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12  A concordância de gênero

Dante Lucchesi*

A categoria gramatical do gênero apresenta-se de forma bastante diferenciada
nas línguas naturais, quer em seus aspectos semânticos, quer em sua configuração
morfológica.1 Em algumas línguas, constitui apenas um marcador gramatical sem
qualquer implicação no plano do significado. Em outras, relaciona-se semantica-
mente ao chamado gênero natural (CORBETT, 1991). Mas, mesmo nesses casos, a
correspondência entre as classes mórficas e os gêneros naturais não é, na maioria
das vezes, exaustiva e coerente. Na formação das línguas românicas, verifica-se a
passagem de um sistema tripartido encontrado no chamado latim clássico para
um sistema fundado na oposição entre o masculino e o feminino, com o desapareci-
mento do neutro. Esse cenário define as linhas gerais do gênero em português.

Focalizando especificamente o português afro-brasileiro no contexto da
evolução histórica da língua portuguesa em cotejo com algumas línguas crioulas
de base lexical portuguesa da África, este capítulo abordará os seguintes tópicos:
(i) o fortalecimento da morfologia do feminino ao longo do desenvolvimento

interno da língua portuguesa, sobretudo com o surgimento de formas do
feminino a partir de palavras comuns de dois gêneros;

(ii) a perda da morfologia de gênero nos processos de crioulização da língua,
nos crioulos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe;

(iii) a força da marcação morfológica do gênero nos núcleos nominais em que a
flexão de gênero expressa a distinção de sexo dos seres, evidenciada nos
processos de descrioulização e nos processos de mudança motivados pelo
contato entre línguas observados no português afro-brasileiro.

(iv) o encaixamento social que reflete os condicionamentos sócio-históricos do
uso variável da regra de concordância de gênero no interior do Sintagma Nominal
(SN) em uma comunidade rural afro-brasileira isolada do Estado da Bahia.

* Esse capítulo é uma nova versão do capítulo “A categoria gramatical do gênero: universais, mudança
e crioulização” do livro Razões e emoção: miscelânea de estudos em homenagem a Maria Helena Mira
Mateus (Lucchesi, 2003a), com o acréscimo da seção 12.5, extraída de Lucchesi (2000a).

1 Agradeço os comentários e sugestões de Alan Baxter que contribuíram muito na finalização deste
capítulo. Eventuais equívocos e omissões remanescentes são de minha inteira responsabilidade.
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O isolamento de um “núcleo duro” da morfologia de gênero ligado à distinção
semântica entre os sexos dos seres animados evidencia, por um lado, a motivação
mais profunda da categoria do gênero, por vezes obnubilada pelo desenvolvimento
histórico das línguas particulares; e, por outro, evidencia o caráter fundamental
da relação entre forma e significado, enfatizada nos últimos desenvolvimentos do
Programa Gerativista (CHOMSKY, 1995).

12.1 O gênero em português

As categorias gramaticais de número e gênero associam-se, no plano
semântico-lexical, essencialmente ao nome e se estendem, no plano sintático,
através do mecanismo da concordância, aos termos que lhe determinam o sentido:
o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Em um sintagma como as mais belas
garotas, os traços semânticos [-macho, -singular] se referem ao nome garotas e não
ao adjetivo belas, ou ao artigo, ou ao advérbio, mas a sua expressão mórfica se
estende a todos os constituintes flexionáveis do SN. Através do mecanismo da
concordância, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais se flexionam em
conformidade com o gênero e o número do nome a que se referem. No caso do
gênero, a sua indicação mórfica, na maioria das vezes, é feita exclusivamente através
da concordância, na medida em que a maioria dos nomes não porta nenhuma
marca formal de gênero. Em um sintagma como as fotos coloridas, por exemplo, o
gênero feminino do substantivo foto é indicado apenas pela morfologia de feminino
do artigo e do adjetivo. Portanto, a análise da categoria gramatical do gênero
compreende, por um lado, a sua estruturação no léxico da língua e, por outro
lado, a sua manifestação na estrutura sintagmática da sentença.

Na estrutura lexical dos nomes em português, a categoria gramatical do
gênero, que compreende apenas dois valores, o masculino e o feminino, pode ser
situada em dois planos distintos, cuja confusão conduz normalmente a uma série
de incompreensões e superposições indesejáveis. A par de ser um mero índice
gramatical sem qualquer implicação semântica, o gênero se apresenta também como
uma categoria flexional para toda uma classe de nomes e está intimamente relacionado,
nesse caso, com a distinção entre os sexos dos seres, no plano referencial.2

2 Cf. Pereira (1987, p.3): “No caso do gênero, a distinção da forma e da interpretação é mais
claramente reconhecível, e é frequentemente mencionada, por causa dos nítidos papéis que a
diferenciação masculino/feminino desempenha, quando aplicada a substantivos animados e
inanimados. Nos primeiros, a oposição se correlaciona com a distinção semântica de sexos, mas
nos últimos o gênero é arbitrário, desvinculado de uma categoria semântica lexical, e apenas
classifica vocábulos em classes mórficas distintas”.
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Na ausência de um gênero neutro para a classe dos nomes em português,
as designações dos seres inanimados podem ser, tanto masculinas (como planeta,
leite, torpedo, caminhão, etc), quanto femininas (como porta, lente, foto, porção, etc).
Portanto, no subconjunto do léxico que contém os nomes que designam os seres
inanimados, o gênero gramatical não tem qualquer relação com o conteúdo
semântico do item lexical. Essa inconsistência na base semântica pode explicar as
flutuações que se observam na fixação do gênero gramatical de certos nomes de
seres inanimados, tanto sincrônica, quanto diacronicamente. No português
contemporâneo, os gramáticos normativos (p.ex., ROCHA LIMA, 1960, p.75-76)
atentam para a oscilação de gênero em palavras como champanha, clã, diabete, gengibre,
lança-perfume, cal, omoplata, etc.3 No plano diacrônico, são vários os casos de nomes
de seres inanimados, como planeta e linguagem, que mudaram de gênero ao longo
da história da língua.

Porém, no subconjunto do léxico que contém as designações dos seres
animados, o gênero gramatical acompanha geralmente o chamado gênero natural,
verificando-se aí uma correlação geral e consistente com o significado. Assim, são
masculinas as designações dos seres do sexo masculino (homem, pai, boi, cavalo,
rei, padre, etc), e femininas as designações dos seres do sexo feminino (mulher,
mãe, vaca, égua, rainha, madre, etc). Contudo, vale registrar a situação especial dos
chamados nomes epicenos e sobrecomuns. Os nomes epicenos possuem um único
gênero e se referem a determinados animais, independentemente do sexo. A
distinção entre os sexos, quando necessária, é feita com o acréscimo das palavras
macho e fêmea: Mataram uma cobra macho e capturaram um jacaré fêmea. Já os
sobrecomuns são os nomes com o traço semântico [+humano] que se comportam
como os nomes epicenos. Assim, indivíduo e cônjuge são sempre masculinos, e
criança e testemunha são sempre femininos, quer se refiram a indivíduos do sexo
masculino, quer se refiram a indivíduos do sexo feminino. No caso dos nomes
epicenos e sobrecomuns, o gênero gramatical, a exemplo do que ocorre com os
nomes com o traço semântico [-animado], constitui apenas, e tão somente, um
classificador mórfico, sem nenhuma implicação no plano do significado. Não há
nenhuma motivação semântica, por exemplo, para pessoa ser feminino e indivíduo,
masculino.

No plano mórfico, na classe dos nomes de gênero único, é igualmente difícil
encontrar algum padrão completamente regular na indicação formal do gênero.
Encontram-se nomes masculinos e femininos em todas as classes nominais temáticas.
Assim, na classe dos nomes de tema em -a, temos: cometa, poeta, poema, que são

3 Vale registrar, na recente incorporação da terminologia da informática, a solução divergente que
se observa nas variedades europeia e brasileira da língua portuguesa no que tange ao termo
disquete: feminino, em Portugal; masculino, no Brasil.
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masculinos, ao lado de mata, nora, beleza, que são femininos; nos nomes de tema em
-e, temos: porrete, alfaiate, lembrete, que são masculinos, ao lado de estante, lebre,
gente, que são femininos; nos nomes de tema em -o, são exemplos de nomes
masculinos: livro, cão, trabalho, e são exemplos de nomes femininos: foto, mão, tribo.

A ausência de um padrão exaustivamente coerente, tanto no plano semântico,
quanto no mórfico,4 faz com que o gênero do nome seja indicado, em português,
regularmente, pelos processos sintáticos da concordância e da correlação anafórica:

(i) masculino é todo nome a que se pode antepor o artigo o, ou ajuntar
qualificativos terminados em -o, e é substituível pela palavra ele: O

dia claro; O intenso calor; O pano é liso, ele me agrada.

(ii) feminino é todo nome a que se pode antepor o artigo a, ou ajuntar
qualificativos terminados em -a, e é substituível pela palavra ela: A
noite escura; A medonha tempestade; A parede é grossa, ela não cairá.

(SAID ALI, 1964, p.33).

Portanto, é através do mecanismo sintático da concordância dos artigos,
bem como dos adjetivos, dos demonstrativos, dos pronomes possessivos e
indefinidos, e dos numerais com o nome, núcleo do SN, que a categoria gramatical
do gênero se manifesta no plano sintagmático. Desse modo, pode-se pensar o
gênero como um traço inerente ao nome como um item do léxico,5 que se expande
na estrutura da sentença através do mecanismo da concordância, que compreende,
além da relação de concordância entre os constituintes do SN, a relação entre um
predicativo com o nome a que se refere. Entretanto, no caso dos nomes comuns de
dois gêneros, os constituintes determinantes é que definem o gênero do indivíduo
referido: o meu colega / a minha colega; o estudante aplicado / a estudante aplicada; todos
os dois jovens / todas as duas jovens.

Por outro lado, apesar da ausência de uma morfologia regular na indicação
do gênero nos nomes, observa-se uma preponderância, que remonta às origens
latinas da língua, dos nomes masculinos na classe de tema em -o e de nomes
femininos na classe de tema em -a. Esse padrão pode, inclusive, ser observado
também entre os nomes epicenos e sobrecomuns:
(i) são sempre femininos os de tema em -a: águia, baleia, borboleta etc. (epicenos),

e criatura, pessoa, vítima (sobrecomuns);

4 Cf. Cunha (1981, p.131): “O gênero de um substantivo não se conhece, de regra, nem pela sua
significação, nem pela sua terminação”.

5 Cf. o desenvolvimento da teoria gerativa sobre o tema: “Em Aspects, os traços de gênero e de
classe de declinação são dados como inerentes ao substantivo, e mencionados na matriz de traços
que lhe é associada no léxico” (PEREIRA, 1987, p.63).
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(ii) são sempre masculinos os de tema em -o: besouro, polvo, gavião, etc.
(epicenos), e apóstolo, carrasco, verdugo, etc. (sobrecomuns); bem como os
de tema em -e, -*e (“e” teórico6) e os atemáticos: antílope, condor e tatu
(epicenos), e cônjuge, algoz (sobrecomuns).

Pode-se associar a tal preponderância a fixação, na passagem do latim ao
português, de uma flexão de gênero dos nomes que opõe uma forma flexionada de
feminino, através da adjunção do morfema de feminino -a, à forma masculina de
tema em -o, -e, -*e e atemática, com a supressão da vogal temática:
(i) menino : menina; gato : gata; aluno : aluna;

(ii) mestre : mestra; elefante : elefanta; parente : parenta;

(iii) leitor : leitora; camponês : camponesa;

(iv) peru : perua.

Assim, podemos afirmar, em linhas gerais, que a categoria gramatical do
gênero em português se estrutura de seguinte forma:
(i) entre os nomes de seres inanimados, o gênero apresenta-se apenas como

classificador mórfico sem qualquer correlação sistemática no plano do
significado;

(ii) no subconjunto dos nomes dos seres animados, o gênero exibe uma correlação
relativamente regular com o sexo dos indivíduos, em termos semânticos.

Mas, mesmo aí, a indicação do gênero é feita de forma vária, ora através da
flexão (e.g., menino : menina, sogro : sogra, etc.), ora através da oposição lexical
(e.g., genro/nora, frei/sóror, bode/cabra) ou do processo de derivação (e.g., barão/
baronesa, imperador/imperatriz, galo/galinha),7 ou ainda simplesmente pela
concordância dos termos determinantes no caso dos nomes de dois gêneros sem
propriedade de flexão (e.g., um estudante aplicado/uma estudante aplicada). Para além
disso, registre-se também a situação anormal dos nomes epicenos e sobrecomuns,
que só possuem um gênero e designam seres animados, independentemente do
seu sexo (e.g., a cobra, o coiote; a testemunha, o indivíduo). Essa situação complexa
e movediça que se observa no estágio atual da língua portuguesa é muito semelhante
à que se observa ao longo de sua história.

6 Cf. Câmara Jr. (1970, p.76): “Os nomes terminados no singular em consoante pós-vocálica têm
uma forma teórica em -e, /i/ átono final, que se deduz dos plurais. Compare-se: feliz – felizes, mar
– mares, e assim por diante”.

7 Aqui consideramos definitiva a análise de Câmara Jr. (1970, p.79-80) que não reconhece em tais
processos a flexão de gênero; desautorizando, assim, a análise geralmente proposta pelas
gramáticas tradicionais.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36299



300

12.2  O gênero na história da língua portuguesa

Na evolução histórica da língua portuguesa (sobretudo na passagem do
português arcaico para o português moderno — séculos XV e XVI), verifica-se um
expressivo fortalecimento da oposição masculino e feminino, com incremento da
carga funcional do morfema de feminino -a. Assim, alguns adjetivos oriundos da
segunda classe latina, que entraram na língua como invariáveis, passaram a admitir
a flexão com o morfema de feminino -a: portucalense > português (portuguesa); infante
> infante (infanta).

No português arcaico do século XIII, nomes como senhor,8 pecador, pastor e
burguês possuíam uma única forma inflexionável quanto ao gênero, que era usada
tanto para o masculino, quanto para o feminino (MATTOS E SILVA, 1989, p.116);
no século XIV, registram-se na mesma situação: enganador, merecedor, vencedor, etc.
(MALER, 1964, p.27). Com a evolução da língua, todas essas formas passaram a
admitir regularmente a flexão com o morfema de feminino -a: senhora, pecadora,
pastora, burguesa; enganadora, merecedora, vencedora. A implementação do emprego
do morfema de feminino -a, já atestada no português arcaico, generaliza-se a partir
do século XVI e atinge especialmente os nomes e adjetivos terminados em -or, -ol,
-ês e -nte: espanhola, infanta e parenta, a partir de espanhol, infante e parente; observando-
se, contudo, alguma variação no seu uso até, pelo menos, o século XVIII.9

Pode-se dizer então que, na evolução da categoria gramatical do gênero na
formação da língua portuguesa, a oposição masculino/feminino se expande e fixa
uma relação mórfica através da emergência de um morfema de feminino -a, cuja
produtividade funcional só se vem incrementando na passagem do latim para o
português e na própria evolução histórica dessa língua. Portanto, qualquer mudança
no sentido do enfraquecimento da oposição masculino/feminino na categoria
gramatical do gênero (e de sua marcação morfológica) que se registre no panorama
sócio-histórico da língua portuguesa no Brasil não pode, em princípio, ser atribuída
a uma tendência observada na deriva da língua, ou a tendências já prefiguradas no
seu sistema linguístico,10 pois o que se observa aí é exatamente o contrário.

8 É recorrente no Cancioneiro da Ajuda expressões como “Non me queredes, mia senhor, / fazer bem,
enquant’eu viver;” (VASCONCELOS, 1904, p.230), pois senhor era “o título nobiliárquico dado
pelos trovadores às suas damas” (VASCONCELOS, 1904, p.990).

9 No século XVI, André de Rezende usa “a boa gente espanhol“ (apud NUNES, 1960, p.223); e no
século XVIII, atesta-se ainda “a nossa português casta linguagem” (apud COUTINHO, 1968,
p.236), provavelmente, um conservadorismo purista.

10 Como o fazem, por exemplo, Naro e Scherre (1993, 2007) para explicar a variação na concordância
nominal e verbal no português do Brasil.
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12.3  O gênero nos crioulos de base portuguesa

Nos crioulos de base lexical portuguesa falados no Arquipélago de Cabo
Verde, na Guiné-Bissau, e nas Ilhas de São Tomé e Príncipe, as mudanças que
afetaram a morfologia de gênero herdada do português exibem um padrão
semelhante, não obstante a diferenciação no grau de reestruturação gramatical em
relação à língua de superstrato que se observa entre esses crioulos.

O crioulo falado no Arquipélago de Cabo Verde, em suas duas variedades
dialetais: o sotavento (falado nas ilhas situadas a sudeste) e o barlavento (falado
nas ilhas situadas ao norte), é aquele que mais se aproxima estruturalmente do
português.11 Em decorrência de razões históricas e políticas, o crioulo português
da Guiné-Bissau (doravante, simplesmente Crioulo) apresenta muitas semelhanças
com o crioulo cabo-verdiano; mas especificamente com a variedade deste falada na
capital Brava, na Ilha de Santiago (grupo sotavento).12 Pode-se perceber, entretanto,
que o Crioulo é fruto de um processo de crioulização um pouco mais intenso do
que o que originou o cabo-verdiano. Já o santomense, ou forro (como é denominado
por seus utentes13), falado na Ilha de São Tomé da República de São Tomé e Príncipe,
é o que apresenta em sua formação o processo mais intenso de reestruturação
gramatical. Na crioulização do português em São Tomé ocorreu uma redução
drástica da estrutura gramatical, desencadeando uma ampla reestruturação da
gramática, em que diversas estruturas se gramaticalizaram para suprir as lacunas
deixadas pela erosão gramatical ocorrida na língua-alvo.

No tocante à morfologia de gênero, não se registra no crioulo cabo-verdiano
(doravante CCV) praticamente nenhuma reestruturação original da gramática. Não
se pode nem dizer que a morfologia de gênero do português tenha sido totalmente
eliminada, como costuma ocorrer nos processos radicais de crioulização, pois
observam-se atualmente no CCV algumas regras variáveis de concordância de gênero
entre o nome e alguns adjetivos biformes; e, ainda que excepcionalmente, o
mecanismo sintático da concordância de gênero pode atingir também o artigo
indefinido. O artigo definido, o marcador por excelência do gênero em português,

11 Em “um exame da forma,” [...] “observa-se imediatamente que o crioulo de Cabo Verde é mais
próximo ao português que os da Guiné e São Tomé” (MORAIS-BARBOSA, 1975, p.136-137)
(traduzido do inglês).

12 Cf. Wilson (1962, p.viii).
13 A denominação vem do adjetivo forro ‘alforriado’, qualificativo dos escravos africanos libertos,

segmento social que teve uma participação política destacada na história de São Tomé, vindo a
constituir a elite local. O crioulo falado por esse segmento, o forro, distingue-se, assim, do angolar
— crioulo falado ao sul da Ilha de São Tomé — e do principense — crioulo falado na Ilha do
Príncipe.
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não consta, a rigor, do elenco de palavras gramaticais do CCV (ALMADA, 1961,
p.89; BAPTISTA, 2002, p.24-35; MEINTEL, 1975, p.210). A sua função é
esporadicamente desempenhada pelo demonstrativo kel. Mas, mesmo nesses casos,
não há a indicação mórfica do gênero, pois esta partícula — ao contrário da forma
portuguesa aquele, da qual é derivada — não se flexiona em gênero, como se pode
ver nos exemplos abaixo:
(1) kel libru grandi sta riba de menza.14

‘o livro grande está em cima da mesa’

(2) Kel kosa ke bo dam15

‘a coisa que você me deu’

Os nomes também não possuem flexão de gênero. Ela só se verifica em
casos raros, como em fiju/fija ‘filho/filha’ (BAPTISTA, 2002, p.42-43; MEINTEL,
1975, p.221). Mas, mesmo nesses casos, a flexão encontra-se em processo de
variação com a estrutura que é normalmente utilizada para marcar a distinção
semântica entre os sexos nas palavras que designam seres animados: a composição
lexical com os adjetivos machu ‘macho’ e fémia ‘fêmea’. Assim, ao lado de irmõ/
irmã, encontra-se também irmõ machu/irmõ fêmia ‘irmão/irmã’; a exemplo do que
se faz por exemplo com kachor ‘cachorro’ — sempre invariável em CCV —, cachor
machu/cachor fémia.

O gênero pode também ser morficamente marcado no adjetivo. Mas, também
aí, o processo é variável (ALMADA, 1961, p.93; BAPTISTA, 2002, p.65-70;
MEINTEL, 1975, p.213), como se pode ver nos exemplos abaixo:
(3) luz sta claru

‘a luz está clara’

(4) bu may e noba

‘sua mãe é nova’

(5) kel mujer e bonitu

‘aquela mulher é bonita’

(6) un kaza feia

‘uma casa feia’

É provável que, tanto para os nomes, como para os adjetivos, a introdução
dessas regras variáveis de flexão de gênero seja decorrente do processo de
descrioulização ocorrido a partir de meados do século XX.

14 Extraído de Meintel (1975, p.210).
15 Extraído de Almada (1961, p.89).
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As demais partículas que, em português, servem para marcar o gênero no
SN são invariáveis em CCV. O artigo indefinido se mantém apenas na forma do
masculino un, exibindo a propriedade de flexão de número: uns.16 O demonstrativo
es ‘esse/este’, a exemplo de kel ‘aquele’, só se flexiona em número, não em gênero.
Os pronomes possessivos também são invariáveis — nya (1ª pess. sing.), bo ~ bu
(2ª pess. sing.), se ~ si (3ª pess. sing.), nos (1ª pess. pl.), boses ~ nyos (2ª pess. pl.),
ses (1ª pess. pl.) —, como também o são os pronomes indefinidos — algun ‘algum/
alguma’, cheu ‘muito/muita’, tudu ‘todo/toda/tudo’, etc. — e os numerais — dos
‘dois/duas’, primer ‘primeiro’, etc.

Portanto, o CCV em suas variedades basiletais eliminou praticamente a
morfologia de gênero oriunda do português, tendo desenvolvido um processo de
gramaticalização da composição lexical com os adjetivos ‘macho/fêmea’ para
preencher certas funções comunicativas da língua. Entretanto, em variação com
este processo de reestruturação da gramática, algumas regras variáveis de flexão e
concordância de gênero se manifestam nas camadas acroletais do CCV, prova-
velmente graças à descrioulização.

Já o Crioulo, da Guiné-Bissau, eliminou completamente a morfologia de gênero
encontrada no português.17 Em Crioulo, os nomes não se flexionam quanto ao
gênero, sendo a distinção de sexo entre os seres animados marcada pelos adjetivos
‘macho/fêmea’: yermon matcho/yermon femya ‘irmão/irmã’ e gatu matcho/gatu femya
‘gato/gata’. Entretanto, a exemplo do que ocorre em CCV, a gramaticalização da
composição lexical com ‘macho/fêmea’ enfrenta, nas variedades acroletais do Crioulo,
a concorrência das formas flexionadas nos nomes de parentesco: irmon/irman ‘irmão/
irmã’ e fiju/fija ‘filho/filha’. Esse processo de descrioulização não atinge os nomes
com o traço [-humano], nem se verifica nas variedades basiletais (o “Crioulo fundo”),
em que só se emprega a oposição lexical: fiju matcho/fiju femya (KIHM, 1994, p.126
e nota 2). Ainda como reflexo da descrioulização, registra-se a oposição mórfica no
pronome de tratamento nyu/nya, empregado no registro formal e correspondente às
formas portuguesas senhor e senhora (WILSON, 1962, p.17).

A indicação mórfica do gênero através do artigo (como ocorre em português)
não é possível em Crioulo, pois em sua estrutura gramatical não se encontra o
artigo definido, e o artigo indefinido un não exibe propriedade de flexão de gênero.18

16 “A forma feminina do singular só excepcionalmente se usa, em regra para dar relevo a uma
afirmação: kel amujer tem uma kabesa! ‘aquela mulher tem uma cabeça!’” (ALMADA, 1961, p.90).
Esse uso se deve provavelmente também à influência da língua de superstrato no continuum post-
crioulo.

17 Cf. a referência de Kihm (1994, p.126) à “notável ausência de gênero” no Crioulo.
18 Cf. Kihm (1994, p.135): “o único item lexical que pode ser classificado [como artigo] é o artigo

indefinido un (port. um/uma)”.
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O recurso aos adjetivos como indicadores do gênero igualmente não se aplica, pois
esses também não se flexionam em gênero, sendo derivados da forma portuguesa do
masculino, como se pode ver no exemplo abaixo (WILSON, 1962, p.15):
(7) i tene kasa bonitu

‘tem uma casa bonita’

Os demais constituintes que poderiam marcar o gênero no SN também não
se flexionam em gênero. É assim com os demonstrativos es ‘este/esse’ e kil ‘aquele’,
bem como com os possessivos — nya (1ª pess. sing.), bo (2ª pess. sing.), si (3ª pess.
sing.), no (1ª pess. pl.), bo ~ bos (2ª pess. pl.), se (3ª pess. pl.) —, os numerais —
duus ‘dois/duas’, purmeru ‘primeiro/a’, segundu ‘segundo/a’, etc. — e os pronomes
indefinidos. Portanto, em Crioulo, a marcação variável do gênero é ainda mais
marginal e menos significativa do que o é no CCV. Além disso, a gramaticalização
do mecanismo da composição lexical com os adjetivos ‘macho/fêmea’ para expressar
a distinção semântica entre os sexos está mais assentada no uso dos falantes do
Crioulo do que entre os cabo-verdianos.

Em São Tomé e Príncipe, como na Guiné-Bissau, a morfologia de gênero foi
quase que totalmente eliminada (HOLM, 2008, p.306). Os nomes e adjetivos são
invariáveis, geralmente derivados da forma portuguesa do masculino.19 Só uns poucos
itens exibem a flexão de gênero, como soglu/sogla ‘sogro/sogra’, possivelmente em função
do processo de descrioulização. A distinção semântica entre os sexos dos seres animados
é feita, a exemplo do que ocorre no Crioulo e no cabo-verdiano, pela composição lexical;
só que a oposição é feita com as palavras ‘homem/mulher’: bwe ome/bwe mwala ‘boi/
vaca’, ou literalmente ‘boi homem/boi mulher’ (FERRAZ, 1979, p.60).

Não ocorre também a indicação do gênero através da concordância dos termos
determinantes do nome. Uma única forma inflexionável desempenha as funções
de demonstrativo e artigo definido:20 mwala se/ome se ‘a/esta/essa/aquela mulher /
o/este/esse/aquele homem’.21 O artigo indefinido una é derivado da forma
portuguesa do feminino uma, mas não se flexiona em gênero. As mesmas formas
pronominais que desempenham as funções de acusativo e genitivo também não se
flexionam quanto ao gênero: mun (1ª pess. sing.), bo (2ª pess. sing.), e (3ª pess.

19 Vale registrar, como exceção, mina (< ptg. menina) ‘filho/filha’.
20 O estatuto do se no santomense é um tema controverso. Essa visão de que ele atua como

demonstrativo e artigo definido, adotada por Ferraz (1979), Lucchesi (1993) e Schang (2000) é
contestada por Alexandre e Hagemeijer (2007). Para esses últimos, o se seria um marcador do
traço [+específico] do SN. Apesar do desenvolvimento de um artigo definido a partir de um
demonstrativo ser um fato bastante documentado em muitas línguas, eles argumentam que o se
não pode ser tratado como artigo, porque ele pode coocorrer com outros marcadores de definitude.

21 Note-se que, ao contrário do que ocorre na língua lexicaficadora, o determinante se (< ptg. esse)
se coloca à direita do nome núcleo, uma mudança na ordem que Ferraz (1979) atribui às influências
das línguas de substrato.
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sing.), nõ (1ª pess. pl.), nanse (2ª pess. pl.), inen (3ª pess. pl.). Do mesmo modo,
são inflexionáveis em gênero os numerais — e. g., dosu ‘dois/duas’ — e os pronomes
indefinidos (cf. exemplos abaixo):
(8) mwala mun luma tudo kwa se

‘minha mulher arrumou todas as coisas’

(9) e kompla otlo bola

‘ele comprou outra bola’

(10) ome se ka te mõtchi mwala

‘aquele homem tem muitas mulheres’

Portanto, em santomense, a morfologia de gênero foi drasticamente reduzida,
verificando-se apenas alguns resquícios dessa categoria gramatical na flexão dos
nomes. O mecanismo sintático da concordância através da flexão em gênero dos
termos determinantes do nome foi completamente eliminado. Para expressar a
distinção semântica de sexo entre os seres animados ocorreu a gramaticalização
da composição lexical dos nomes ‘homem/mulher’ com o nome núcleo do SN.

12.4  O gênero no português afro-brasileiro

Na maioria das variedades linguísticas do português do Brasil, a variação na
concordância de número no SN é bem significativa, chegando a ocorrer entre as
camadas mais cultas e estando amplamente generalizada entre as variedades
populares da zona rural, onde o plural no SN é quase que só marcado no
determinante (SCHERRE, 1994). Entretanto, a variação na concordância de gênero
não é comum entre as variedades rurais do português. Só se registra um nível
significativo de variação na concordância de gênero em certas comunidades rurais
que passaram por um amplo e profundo contato linguístico em sua história. Nesse
sentido, é pertinente a presença dessa variação em materiais provenientes de outras
comunidades afro-brasileiras como, por exemplo, Mata Cavalos, em Mato Grosso
(VOGT; FRY, 1985, p.115); Calunga, em Goiás (BAIOCCHI, 1991); e Vale do Ribeira,
no Estado de São Paulo (CARENO 1991, p.207-208). Assim, desde a perspectiva
da transmissão irregular, é bem plausível que essa variável figurasse no português
afro-brasileiro em épocas passadas. A variação na concordância de gênero em
variedades de segunda língua é notória, persistindo mesmo no desempenho de
falantes com competências avançadas na língua-alvo. Também se registra a variação
na concordância de gênero em variedades vernáculas e de português como segunda
língua na África (BAXTER, 2002, p.17-18; GONÇALVES; STROUD, 1998, p.106-
109; INVERNO, 2005, p.137; MENDES, 1985, p.149; MINGAS, 2000, p.70).

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36305



306

Portanto, há um conjunto de evidências que fundamentam a hipótese de que a
variação na concordância de gênero tenha sido geral no processo de formação do
português afro-brasileiro, nas comunidades em que o grau de contato linguístico
foi mais intenso.22

Essa relação histórica entre a variação na concordância de gênero e o processo
de transmissão linguística irregular se reforça com o fato de que a perda das marcas
flexionais através das quais se realiza o mecanismo sintático de concordância de
gênero e número é muito geral nos processos de crioulização.23 Como se viu na
seção anterior, o mecanismo sintático da concordância de gênero foi profundamente
afetado nos crioulos de base portuguesa da África — o mesmo se pode dizer acerca
da concordância nominal de número. Para esses casos, é inconteste a relação
histórica dessas mudanças com o processo de transmissão linguística irregular
que está na origem dessas línguas crioulas. Como esse processo teria interferido
na evolução histórica do português brasileiro, sobretudo em suas variedades mais
afetadas pelo contato entre línguas, é o que se buscará demonstrar aqui, através
do paralelo que se pode estabelecer entre o padrão observado nas mudanças que
afetaram a categoria gramatical do gênero nas línguas crioulas e o padrão observado
na comunidade rural afro-brasileira de Helvécia, situada no Extremo Sul da Bahia.24

Com base numa amostra de fala vernácula colhida junto a dezoito habitantes
dessa comunidade, foi feita uma análise da variação na concordância de gênero no
interior do SN, de acordo com os pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 1972a, 1982, 1994), com recursos a
alguns elementos da Teoria da Gramática (CHOMSKY, 1981, 1986, 1993, 1995). 25

A variação na concordância de gênero no interior do SN, na comunidade de
fala de Helvécia, pode ser assim exemplificada:
1. Valor positivo – realização da concordância de gênero no SN

(11) Eu comprei essa casa aí na rua.

(12) Fiquei no soro durante a noite toda.

2. Valor negativo – não realização da concordância de gênero no SN

(13) Ele era uma pessoa muito querido.

(14) foi vendeno tudo essas madeira,

(15) se tirá o certidão de óbito do meu pai,

22 É de notar-se que há evidências dessa variação também em dados do português L2 de comunidades
ameríndias (MATTOS E SILVA, 1989, p.103-108; EMMERICH, 1992, p.85-86).

23 Sobre isso, veja-se também: Bickerton (1988), Holm (1988) e Winford (2003, p.322-323).
24 Para mais dados sobre a comunidade de Helvécia, veja-se a seção 2.2. do segundo capítulo deste

livro.
25 Essa análise é plenamente desenvolvida em Lucchesi (2000a).
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(16) Muitas veze, ‘duece um pessoa, num tem ambulança,

O nível de variação que se observa hoje em Helvécia é bastante reduzido, e
os casos de ausência de concordância de gênero no SN ficam em torno de cinco
por cento do total de ocorrências eliciadas. Entretanto, ainda se observa na
comunidade de fala um quadro de variação estruturada, em que o fenômeno variável
se encontra encaixado na estrutura linguística do dialeto, podendo-se estabelecer
correlações sistemáticas nos diversos contextos linguísticos. Os principais fatores
linguísticos condicionadores da variação na concordância de gênero podem ser,
então, reunidos em três grandes princípios:

1. princípio da simplicidade: o mecanismo acessório da concordância se aplica
mais nas estruturas mais simples (sobretudo nos SNs formados apenas pelo núcleo
nominal precedido por um determinante: Det + Nome — cf. exemplo 17, abaixo)
do que nas estruturas mais complexas (cf. exemplos 18 e 19, abaixo):
(17) eu falo a verdade

(18) chega lá é um maior confusão pá esses médico atendê a gente

(19) qualqué um parte que o sinhô me pergunta pra mim fazê, eu insino o sinhô.

2. princípio da integração: a regra de concordância é favorecida pelas estruturas
mais integradas, de modo que os determinantes e modificadores à esquerda do
nome tendem a receber mais marcas de feminino (cf. exemplos 20 e 21, abaixo) do
que os modificadores em estruturas de adjunção à direita do nome (cf. exemplos
22 e 23, abaixo):
(20) Não, trabalho na minha terra mesmo.

(21) Verdadêra terra de nós é esse lá.

(22) E, aliás, num tem cobra ninhum que num é braba.

(23) Ah, é... é coisa muito bom!

3. princípio da saliência: quanto mais fortes forem as marcas mórficas no nome
núcleo, maior será a probabilidade de aplicação da regra de concordância. Desse
modo, os SNs cujo núcleo é um nome com propriedade de flexão (cf. exemplo 24,
abaixo) tendem a apresentar a concordância plena de gênero numa frequência mais
elevada que os SNs cujo núcleo é um nome sem a propriedade de flexão (cf. exemplo
25, abaixo); esses, por sua vez, apresentam um nível de concordância superior aos
SNs cujo núcleo é um substantivo comum de dois gêneros (cf. exemplo 26, abaixo).26

(24) e adepois, juntô com a sogra.

26 Observe-se que esse fato contraria completamente uma lógica funcional da língua, já que, com os
nomes comuns de dois gêneros como caçula, estudante, etc., a concordância é o mecanismo crucial
para se prover a informação referencial acerca do sexo desses indivíduos: o estudante aplicado/a
estudante aplicada.
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(25) cada um tem um natureza.

(26) Dipôs ela teve Alicia que é o caçula.

Da mesma forma, entre os nomes sem propriedade de flexão de gênero, a
concordância é mais frequente entre os nomes de tema em -a (cf. exemplo 27,
abaixo) do que entre os nomes de tema em -o (cf. exemplo 28, abaixo). Esse fato se
deve provavelmente à homonímia entre a vogal temática e o morfema -a de feminino,
assim como à larga predominância de nomes femininos na classe dos nomes de
tema em -a e à larga predominância dos nomes masculinos na classe dos nomes de
tema em -o, no português (cf. seção 11.2, supra).
(27) Às vez, puxa um poquinho da perna.

(28) Esse é o moço [...] que tirô um foto aí de Vanda.

O princípio da saliência decorre de um fato fundamental para a definição do
padrão de marcação do gênero em Helvécia: a flexão de gênero é praticamente
categórica nos núcleos nominais que exibem propriedade de flexão, mesmo quando
todos os outros constituintes do SN não se flexionam, como nos exemplos:
(29) Agora o sinhora lembra de tudo.

(30) Os minina d’agora tudo achô coisa bom.

Esse padrão estrutural de variação na concordância de gênero no interior do
SN que se observa na comunidade de fala de Helvécia decorre de um processo
histórico marcado pelo contato entre línguas que pode ser escrutinado a partir
das evidências do encaixamento social desse processo de variação, partindo-se da
perspectiva do que se tem denominado de tempo aparente (LABOV, 1981; LUCCHESI,
2001b, entre outros). A análise do condicionamento sócio-histórico do fenômeno
variável em foco será feita na próxima seção.

12.5  Condicionamentos sócio-históricos
da variação na concordância de gênero
no português afro-brasileiro

As informações disponíveis acerca da sócio-história de Helvécia apontam
para um cenário altamente favorável ao processo de transmissão linguística irregular
ocorrido durante o século XIX, com a implantação, na região, de empreendimentos
agroexportadores de café por colonos suíços, franceses e alemães que empregavam
largamente a mão de obra de escravos africanos (cf. seção 2.2.2 do segundo capítulo
deste livro). Portanto, a caracterização sócio-histórica do processo de mudança
em progresso na comunidade de fala de Helvécia no sentido da fixação do uso da
regra de concordância de gênero em um nível praticamente categórico estrutura-
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se a partir da hipótese de que, durante a formação da comunidade de fala de Helvécia,
entre meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX, houve uma
redução do uso da regra de concordância de gênero, em função da aquisição precária
do português por parte dos escravos africanos e da nativização desse modelo
defectivo de segunda língua entre os descendentes desses escravos.27 A partir de
então, o uso da regra de concordância de gênero vai se implementando na
comunidade, à medida que aumenta sua relação com o mundo exterior, com o
deslocamento de indivíduos para fora e para dentro da comunidade, a influência
crescente dos meios de comunicação de massa e dos programas de educação pública,
etc. A análise dos resultados quantitativos das variáveis sociais fornece a fun-
damentação empírica para a constituição desse cenário sociolinguístico em que o
nivelamento linguístico, a partir da difusão dos padrões linguísticos urbanos,
elimina as marcas mais características do processo anterior de transmissão
linguística irregular.

12.5.1  A variável faixa etária

De acordo com os parâmetros adotados para as análises em tempo aparente,
o ponto de partida para a caracterização dos processos de mudança em curso é
fornecido pelos resultados da variável faixa etária (LUCCHESI, 2001b). Os
informantes que compõem a amostra de fala analisada estão equitativamente
distribuídos em três faixas etárias: de 20 a 40 anos (faixa 1); de 41 a 60 anos (faixa
2); e de mais de 60 anos (faixa 3). Desse modo, fica garantida a possibilidade de
uma projeção para um período correspondente a três gerações, já que nas
comunidades rurais brasileiras os indivíduos tendem a constituir família e/ou
procriar no final da adolescência (entre 16 e 20 anos). A frequência de uso da regra
de concordância de gênero entre essas gerações da comunidade pode ser vista na
Tabela 1, bem como em sua representação gráfica, feita com base nos pesos relativos.

Tabela 1 - Uso da regra de concordância de gênero, em Helvécia-BA,
segundo a variável faixa etária

FAIXA ETÁRIA Nº DE OCORRÊNCIAS/TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

Faixa 1 (20-40 anos) 1.365/1.396 98% .65

Faixa 2 (40-60 anos) 1.286/1.331 97% .57

Faixa 3 (mais de 60 anos) 1.193/1.296 92% .28

Total 3.844/4.023 96% -

Nível de significância: .027.

27 No que se denomina aqui de transmissão linguística irregular (cf. capítulo 3).

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36309



310

Figura 1 - Aplicação da regra de concordância de gênero no interior do SN,
em Helvécia-BA, segundo a variável faixa etária (pesos relativos)

O padrão observado indica um processo de mudança em progresso, já que o
ápice da variante inovadora, a aplicação da regra de concordância de gênero, encontra-
se entre os falantes mais jovens, que registram percentuais de aplicação da regra
da ordem de 98% (peso relativo de .65), enquanto os mais velhos apresentam um
maior grau de variação: 92% de frequência de aplicação da regra, com um peso
relativo de .28. Nota-se ainda, considerando sobretudo o valor dos pesos relativos,
uma maior semelhança entre os padrões de uso linguístico dos falantes das faixas
1 e 2, em oposição a um padrão de variação um pouco mais acentuado entre os
falantes da faixa 3. Isso indica que o processo de mudança de aquisição da regra de
concordância teria se acelerado nas duas últimas gerações. De qualquer forma, o
nível de aplicação da regra é elevado mesmo entre os falantes com mais de 60 anos.

Colocam-se, assim, duas hipóteses alternativas: (i) a variação na marcação
do gênero não foi muito intensa no processo de transmissão linguística irregular
ocorrido no século XIX; (ii) a sua recomposição foi muito rápida. De acordo com a
hipótese clássica da abordagem em tempo aparente (NARO, 2003), os indivíduos
com mais de 60 anos fixaram a sua gramática de uso da língua no final da ado-
lescência, ou seja, entre 1924 e 1944, para quem tinha, em 1994, entre 65 e 85
anos. Mesmo considerando a possibilidade de esses indivíduos terem aumentado
a frequência de aplicação da regra ao longo da sua vida, conforme argumentação de
Lucchesi (2001b, p.137), o nível de aplicação da regra já seria relativamente alto
na época. Desse modo, pode-se pensar favoravelmente à primeira hipótese, de que
a marcação do gênero no SN foi menos afetada pelo processo de transmissão
linguística irregular na formação das variedades populares do português no Brasil
do que a marcação do número (LUCCHESI, 2000a, p.19-21).

De qualquer forma, o uso da regra de concordância de gênero foi intensificado/
incrementado na passagem da década de 1950 para 1960, na comunidade de
Helvécia, o que se reflete na diferença que separa a faixa 3 das demais. Observa-se
nesse período (sobretudo na década de 1960 e início da década de 1970): o aumento
dos movimentos migratórios (o que implica a saída e o retorno de trabalhadores da
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comunidade que vão buscar serviço nos grandes centros urbanos), a abertura de
rodovias e a implantação das grandes empresas agroindustriais de celulose na
região, e a chegada na localidade dos meios de comunicação de massa (primeira-
mente o rádio, depois a televisão) e dos programas de educação pública.

Portanto, a ação desses fatores socioeconômicos e culturais criou as
condições para que ocorresse o nivelamento linguístico que tende a eliminar uma
marca mais característica da história crioulizante do dialeto, em função do padrão
de realização da concordância de gênero, que é o mais generalizado no português
do Brasil e que conta com o respaldo institucional normativo. Essa influência do
padrão urbano atua livremente na comunidade, já que não se encontra um
sentimento de reação como o observado por Labov na localidade de Martha’s
Vineyard, em 1963. Há, no geral, uma visão positiva acerca dos benefícios trazidos
com o progresso, a melhoria nas condições de transporte, no atendimento médico
e a possibilidade de integração cultural proporcionada pelos meios de comunicação
de massa. Os mais jovens são mais atingidos por esse sentimento, buscando de
uma maneira mais ativa a sua integração no novo modus vivendi. Os mais velhos
também se mostram receptivos, afirmando que a vida de hoje é menos dura do que
a de antigamente. Destacam, sobretudo, a facilidade de transporte dos doentes e a
possibilidade, mesmo que precária, de atendimento no sistema de saúde pública.
Todos, jovens e velhos, admitem que o parto assistido nos hospitais é mais seguro
do que o feito em casa, e as parteiras bem como o recurso às plantas medicinais e
rituais de cura (denominados simpatias) estão se tornando coisas do passado.

Os mais velhos afetam um grande reconhecimento em relação ao sistema de
previdência pública. A aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo,
desempenha um importante papel na economia local, garantindo não apenas o
sustento do idoso, mas contribuindo de maneira decisiva para o sustento de toda
a família. A aposentadoria garante assim o respeito ao idoso, que deixa de ser um
fardo e torna-se uma importante fonte da renda familiar.

Mesmo a implantação das grandes plantações de eucalipto para a produção
de celulose, que alterou a distribuição de terra na região e trouxe prejuízos para os
pequenos agricultores, é encarada com resignação. Essas plantações de eucalipto
e a extração madeireira desarticularam bastante a cultura primitiva da região. A
caça desapareceu com a erradicação das matas, e a pesca nos rios e represas é, em
muitos casos, vedada pelas empresas proprietárias das terras. As famílias que
venderam as suas terras para as empresas agroindustriais se desestruturaram e
normalmente se encontram numa situação econômica pior do que quando
cultivavam sua pequena propriedade. Os que se mantêm na vizinhança das grandes
plantações sofrem com o esgotamento da terra, devido à extenuante cultura do
eucalipto; porém não há consenso entre os moradores se o eucalipto, de fato, seca
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a terra para garantir o seu crescimento vertiginoso. E ainda há quem reconheça
que essas empresas acabam por ter um papel social importante, porque empregam
aqueles que perderam a sua fonte de renda quando lhes venderam sua terra.

Por fim, os pequenos agricultores da faixa 1, que estão assumindo uma posição
de liderança na comunidade, estão voltados apenas para os benefícios que o
desenvolvimento tecnológico pode trazer para as suas plantações (a possibilidade de
utilização de tratores, fertilizantes e agrotóxicos), tendo pouca consciência acerca
dos seus efeitos colaterais — como os casos de intoxicação de agricultores (que
podem ser fatais) e prejuízos ecológicos. Entre os mais conscientes, detecta-se apenas
uma postura mais reivindicativa frente aos programas sociais de saúde e educação.

Nesse cenário sociocultural, os padrões linguísticos que adentram a
comunidade são recebidos como os frutos do progresso, ora com adesão, ora com
resignação. O abandono dos usos linguísticos crioulizantes, como a não
concordância de gênero, se dá de uma forma pouco consciente. Ou seja, não há
um julgamento muito explícito das variantes linguísticas no plano da avaliação
social. De um lado, a não realização da concordância não chega a constituir um
estigma; talvez, entre os mais jovens, possa ser abertamente rejeitada. Mas, no
geral, os falantes não possuem esse grau de julgamento normativo.28 Por outro
lado, a realização da concordância de gênero pode assumir as feições de um marcador
social, no bojo de uma visão positiva de integração no mundo exterior; nesses
casos, pode-se supor como possível uma variação estilística não muito acentuada,
na qual o falante busca realizar a concordância na proporção de sua maior atenção
ao ato de fala.29 De qualquer forma, seja num nível mais consciente, seja num
nível menos consciente, o prestígio está associado à realização da concordância, e
o movimento da mudança, tanto do ponto de vista social, quanto no nível de
consciência dos falantes, pode ser definido como de cima para baixo e de fora para
dentro da comunidade (LABOV, 1972a, 1982, 1994).

Portanto, o nivelamento linguístico nada mais é do que um reflexo da
integração positiva, ou negativa, mas inexorável, da comunidade ao sistema
capitalista rural brasileiro. Assim sendo, as demais variáveis sociais serão analisadas
a partir dessa visão de que a mudança advém da influência externa e está
intimamente ligada à integração da comunidade no mundo exterior. Se as variáveis
estada fora da comunidade e nível de escolaridade expressam diretamente esse
processo, a variável sexo também pode ser analisada segundo esse prisma.

28 As condições em que foi realizada a pesquisa de campo, os objetivos primários da recolha e
principalmente as limitações impostas pelas precárias condições de vida dos informantes não
permitiu realizar testes de avaliação subjetiva, de modo que essas considerações são feitas com as
impressões colhidas durante a pesquisa de campo na comunidade, em 1994.

29 Para essa tipologia do julgamento social das variantes linguísticas, veja-se Labov (1972a) e
Lucchesi (1994, 2002b).
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12.5.2  A variável sexo

Diferentemente do que ocorre nos grandes centros urbanos das sociedades
industrializadas, em que as mulheres lideram as mudanças em direção ao padrão
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980), são os homens que estão à frente da fixação da
concordância de gênero em Helvécia; o que se coaduna mais com o padrão observado
nas comunidades rurais e na periferia das grandes cidades do Brasil (LUCCHESI,
2007). Os resultados da variável sexo são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Uso da regra de concordância de gênero, em Helvécia-BA, segundo a variável sexo

SEXO DO INFORMANTE Nº DE OCORRÊNCIAS/TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

Homem 1.861/1.944 96% .56

Mulher 1.983/2.079 95% .45

Total 3.844/4.023 96% -

Nível de significância: .027.

Como se pode observar, os homens superam as mulheres no uso da forma
padrão, com peso relativo de .56 para a realização da regra entre os homens contra
.45 entre as mulheres. O parâmetro do contato com o mundo exterior possibilita
a compreensão do fato. Os homens, no contexto cultural da comunidade, tendem
a ter mais contato com o mundo exterior. São os homens que mais vão à feira
vender produtos da lavoura, e foram eles que trabalharam na ferrovia Bahia-Minas
e atualmente trabalham nas grandes plantações de eucalipto. Essa maior integração
do homem no processo produtivo e na vida social o coloca numa situação de maior
exposição aos padrões linguísticos adventícios e numa posição que favorece mais
a sua assimilação. Já as mulheres, envolvidas com a criação dos filhos e com as
tarefas domésticas, ficam mais restritas à vida isolada da pequena propriedade, não
obstante também trabalharem na lavoura e também levarem os produtos para a
feira. Circunscritas ao universo doméstico, acabam por conservar mais os primitivos
usos linguísticos, mais diretamente marcados pelo processo de transmissão
linguística irregular.

Padrões semelhantes em relação à variável sexo foram encontrados por
Rodrigues (1992, p.169), em estudo sobre a concordância verbal na periferia da
cidade de São Paulo, e por Bortoni-Ricardo (1985) para os falantes rurbanos de
Brazlândia, cidade satélite de Brasília. Se, no universo da norma culta, dos falantes
das classes médias urbanas, as mulheres têm-se mostrado mais sensíveis às formas
do padrão, o quadro entre os segmentos populares é diverso, tanto na periferia das
grandes cidades, quanto nas comunidades rurais do interior do país. Nesse universo,
a maior inserção dos homens no mercado de trabalho vai fazer com que esses
liderem os processos de mudança em favor do padrão urbano culto.
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12.5.3  A variável estada fora da comunidade

Considerando que a mudança se dá pela importação de padrões linguísticos
e culturais externos, é natural que os membros da comunidade que viveram um
período fora da comunidade estejam na vanguarda do processo. Nesse sentido, os
informantes foram divididos entre aqueles que passaram pelo menos seis meses
fora da comunidade e aqueles que nunca saíram da localidade ou que só se
ausentaram por curtos períodos de tempo. Essa estada fora se dá normalmente em
função da busca de trabalho nos grandes centros urbanos, ou mesmo do trabalho
agrícola em regiões mais desenvolvidas. No caso da emigração para os centros
urbanos, os homens se empregam normalmente como trabalhadores braçais na
construção civil ou como vigias ou empregados subalternos de empresas de qualquer
ramo, enquanto as mulheres, via de regra, como empregadas domésticas. Os
resultados da variável estada fora da comunidade estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Uso da regra de concordância de gênero, em Helvécia-BA,
segundo a variável estada fora da comunidade

ESTADA FORADA COMUNIDADE Nº DE OCORRÊNCIAS/TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

Sim 1.511/1.566 96% .56

Não 2.333/2.457 95% .46

Total 3.844/4.023 96% -

Nível de significância: .027.

Os resultados demonstram, de forma consistente, que os membros da
comunidade que viveram um período fora tendem a realizar mais a concordância
de gênero do que aqueles que nunca se ausentaram por um lapso de tempo
significativo, com peso relativo de .56 contra .46. Entretanto, ao que tudo indica,
o efeito dessa variável parece ser mais significativo entre os falantes mais jovens.
Isso se explica pela mudança no espectro da emigração ocorrida nas últimas décadas.
Até a década de 1960, os trabalhadores que deixavam a localidade se empregavam
geralmente na própria região, fosse no trabalho agrícola, fosse em atividades urbanas
nos pequenos centros urbanos regionais. Os informantes que viveram nos grandes
centros do Sul do país (Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente) concentram-se
na faixa etária de 20 a 40 anos, muitos dos quais, mulheres que haviam se empregado
no trabalho doméstico, “em casa de família”. Nesses casos, a assimilação da
pronúncia, das gírias, dos padrões linguísticos urbanos como um todo é bastante
notável. Pode-se pensar que, até o início da década de 1970, os usos linguísticos
que os membros da comunidade encontravam nas regiões vizinhas ou nos pequenos
centros urbanos regionais não deveriam divergir muito dos seus ou, pelo menos,
não deveriam provocar um maior efeito. A influência maior se deu, então, a partir
do contato direto com o padrão dos grandes centros urbanos, em função até das
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atuais condições de maior difusão linguística e cultural. É nesse contexto que se
pode compreender melhor o nivelamento linguístico de todas as regiões do país a
partir da ação reitora das grandes metrópoles brasileiras.

12.5.4  A variável nível de escolaridade

O fato de o processo de mudança em curso se dar através da difusão de
modelos normativos coloca em realce a variável nível de escolaridade. Entretanto,
na zona rural em que se encontra a maioria dos membros da comunidade de
Helvécia, praticamente não há alfabetizados funcionais plenos. No geral, os
membros da comunidade têm acesso a apenas um ano de escolaridade. Diante
disso, os informantes se dividem entre aqueles que haviam tido qualquer experiência
no sistema de educação pública e aqueles que não tiveram qualquer experiência de
alfabetização. Desse contato mínimo com a escola, muitas vezes, só resulta a
capacidade de “assinar o nome”, o que tem um efeito mais simbólico no plano da
cidadania do que funcional, pois o indivíduo, sendo capaz de desenhar o próprio
nome, pode receber seus documentos e ter acesso a certos serviços públicos sem
se expor a uma situação vexatória, decorrente da revelação do seu pleno analfabetismo
num mundo regido pelo registro escrito. Porém, mesmo diante da fragilidade dos
resultados dos programas de educação pública, a expectativa é a de que os
semianalfabetos apresentem uma melhor performance no uso das formas do padrão
do que os analfabetos plenos.

Os resultados das frequências absolutas corresponderam a essa expectativa,
com os semianalfabetos realizando plenamente a concordância de gênero em 98%
dos casos, enquanto os analfabetos a realizavam em 94% dos casos. Contudo, esse
grupo de fatores não foi selecionado pelo Programa das Regras Variáveis. Ao que
tudo indica, o problema está numa incontornável superposição na distribuição
das variáveis na amostra analisada. Enquanto na faixa 1 (de 20 a 40 anos), cinco
dos seis informantes eram escolarizados; na faixa 2 (41 a 60 anos), só dois
informantes eram escolarizados; e na faixa 3 (de informantes com mais de 60
anos), todos os informantes eram analfabetos. Além disso, os dois informantes
escolarizados da faixa 2 eram homens. Com efeito, no universo dos pequenos
agricultores da localidade de Helvécia, praticamente não se encontram indivíduos
escolarizados com mais de 60 anos. A pobreza, o isolamento e o abandono da
comunidade até a primeira metade do século XX não permitiram que esses
indivíduos tivessem acesso a qualquer forma de educação formal. Só os membros
das novas gerações foram beneficiados pelos programas públicos de alfabetização
implementados de forma mais intensa a partir da década de 1970. E o fato de os
dois únicos informantes semialfabetizados da faixa 2 serem homens e o único
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informante analfabeto da faixa 1 ser uma mulher só confirma o que já foi dito aqui
acerca da posição privilegiada dos homens em relação às mulheres, no que diz
respeito à participação na vida pública.

Diante disso, o fator escolarização pode ser considerado de uma forma
indireta. Os falantes mais jovens e do sexo masculino realizam mais a concordância
porque, entre outras coisas, tiveram (mais) acesso aos programas de educação
pública. Contudo, não se deve deixar de ter em mente a precariedade de tais
programas, antes de fazer qualquer afirmação sobre os efeitos linguísticos da
escolarização no meio rural. Em muitos casos, os professores recrutados nesses
programas são muito mal preparados; e, sob a ótica do padrão linguístico normativo,
praticamente não se diferenciam dos seus alunos.

12.5.5  Conclusão da análise do encaixamento social

Os resultados das variáveis sociais se mostraram bastante consistentes com
a avaliação do quadro de variação observado na comunidade de fala de Helvécia
como sendo o reflexo sincrônico de um desenvolvimento diacrônico da gramática
da comunidade no sentido da fixação da regra de concordância de gênero num
nível praticamente categórico. A distribuição pelas três faixas etárias representa
um padrão ascendente de aplicação da regra de concordância de gênero. Esse padrão
ascendente geracional reflete um processo de mudança em curso na comunidade
que é liderado pelos homens com alguma escolaridade que viveram pelo menos
seis meses fora da comunidade, trabalhando nos grandes centros urbanos. Esse
cenário sociolinguístico configura um processo de mudança de cima para baixo,
no qual o padrão urbano tem se difundido para todas as regiões do interior do
país, através sobretudo da ação maciça dos meios de comunicação de massa, com
a contribuição da ampliação do sistema de educação pública e do deslocamento
populacional. E tal processo de nivelamento linguístico vai apagando os resquícios
do processo de transmissão linguística irregular desencadeado nas situações de
multilinguismo que caracteriza o interior do país até o século XIX. Esse é o caso
da variação na concordância de gênero no interior do SN que tende em breve a
desaparecer dos padrões de comportamento linguístico da comunidade.

12.6  Conclusão

A análise reuniu, assim, evidências empíricas de que, em estágios anteriores
da evolução diacrônica do dialeto de Helvécia, teria ocorrido um processo mais
intenso de variação na concordância de gênero provocado pelo processo de
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transmissão linguística irregular, desencadeado pela aquisição imperfeita do
português pela maioria de falantes africanos trazidos da África para a região do
dialeto, no século XIX, e se implementado com a nativização desse modelo defectivo
de português nas gerações seguintes dos descendentes crioulos desses escravos
africanos. E o aspecto mais decisivo para definir o caráter crioulizante da variação
em Helvécia é o fato de o padrão estrutural da variação nessa comunidade ser o
mesmo dos processos de mudança que afetaram a concordância de gênero do
português na formação das línguas crioulas na África.

Nos crioulos de base lexical portuguesa da África, a erosão da morfologia
flexional do nome no que diz respeito à categoria gramatical do gênero afetou mais
o mecanismo morfossintático da concordância do que a flexão mórfica do gênero
nos núcleos nominais que designam os seres animados. Assim, o mecanismo
morfossintático da concordância de gênero, que no português serve para indicar o
gênero gramatical exaustivamente no conjunto de nomes da língua (na maioria dos
casos, sem qualquer relevância no plano da informação referencial), foi praticamente
eliminado; só se mantendo marginalmente nas variedades acroletais do crioulo cabo-
verdiano, aquele que apresenta o menor grau de crioulização. Já a flexão de gênero
nos nomes dos seres animados conservou-se, por possuir o valor referencial, mesmo
que de forma variável, em todos os crioulos portugueses da África, inclusive no
santomense, que exibe o maior grau de crioulização. Portanto, no que se refere à
categoria gramatical do gênero, a estrutura linguística que tende a oferecer a maior
resistência à erosão gramatical ocorrida durante o processo de transmissão linguística
irregular é a marcação do gênero nos núcleos nominais que designam os seres
animados, nos casos em que a indicação referencial do sexo dos indivíduos é relevante.

A análise da variação na concordância de gênero no SN em Helvécia revelou
que o processo de variação e mudança nesse dialeto afro-brasileiro segue o mesmo
padrão observado nas línguas crioulas da África, observando-se apenas uma diferença
no grau de intensidade das mudanças e variação em cada caso: mais intenso nos
crioulos, menos intenso no português popular do Brasil. Assim, enquanto, nos crioulos
portugueses da África, a concordância de gênero com os determinantes, adjetivos e
modificadores foi praticamente eliminada, conservando-se apenas, e de forma variável,
a marcação do gênero nos nomes dos seres animados que possuem a propriedade de
flexão de gênero; em Helvécia, a concordância de gênero entre o nome e os demais
constituintes do SN é feita de forma variável, ao passo que a marcação do gênero é
categórica nos núcleos nominais flexionáveis em gênero. Essa semelhança fundamental
do padrão seguido nos dois processos torna-se, assim, a prova decisiva do caráter
crioulizante da variação na concordância de gênero em Helvécia.

Por outro lado, a ideia de que a variação na concordância de gênero que se
observa em Helvécia poderia ser o reflexo de uma deriva interna da língua portuguesa
deve ser posta de lado, não apenas em função desse significativo paralelo, mas também
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em função da visão apresentada na seção 11.2, acima, segundo a qual a morfologia
de gênero, ao contrário de se enfraquecer, se fortaleceu ao longo da história interna
do português, com o aumento do rendimento funcional do morfema de feminino -a.
O cabo-verdiano, o Crioulo e o santomense se formaram entre os séculos XV e XVII.
Nesse período, a categoria gramatical do gênero estava se expandindo no português.
Entretanto, pode-se afirmar que se operou, no processo de constituição desses
crioulos, uma verdadeira déblâcle na morfologia de gênero e no mecanismo da
concordância através do qual essa categoria gramatical se manifesta na sintaxe.

Assim sendo, o que se observa no processo de formação dos crioulos de base
portuguesa e no português afro-brasileiro põe em questão o princípio de que a
marcação do gênero no português é feita fundamentalmente pelos termos
determinantes. Pode-se pensar que assim o é no português contemporâneo, porque
a lógica da estrutura interna da língua se sobrepôs à economia básica do processo de
prover informação referencial, que constitui a função básica da linguagem humana.
Em sua evolução, as línguas naturais desenvolvem todo um aparato estrutural,
através de um processo secular que se rege por uma série de fatores de ordem cultural
e ideológica, de modo que nem sempre esse processo está em sintonia com a economia
da língua enquanto sistema provedor de informação referencial par excellence, ou
seja, dentro de uma lógica em que a estruturação formal é determinada pelos
significados que a forma veicula. Portanto, esta análise revela que a marcação do
gênero se faz essencialmente no nome núcleo do SN, não nos termos determinantes.
Essa posição só pode ser assumida em função do princípio teórico de que a
estruturação da língua é regida a partir da relação linguística essencial entre a forma
e o significado (CHOMSKY, 1993, 1995). Sobretudo nos processos em que o modus
linguae está efetivamente em jogo (como é caso dos processos de transmissão
linguística irregular), a relação essencial entre forma e significado se impõe, rompendo
as relações que a forma mantém consigo mesma.

No caso do gênero, o processo de erosão gramatical ocorrido durante o
processo de transmissão linguística irregular afetou principalmente a concordância
de gênero dos determinantes e modificadores com o núcleo nominal do SN,
sobretudo nos casos em que essa marcação do gênero veiculava apenas uma
classificação gramatical sem nenhuma implicação no plano do significado referencial.
A marcação do gênero somente foi preservada, quando possuía um significado
referencial — expressando o gênero natural dos indivíduos; mesmo assim, da
maneira mais econômica: apenas no núcleo nominal (através da flexão e/ou da
composição lexical), eliminando-se ou restringido-se o mecanismo subsidiário (e
redundante) da concordância. Fica, assim, explicado por que o progressivo ataque
crioulizante sobre os mecanismos sintáticos e mórficos de marcação da categoria
gramatical do gênero em português encontrou no núcleo nominal do SN a sua
última e mais inexpugnável cidadela.
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