12, 02.08.1835), dos 

PERTENCENTE Bilhetes (MSR, 15, 11.10.1835), Valedoza Sidade da Bahia de todos 

O Santos (MVS, 03, 29.03.1835). 

Constituintes nucleares em 1ª posição totalizam 6. Deste número, 5 receberam 

a flexão de plural – TODOS Reunidos (JFO, 08, 02.10.1836), CAZAS parteculares 

(LTG, 02, 16.09.1832), FOLHETOS enpreço (MSR, 03, 23.07.1834), CHIOLOS Liver 

(MVS, 03, 29.03.1835), CORES pretas (MVS, 03, 29.03.1835) – e para apenas 1 caso 

(17.0%) isso não ocorreu – MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833). 

Número bastante significativo diz respeito aos constituintes nucleares quando 

em 2ª posição: no corpus, eles perfazem a soma de 165 ocorrências. Atenderam ao 

cânone 119 formas (72.0%) – dos PROVEDORES (JFO, 01, 18.10.1835), da 

DESPOZICOENS Geral (JFO, 02, 01.11.1835), Senhor dos MARTIRIOS (LTG, 02, 

16.09.1832), dezoito FAVAS pretas (LTG, 02, 16.09.1832), todos IRMÃOS 

Principiante (MSR, 02, 23.02.1834), mais ADMINISTRADORES da Devocaõ (MSR, 

06, 07.01.1835), Livro dos TERMOS (MSR, 07, 15.01.1835), Suas GAVETTAS (MSR, 

12, 02.08.1835), todos CORPOS da Devoçaõ, Reonidos (MVS, 03, 29.03.1835), a LEIS 

(MVS, 04, 05.04.1835). Despidas da flexão de plural estão 46 casos (28.0%) – dos 
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DESVALIDO (JFO, 02, 01.11.1835), os FEITO desta Reuniaõ (JFO, 04, 05.06.1836), os 

DEFFINIDOR (LTG, 11, 04.08.1833), mil BILHETE (LTG, 14, 04.10.1835), dos 

IRMÃO (MC, 02, 02.05.1841), as MURTA (MC, 02, 02.05.1841), Os JUIZ (MSR, 06, 

07.01.1835), as EMENDA oferecida (MSR, 08, 08.02.1834), tres MEZ trabralha (MVS, 

07, 07.07.1835), 5 ATIGO (MVS, 07, 14.06.1835). 

104 ocorrências exibem constituintes nucleares em 3ª e demais posições. 

Receberam marca de plural 74 elementos (71.0%) – Os quartoze DIAS (GMB, 01, 

14.11.1834), as duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), do Nossos ESTATUTOS 

(JFO, 02, 01.11.1835), Aos dez DIAS do mez de Setembro (LTG, 01, 10.09.1832), os 

mais MEZARIOS reunidos (LTG, 06, 16.11.1832), Bahia de todos os SANTOS (MSR, 

01, 23.02.1834), os primeiro FUNDADORES (MSR, 02, 23.02.1834), dos Pertencente 

BILHETES (MSR, 15, 11.10.1835), dos novos ADMINISTRADORES (MSR, 15, 

11.10.1835), Valedoza Sidade da Bahia de todos o SANTOS (MVS, 03, 29.03.1835). 

Carecendo do morfema de plural ficaram 30 itens (29.0%) – Nossa Senhora do 

Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), o seos TRABALHO (GMB, 02, 

29.12.1834), Aos dezacete DIA (JFO, 03, 17.04.1836), todos os mais MOVIMENTO 

tendende (FJO, 06, 14.08.1836), a Votacaõ das nossas IRMAÃ (JFO, 09, 30.10.1836), 

pela 8 ORA da Menha (MC, 01, 21.10.1834), nos Qinze MISTERIO (MSR, 06, 

07.01.1835), mais dous REQUERIMENTO do fiscar (MSR, 11, 19.07.1835), Ao Cinco 

DIA do Mez de Abril (MVS, 04, 05.04.1835), do Novos ADREMENETADOR (MVS, 

08, 16.10.1835). 

Considerando-se os constituintes pós-nucleares, aqueles localizados na 1ª 

posição se estampam em 37 na amostra, dentre os quais 16 (43.0%) se revestiram da 

forma plural – todos REUNIDOS (JFO, 08, 02.10.1836), cazas PARTECULARES 

(LTG, 02, 16.09.1832), dezoito favas PRETAS (LTG, 02, 16.09.1832), todos Irmãos 

CONGRATULADOS (LTG, 04, 16.09.1832), os mais mezarios REUNIDOS (LTG, 07, 

16.11.1832), mais Menbros ADMINISTRADORES (LTG, 15, 08.10.1835), o pogetos 

OFERECIDOS (MC, 01, 21.10.1834), os atuaes Soçio ADMINISTRADORES (MSR, 

04, 07.09.1834), suas Contas MENSAES (MSR, 11, 19.07.1835), Cores PRETAS (MVS, 

03, 29.03.1835), ao passo que 21 (57.0%) permaneceram na sua forma singular – as 

duas Mezas REUNIDA (JFO, 01, 18.10.1835), da despozicoens GERAL (JFO, 02, 
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01.11.1835), todos os mais moVimento TENDENDE (FJO, 06, 14.08.1836), mais 

mezários REUNIDO (LTG, 11, 04.08.1833), Loteria de mil Belhetes EMPRESSO 

(LTG, 11, 04.08.1833), os Juiz FUNDADOR (MSR, 02, 23.02.1834), folhetos ENPREÇO 

(MSR, 03, 23.07.1834), os Estatutos OFFERECIDO (MSR, 05, 01.11.1834), os trabalho 

DETERMINADO (MSR, 15, 11.10.1835), Mais Mezario REONIDO (MVS, 08, 

16.10.1835). 

Apenas 1 elemento foi encontrado ocupando a 2ª e demais posições e foi para 

o plural – todos Corpos da Devoçaõ, REONIDOS (MVS, 03, 29.03.1835). 

Guardem-se os índices reunidos na Tabela vindoura: 

 

POSIÇÃO DO CONSTITUINTE EM RELAÇÃO AO NÚCLEO 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 
Constituintes pré-nucleares em 1ª posição 213 181 85.0 32 15.0 
Constituintes pré-nucleares em 2ª e demais 
posições 

33 26 79.0 07 21.0 

Constituintes nucleares em 1ª posição 06 05 83.0 01 17.0 
Constituintes nucleares em 2ª posição 165 119 72.0 46 28.0 
Constituintes nucleares em 3ª e demais 
posições 

104 74 71.0 30 29.0 

Constituintes pós-nucleares em 1ª posição 37 16 43.0 21 57.0 
Constituintes pós-nucleares em 2ª e demais 
posições 

01 01 100.0 0 0.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 
  Tabela 09 

 

A Tabela aponta para um fato incontestável, mas que não é nenhuma 

novidade nos estudos sobre variação de concordância: os constituintes pré-nucleares 

parecem exibir tendências a reterem a marca de plural mais que os constituintes pós-

nucleares. Observe-se que, mesmo havendo a variação da concordância nos 

constituintes pré-nucleares localizados em 1ª, 2ª e demais posições, os índices 

referentes à retenção exibem para mais a marca explícita da concordância. Dá-se 

exatamente o contrário com os constituintes pós-nucleares em 1ª posição: a falta de 

marca explícita de plural ultrapassa os itens em que o morfema se manifesta.  

Os constituintes nucleares fazem pouca aparição na primeira posição do 

sintagma nominal, mesmo assim tendem a assimilar a marca de plural; já na 2ª, 3ª e 

demais posições, o que se pode colocar em relevo é que a variação na concordância é 
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maior, mesmo que prevaleçam altos índices referentes à retenção da marca. Tudo 

isso revela o Gráfico a seguir: 

 

 
       Gráfico 7 
 

3º. ATO – CENA 5: redator do documento 
 

O que motivou a inclusão de uma variável não lingüística, desfronhada em 6 

fatores – Gregório Manuel Bahia (GMB), José Fernandes do Ó (JFO), Luís Teixeira Gomes 

(LTG), Manuel da Conceição (MC), Manuel do Sacramento e Conceição Rosa (MSR) e 

Manuel Vítor Serra (MVS) –, neste estudo? A paleografia italiana, em um artigo 

clássico de Petrucci (1978), reconhece, para qualquer tempo histórico, a imersão de 

um indivíduo na cultura escrita através de uma visão tripartida quanto às 

características físicas da execução caligráfica. Os escreventes com competência 

gráfica elementar ou de base se manifestam por apresentarem traçado muito 

descuidado, incapacidade de alinear perfeitamente as letras num regramento ideal, 

tendência a dar às letras um aspecto desenquadrado, uso de módulos grandes, 

emprego de letras maiúsculas do alfabeto, mesmo no meio da palavra, abreviaturas 

escassas, bem como a falta de ligação entre os caracteres das palavras e, por fim, 

rigidez e falta de leveza ao conjunto do texto.  

Concorda-se, entretanto, com Marquilhas (2000, p. 238-239), quando diz que as 

características supracitadas não precisam, necessariamente, ser cumulativas ou 

equilibradas, e também quando afirma que a presença rara ou não de abreviaturas e 
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o emprego de letras maiúsculas ou minúsculas se inserem em outro nível de análise 

que em nada tem a ver com as propriedades físicas do objeto escrito e, desse modo, 

não se relacionam com maior ou menor destreza no processo de execução caligráfica.  

Do lado oposto às mãos com competência gráfica elementar, estão as ‘in pura’, 

no dizer de Petrucci (1978), reconhecendo-se-lhes as seguintes características: escrita 

tecnicamente bem executada, cercada de detalhes, identificáveis, sobretudo, em 

filetes enfeitados junto às letras; módulo pequeno, produzido com muita segurança e 

perícia, respeitando a relação entre o corpo da letra e as hastes, sejam elas 

descendentes ou ascendentes. Distinguem-se ainda pelo limitado número de 

abreviações e, quanto aos ligamentos entre letras, prezam pela espontaneidade, fruto 

de uma escolha estética. Entre esses extremos – mãos com competência gráfica 

elementar ou de base e mãos ‘in pura’ –, assentam-se as ‘in usual’, que registram 

maior fluidez na escrita, traçado mais regular do que os do primeiro grupo, módulo 

menor da letra e melhor alinhada, uso de abreviações e de ligamentos. De modo 

geral, é uma escrita de quem não ficou relegado ao nível elementar, mas que é usada 

por necessidades de trabalho ou, então, por quem, tendo um bom modelo, o repete 

de maneira diligente sem necessariamente precisar de um exercício constante. Esse 

grupo se destaca pela heterogeneidade, abraçando, por vezes, características afetas 

tanto à primeira, quanto à terceira facção. 

Vamos encontrar representantes nesses 3 níveis de competência gráfica: 

elementar, ‘in pura’ e usual, como demonstram, respectivamente, as figuras 

seguintes, contudo tem-se a impressão – o flagrante das características afetas a cada 

um dos níveis envolve, em alguma medida, um quê de subjetividade – de que 

prevalecem as estacionadas no nível de competência gráfica usual. 
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          Figura 01 – Documento escrito por Manuel da Conceição: competência gráfica elementar 
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Figura 02 – Documento escrito por José Fernandes do Ó: competência gráfica “in usual” 
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Figura 03 – Documento escrito por Luís Teixeira Gomes: competência gráfica “in pura” 
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Explicado o motivo por ter-se levado em consideração cada mão 

individualmente, a análise da variação da concordância de número no sintagma 

nominal revelou os seguintes resultados: 

Gregório Manuel Bahia totalizou, em seus documentos, 11 constituintes 

passíveis de receberem a flexão da concordância de número; fê-lo em 7 (64.0%) – OS 

quartoze DIAS (GMB, 01, 14.11.1834), Nossa Senhora do Rozario DOS quinze 

Misterio (GMB, 01, 14.11.1834), OS nomiado (GMB, 01, 14.11.1834), AOS vinte noue 

DIAS (GMB, 02, 29.12.1834), o SEOS trabalho (GMB, 02, 29.12.1834), mas, em 4 

ocorrências, a marca de plural não deu o “ar de sua graça” – Nossa Senhora do 

Rozario dos quinze MISTERIO (GMB, 01, 14.11.1834), os NOMIADO (GMB, 01, 

14.11.1834), O seos TRABALHO (GMB, 02, 29.12.1834). 

139 constituintes foram legados pelos documentos escritos por José Fernandes 

do Ó. O autor atendeu ao cânone em 108 ocorrências (78.0%) – AOS dezoito dia (JFO, 

01, 18.10.1835), DOS PROVEDORES (JFO, 01, 18.10.1835), Devoçaõ de Nossa 

Senhora da Solidade DOS DESVALIDOS (JFO, 01, 18.10.1835), NOS SEUS 

MENCAIS (JFO, 02, 01.11.1835), AS NOSSÁS DESPOZIÇOINS (JFO, 02, 

01.11.1835), AOS dezacete dia (JFO, 03, 17.04.1836), mais MEZARIOS (JFO, 04, 

05.06.1836), DOS RECEBIMENTOS (JFO, 04, 05.06.1836), ALGÚNS IRMOINS (JFO, 

04, 05.06.1836), DOS DEVITOS (JFO, 05, 10.07.1836) –, enquanto 31 (22.0%) ficaram 

nuas das vestes da concordância – as duas Mezas REUNIDA (JFO, 01, 18.10.1835), 

DO Nossos estatutos (JFO, 02, 01.11.1835), os FEITO desta Reuniaõ (JFO, 04, 

05.06.1836), os TRATO (JFO, 05, 10.07.1836), das mais PRESTADA do dito 

Tezoureiro (FJO, 06, 14.08.1836), estes TERMO (JFO, 08, 02.10.1836), Aos trezé DIA 

do mes de Novembro (JFO, 10, 13.11.1836), DO Nossós ESTATUTO (JFO, 12, 

02.10.1842), as CONTA (JFO, 12, 02.10.1842), Oito VOTO (JFO, 13, 27.11.1842).  

Luís Teixeira Gomes assume a responsabilidade de 144 casos. Dentro desse 

número, pluralizou 130 itens (90.0%) – AOS dez DIAS do mez de Setembro (LTG, 01, 

10.09.1832), DAS NOSSAS JÓIAS (LTG, 02, 16.09.1832), Coffre DOS ROZARIOS 

(LTG, 02, 16.09.1832), CAZAS PARTECULARES (LTG, 02, 16.09.1832), honze 

PRETAS (LTG, 02, 16.09.1832), NAS CAZAS PARTECULARES (LTG, 02, 

16.09.1832), OS TRABALHOS (LTG, 02, 16.09.1832), AOS 16 DIAS do mez de 
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Setembro de1832 (LTG, 04, 16.09.1832), AS CARTAS de regeite (LTG, 05, 23.09.1832), 

AS doze HORAS (LTG, 06, 16.11.1832) – e apenas 14 (10.0%) não acolheram a marca 

de plural – vinte huma BRANCA (LTG, 02, 16.09.1832), Aos dezeceis DIA do mez de 

Novembro de1832 (LTG, 06, 16.11.1832), QUALQUER Mezários (LTG, 08, 

02.02.1833), MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833), os DEFFINIDOR (LTG, 11, 

04.08.1833), dos CAPÍTULO (LTG, 09, 24.03.1833), mais mezários REUNIDO (LTG, 

11, 04.08.1833), Loteria de mil Belhetes EMPRESSO (LTG, 11, 04.08.1833), os 

TRABALHO (LTG, 13, 03.05.1835), mil BILHETE (LTG, 14, 04.10.1835). 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa foi quem legou o maior número de itens 

passíveis de pluralizar-se: 197. Pluralizou, de fato, 151 ocorrências (77.0%) – Bahia de 

TODOS OS SANTOS (MSR, 01, 23.02.1834), OS Juiz Fundador (MSR, 02, 

23.02.1834), TODOS IRMÃOS Principiante (MSR, 02, 23.02.1834), AOS Vinte DIÁS 

domez de Julho (MSR, 03, 23.07.1834), DOS DEVOTOZ de Nossa Senhora (MSR, 03, 

23.07.1834), OS ATUAES Soçio ADMINISTRADORES (MSR, 04, 07.09.1834), OS 

ESTATUTOS offerecido (MSR, 05, 01.11.1834), AS oito ORAS da manhã (MSR, 06, 

07.01.1835), AS EMENDAS da Cumicaõ (MSR, 06, 07.01.1835), DOS NOVOS 

ESTATUTOS   (MSR, 07, 15.01.1835). As 46 ocorrências sobrantes (23.0%) restaram 

no singular – mais MEMBRO da Junta (MSR, 01, 23.02.1834), os JUIZ FUNDADOR 

(MSR, 02, 23.02.1834), os PRIMEIRO fundadores (MSR, 02, 23.02.1834), os Irmãos 

SEGUINTE (MSR, 05, 01.11.1834), estes TERMO (MSR, 06, 07.01.1835), Nossa 

Senhora do Rozário dos 15 MISTÉRIO (MSR, 07, 15.01.1835), O DITO Estatutos 

(MSR, 08, 08.02.1834), nos dias asima DITO (MSR, 09, 05.07.1835), as NOSSA Irmãs 

(MSR, 12, 02.08.1835), os TRABALHO DETERMINADO (MSR, 15, 11.10.1835). 

Manuel da Conceição registrou 17 itens, dentre os quais 8 (47.0%) foram para o 

plural – o POGETOS OFERECIDOS (MC, 01, 21.10.1834), DOS Irmão (MC, 02, 

02.05.1841), do MENCAES (MC, 02, 02.05.1841), AS murta (MC, 02, 02.05.1841), OS 

Irmão (MC, 02, 02.05.1841), pella AS FATAS (MC, 02, 02.05.1841) –; já 9 (53.0%), esses 

permaneceram no singular – mais MEZARIO (MC, 01, 21.10.1834), PELA 8 ORA da 

Menha (MC, 01, 21.10.1834), O pogetos oferecidos (MC, 01, 21.10.1834), dos IRMÃO 

(MC, 02, 02.05.1841), DO Mencaes (MC, 02, 02.05.1841), as MURTA (MC, 02, 

02.05.1841), os IRMÃO (MC, 02, 02.05.1841), PELLA as fatas (MC, 02, 02.05.1841). 
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51 ocorrências foram registradas pelas mãos de Manuel Vítor Serra. O autor 

levou para o plural 18 (35.0%) – a LEIS (MVS, 02, 19.02.1834), TODOS CORPOS da 

Devoçaõ, REONIDOS (MVS, 03, 29.03.1835), prunanamine VONDADES (MVS, 03, 

29.03.1835), Senhora da Sollidade DOS DEVALIDOS (MVS, 03, 29.03.1835), 

CHIOLOS Liver (MVS, 03, 29.03.1835), CORES PRETAS (MVS, 03, 29.03.1835), 

Valedoza Sidade da Bahia de TODOS o SANTOS (MVS, 03, 29.03.1835), AOS sete 

dia do Mez de Junho de1835 (MVS, 07, 07.07.1835), do NOVOS Adremenetador 

(MVS, 08, 16.10.1835), AOS quartos DIAS do Mez de outubro de 1835 (MVS[LTG, 14, 

04.10.1835]) – e deixou no singular 33 (65.0%) – O dois DIA do Mez de Fevereiro 

(MVS, 01, 02.02.1834), O Mais MEZARIO DREMINITADOR (MVS, 01, 02.02.1834), 

AO deNove DIA do Mez de Feverero (MVS, 02, 19.02.1834), O Mais MEZARIO 

(MVS, 02, 19.02.1834), A Leis (MVS, 02, 19.02.1834), A Vinte Nove DIA do Mez de 

Março (MVS, 03, 29.03.1835), PRUNANAMINE Vondades (MVS, 03, 29.03.1835), 

Chiolos LIVER (MVS, 03, 29.03.1835), tres MEZ trabralha (MVS, 07, 07.07.1835), Mais 

MEZARIO REONIDO (MVS, 08, 16.10.1835). 

Vejam-se os índices reunidos na Tabela abaixo, mas é o Gráfico que se lhe 

segue que licencia, de forma mais clara, algumas conclusões: 

 
REDATOR DA ATA 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 

Gregório Manuel Bahia 11 07 64.0 04 36.0 

José Fernandes do Ó 139 108 78.0 31 22.0 

Luís Teixeira Gomes 144 130 90.0 14 10.0 

Manuel do S. Conceição Rosa 197 151 77.0 46 23.0 

Manuel da Conceição 17 08 47.0 09 53.0 

Manuel Vítor Serra 51 18 35.0 33 65.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 

          Tabela 10 
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           Gráfico 08 
 

Salta aos olhos, primeiramente, que nenhum autor escapou da variação da 

concordância de número nos seus textos. Luís Teixeira Gomes se destaca por ser a mão 

que estampa os índices mais altos de formas pluralizadas, seguido por Manuel do 

Sacramento e Conceição Rosa e José Fernandes do Ó. Enfeixa essas mãos, adicionando 

também a de Gregório Manuel Bahia, o fato de que, para mais ou para menos, todas 

mantiveram os números referentes à retenção da marca de plural maiores dos que 

aqueles em que a marca não se explicitou. Em situação oposta, encontram-se Manuel 

da Conceição e Manuel Vítor Serra. Para esses dois autores, abrir mão do morfema de 

plural no total dos constituintes “bateu mais forte”, daí o Gráfico, quando chega à 

zona em que residem, se inverter. 

Outro aspecto a ser sublinhado, mesmo que de leve e que mereça pesquisa 

mais sistemática, é a correspondência que pode ser feita entre execução caligráfica e 

variação na concordância nominal. Observe-se a relação que há entre o produto 

gráfico saído das mãos de Luís Teixeira Gomes, classificado como “in pura”, e os 

baixíssimos índices referentes à ausência da marca de concordância. Por outro lado, 

Manuel da Conceição e Manuel Vítor Serra, mãos estacionadas em competência gráfica 

elementar, inverteram em relação aos outros autores, como já foi dito, os percentuais 

de concordância, que caminharam para o não.  
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3º. ATO – CENA 6: Presença / ausência do constituinte em fórmula 

 

Barbosa (2006, p. 762), quando o assunto é a formação de corpora em função de 

uma história lingüística do português brasileiro, assim se manifesta:    

 

Alguns dentre eles [os corpora] são mais que significativos, são representativos, pois 
apresentam a qualidade de escrita de um grupo sociocultural de determinada época – 
seja escrita cotidiana ou especial. Dessa forma, o texto de um negro alfabetizado no 
século XVIII é significativo por conta da quase impossibilidade de ser encontrado 
material como esse. Contudo, mesmo que achado, esse material não representaria, 
necessariamente, a linguagem de negros da época: poderia estar repleto de fórmulas e 
padrões lusos. Em contrapartida, textos de uma tradição discursiva européia de 
contornos bem fixados, como os de atas, podem ser representativos de uma dada 
comunidade de negros se eles reúnem aspectos do contexto de vida dessa mesma 
comunidade que os produziu com regularidade. Mapeando-se as fórmulas lusas 
repetidas pela mão do negro alfabetizado, separamos os trechos de escrita cotidiana 
onde marcas da linguagem do grupo desse redator podem transparecer. (nosso o 
negrito) 

 

Contudo, para contrapor essa opinião, vai-se dar um “pulinho” no português 

arcaico e observar o que Martins (2001, p. 30) revela sobre o seu estudo a respeito da 

sintaxe dos clíticos em Documentos portugueses do noroeste e da região de Lisboa – da 

produção primitiva ao século XVI:   

 

...ao arrepio da ideia de que os textos não-literários, nomeadamente notariais, são 
discursivamente pobres, caracteristicamente repetitivos e carregados de fórmulas e 
construções cristalizadas, o estudo que realizei [sobre a sintaxe dos clíticos] mostrou que 
a cristalização sintáctica destes textos é apenas aparente. Neles a colocação dos clíticos 
muda até em fórmulas que “não mudam”. 
Tomemos um exemplo que mostra bem o carácter variável da fórmula legal no discurso 
notarial. As donas do mosteiro de Chelas usavam reunir-se na sala do cabido para 
outorgar contratos de diversos tipos. Ao longo de dois séculos não mudam este 
procedimento, tornado requisito legal, nem os tabeliães encarregados de formalizar os 
actos mudam no essencial a forma de dele dar testemunho escrito. No entanto, a partir de 
meados do século XV, tendo em conta os documentos que edito, as donas de Chelas 
deixam de reunir-se ‘ao som de campa tanjuda’, passando a fazê-lo ‘ao som de campa 
tanjida’; a cláusula jurídico-literária mantém-se, mas muda a forma do particípio 
passado. (da autora o negrito) 

 

E de que lado estão os dados coligidos nesse estudo? 

Dos 559 constituintes analisados, 156 (28.0%) residem em fórmulas, como as 

que se seguem na antologia abaixo: 
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• Os quar toze dias do Meis de Nouenbro / do anno de mil outo sen tro e trinta e qu- / artro 

haxando-çe Reonido na Caza da- / Meza de Nossa Senhora do Rozario dos quinze / Misterio,  

(GMB, 01, 18.10.1835) 

• Aos dezoito dia do mez de Outubro deMil / eoito Centos etrinta e Cinco perante as duas 

Mezas Reuni- / da dos Provedores emais Mezarios da Devoçaõ de Nossa Se / nhora da 

Solidade dos Desvalidos... (JFO, 01, 18.10.1835) 

• Aoprimeiro dia do Mez de Novembro demil eoito Cento e / trita eCinco estando o Provedor 

emais Mezario desta devo / caõ aSentamos... (JFO, 01.11.1835) 

• Aos vinte tres dias do mez deSetembro demil / oito centos etrinta e dous prezentes o Juiz 

Funda / dor e Mais Mezarios Leo-se as cartas deregeite / dos Diffinidores (LTG, 05, 

23.09.1832) 

• Aos Vintes hum de mes de outubro / de1834 estando o Juis emais / mezario emeza Compreta 

(MC, 21.10.1834) 

• Aos vinte trez dias domez de Fevereiro / demil eóito sento e trinta e quatro nesta / Leal e 

Valeroza Cidade de São Salvador   Bahia / de to dos os Santos    Estanto em Junta, e meza / da 

Devocaõ de Nossa Senhora da Solidade do Desvalido (MSR, 01, 23.02.1834) 

• Aos Vinte trez dias do mes de Fevereiro de 1834 / Estand o prezidente os Juiz Fundador e 

Prezidente / da Junta de liberou aJunta que to dos Irmãos / Princi piante... (MSR, 02, 

23.02.1834) 

• Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 / Estando Juis e o Mais Mezario Dreminitador / 

de Roguemos... (MVS, 01, 02.02.1834) 

• A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835 / Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos / 

Aprovamos prunanamine Vondades oprez / ente Comprimiço ... (MVS, 03, 29.03.1835) 

 

Pelo que indicam os dados, mora toda razão ao lado de Martins (2001): as 

fórmulas não constituem lugares de resistência à variação lingüística. Dos 156 itens 

instalados nas fórmulas, 111 (71.0%) receberam a marca de plural – OS quartoze 

DIAS (GMB, 01, 14.11.1834), mais MEZARIOS (JFO, 01, 18.10.1835), AOS dez DIAS 

do mez de Setembro (LTG, 01, 10.09.1832), Mais MEZARIOS (LTG, 05, 23.09.1832), 

dous DIFFINIDORES (LTG, 07, 16.11.1832), Bahia de TODOS OS SANTOS (MSR, 

01, 23.02.1834), AOS Sette DIAS do mez de setembro (MSR, 04, 07.09.1834), mais 

ADMINISTRADORES da Devocaõ (MSR, 06, 07.01.1835), Nossa Senhora da 

Solidade DOS DESVALIDOS (MSR, 06, 07.01.1835), Valedoza Sidade da Bahia de 

TODOS o SANTOS (MVS, 03, 29.03.1835). 45 itens (29.0%), ao contrário, 

permaneceram em sua forma singular – Aos dezoito DIA (JFO, 01, 18.10.1835), mais 
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MEZARIO REUNIDO (FJO, 06, 14.08.1836), Aos vinte hum DIA do mez de Abril 

de1833 (LTG, 10, 21.04.1833), os DEFFINIDOR (LTG, 11, 04.08.1833), os JUIZ 

FUNDADOR (MSR, 02, 23.02.1834), Illustríssimos SENHOR IRMÃO SOÇIO (MSR, 

07, 15.01.1835), O Mais MEZARIO DREMINITADOR (MVS, 01, 02.02.1834), AO 

deNove DIA do Mez de Feverero (MVS, 02, 19.02.1834), Aos sete DIA do Mez de 

Junho de1835 (MVS, 07, 07.07.1835). 

Ausentes das fórmulas estão 403 constituintes: 311 (77.0%) se pluralizaram – 

AS duas MEZAS Reunida (JFO, 01, 18.10.1835), Possé DOS BEINS (JFO, 01, 

18.10.1835), PELLAS Sete ORAS da tarde (JFO, 02, 01.11.1835), AS NOSSÁS 

DESPOZIÇOINS (JFO, 02, 01.11.1835), DAS FAVAS (LTG, 02, 16.09.1832), Coffre do 

Rozário DAS PORTAS do Carmo (LTG, 02, 16.09.1832), o POGETOS OFERECIDOS 

(MC, 01, 21.10.1834), do MENCAES (MC, 02, 02.05.1841), pella AS FATAS (MC, 02, 

02.05.1841), doZe VOTOZ (MSR, 03, 23.07.1834); 92 (23.0%) não – DA despozicoens 

GERAL (JFO, 02, 01.11.1835), as CONTA do Ex Tezoureiro (FJO, 06, 14.08.1836), 

MEZA Mensaes (LTG, 08, 02.02.1833), mil BILHETE (LTG, 14, 04.10.1835), DO 

Mencaes (MC, 02, 02.05.1841), os atuaes SOÇIO Administradores (MSR, 04, 

07.09.1834), sinco MEBRO (MSR, 05, 01.11.1834), as MEZA (MSR, 09, 05.07.1835), as 

quantias PERTENCENTE (MSR, 15, 11.10.1835), Chiolos LIVER (MVS, 03, 

29.03.1835). 

Julga-se ter-se feito já, em relação à variável presença / ausência do constituinte 

em fórmula, todos os comentários necessários, de modo que a Tabela e o Gráfico 

abaixo têm como função aclarar, em termos percentuais, o que foi narrado: 

 

PRESENÇA OU AUSÊNCIA DO CONSTITUINTE NA FÓRMULA 

FATOR DADOS C/ CONC. % S/ CONC. % 

Presença 156 111 71.0 45 29.0 

Ausência 403 311 77.0 92 23.0 

TOTAL 559 422 75.0 137 25.0 

                Tabela 11 
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                   Gráfico 09 

 

CAI O PANO 

 

De certo modo, as conclusões mais relevantes em relação à variação da 

concordância nominal no SN já foram espalhadas ao longo deste trabalho, pelo que 

se vão apenas tecer algumas ligeiras considerações. Os textos dos africanos, escritos 

ao longo de duas décadas do século XIX, se mostraram uma preciosa fonte a servir 

de base empírica para mostrar que, nos oitocentos, a variação no âmbito da 

concordância nominal já acontecia e, pelo que tudo indica, de forma sistemática, já 

que, levando para o passado alguns fatores que regem a concordância no presente, 

houve consonância com o que se observa nos estudos da concordância nominal em 

tempos que correm. Julga-se que este trabalho, e tudo o que foi feito nele, se reveste 

em uma boa contribuição para os estudos de concordância nominal no português 

brasileiro, na medida em que, se no presente os estudos voltados para o tema são por 

demais numerosos, para outras sincronias, já não se pode dizer o mesmo. Espera-se o 

estímulo por parte de outros pesquisadores em buscar novos corpora que possam 

elucidar, contribuindo com essa escavação inicial, outras cenas da variação da 

concordância nominal em palcos de séculos passados. 
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