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14  A concordância verbal

Dante Lucchesi

Alan Baxter

Jorge Augusto Alves da Silva*

A concordância verbal de número e pessoa ao lado da concordância nominal
de número são os aspectos da gramática da língua portuguesa no Brasil que exibem
os mais amplos processos de variação, distinguindo qualitativamente a variante
brasileira do português da variante europeia, onde tal variação é, na melhor das
hipóteses, residual e periférica. Para além de ser um dos pontos mais focalizados
pelas análises sociolinguísticas, a concordância verbal está no centro dos debates
acerca da relevância do contato entre línguas na formação da realidade linguística
brasileira.

No que concerne ao paradigma da flexão verbal, o português brasileiro culto
se diferencia da tradição normativa da seguinte maneira: enquanto nesta, cada
pessoa do discurso tem uma forma verbal morficamente diferenciada, no padrão
verbal consagrado pelo uso culto brasileiro, reduz-se a quatro formas, como
esquematizado no Quadro 1.

NORMA PADRÃO NORMA CULTA BRASILEIRA

eu trabalho eu trabalho

tu trabalhas você trabalha

ele/ela trabalha ele/ela trabalha

nós trabalhamos nós trabalhamos

vós trabalhais vocês trabalham

eles/elas trabalham eles/elas trabalham

Quadro 1 - O paradigma da flexão verbal no padrão normativo
e no português brasileiro culto

* A autoria deste capítulo é dividida da seguinte maneira: a introdução ficou a cargo de Dante
Lucchesi; a seção 14.1. é de autoria de Dante Lucchesi e Alan Baxter; a seção 14.2. é de Jorge
Augusto Alves da Silva e Dante Lucchesi; e seção 14.3. é de autoria de Dante Lucchesi.
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Considerando as categorias gramaticais de pessoa e número no paradigma
do uso culto brasileiro, pode-se afirmar que: a 1ª pessoa do singular é marcada na
forma verbal quanto à categoria de pessoa; a 2ª e a 3ª pessoas do singular se
relacionam com formas verbais não marcadas morficamente; as formas verbais da
2ª e da 3ª pessoas do plural são marcadas apenas quanto ao número; e a forma
verbal da 1ª pessoa do plural é marcada cumulativamente nas categorias gramaticais
de pessoa e número, como se pode ver no Quadro 2.

PESSOA DO DISCURSO TRAÇOS DE PESSOA E NÚMERO FORMA VERBAL

1ª pessoa do singular [ +pessoa / -plural ] eu trabalho

2ª pessoa do singular [ -pessoa / -plural ] você trabalha

3ª pessoa do singular [ -pessoa / -plural ] ele/ela trabalha

1ª pessoa do plural [ +pessoa / +plural ] nós trabalhamos

2ª pessoa do plural [ -pessoa / +plural ] vocês trabalham

3ª pessoa do plural [ -pessoa / +plural ] eles trabalham

Quadro 2 - Os traços de pessoa e número no paradigma da flexão verbal
no português brasileiro culto

O morfema de pessoa -o e seu alomorfe -i ocorrem apenas no presente, no
pretérito perfeito e no futuro do presente do indicativo; nos demais tempos, essa
marcação mórfica se neutraliza, não restando qualquer distinção na forma verbal
que se refere a todas as pessoas do discurso no singular. No que concerne à 2ª
pessoa do singular, o pronome tu conjugado com uma forma marcada pelo morfema
-s ainda subsiste em algumas poucas regiões do Brasil, principalmente no Sul,
sofrendo uma crescente concorrência da estrutura com você, ou de uma estrutura
em que tu se combina com uma forma morficamente não marcada. Porém, na
maior parte do território brasileiro, predomina a estrutura de você com a forma
verbal não marcada e, na norma popular e rural de muitas regiões, tu se combina
categoricamente com a forma verbal não marcada morficamente para pessoa e
número.

O pronome nós vem progressivamente sendo substituído, em função do
processo de gramaticalização da expressão nominal a gente (cf. capítulo 19 deste
livro). Tal processo reduz ainda mais a flexão de número e pessoa do verbo, na
medida em que a expressão nominal a gente, gramaticalizada como forma variante
do pronome de 1ª pessoa do plural, se combina com as formas verbais não marcadas
da 3ª pessoa do singular. Esse processo de mudança em curso atinge tanto a
norma culta quanto a norma popular, o que tem reduzido bastante o uso da forma
marcada em -mos. Entretanto, na norma popular, o quadro de variação é mais
complexo, porque, ao lado dessas duas estruturas (nós trabalhamos e a gente trabalha),
se observam tanto a combinação de a gente com a forma flexionada em -mos (a gente
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trabalhamos), quanto o uso de nós com a forma verbal não marcada morficamente
(nós trabalha).

O morfema -m de número é aquele que sofre o processo mais amplo de
variação no português brasileiro (PB). Segundo Scherre e Naro (1997, p.93), a
concordância verbal e nominal, no que concerne à categoria gramatical de número,
é geral e amplamente documentada no PB. Esses autores a definem como um caso
de variação inerente, com base no conceito proposto por Labov (1972a, p.183-
259). Esse processo de variação, que atinge a regra de concordância verbal com a
2ª e a 3ª pessoas do plural, atinge tanto a norma culta quanto a norma popular,
porém há que se destacar a enorme diferença entre os dois polos desse contínuo
relativamente à frequência de uso do morfema de número na norma culta, que é
superior aos noventa pontos percentuais, enquanto, no português afro-brasileiro,
fica abaixo dos vinte pontos percentuais (ver 14.2 adiante). O Quadro 3 apresenta
esquematicamente os processos de variação que ocorrem no paradigma da flexão
verbal nas duas grandes normas do português brasileiro.

NORMA CULTA BRASILEIRA NORMA POPULAR BRASILEIRA

eu trabalho eu trabalho

você trabalha (~ tu trabalhas ~ tu trabalha) você trabalha ~ tu trabalha

ele/ela trabalha ele/ela trabalha

nós trabalhamos ~ a gente trabalha nós trabalha ~ nós trabalhamo(s)
a gente trabalha ~ a gente trabalhamo(s)1

vocês trabalham (~ vocês trabalha) vocês trabalha ~ vocês trabalham

eles/elas trabalham (~ eles/elas trabalha)2 eles/elas trabalha ~ eles/elas trabalham

Quadro 3 - Processos de variação no paradigma da flexão verbal
no português brasileiro culto e no português popular do Brasil

O continuum que se verifica em relação à frequência de uso do morfema de
número, desde a norma urbana culta, de um lado, até as comunidades rurais afro-
brasileiras, no extremo oposto, passando pelo que se pode chamar de norma urbana
semiculta e variedades populares urbanas e rurais do PB, constitui uma significativa
evidência empírica de como o contato entre línguas afetou as diversas variedades
do PB. As variedades populares que têm a sua formação mais fortemente marcada
pelo contato entre línguas são aquelas que apresentam as menores frequências de
uso do morfema de número, ao passo que as variedades urbanas culta e semiculta,

1 É muito comum a supressão do -s final do morfema -mos no português popular do Brasil.
2 Vale ressaltar que, para a norma culta, considerada a análise feita na amostra do NURC do Rio de

Janeiro (GRACIOSA, 1991), o nível de variação na aplicação da regra de concordância com a 3ª
pessoa do plural é inferior a 5%. Esse nível deve se manter em relação à 2ª pessoa do plural.
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que só indiretamente foram afetadas pelo contato em sua formação histórica, são
aquelas que apresentam os maiores índices de aplicação da regra de concordância.
Além disso, na norma popular, as diversas comunidades de fala apresentam um
cenário de mudança em curso no sentido do incremento da aplicação da regra de
concordância, o que vai de encontro à hipótese lançada por Naro (1981) de que no
PB estaria em curso um processo de perda das marcas de concordância e desautoriza
a visão da ação de uma deriva secular, defendida por Naro e Scherre (1993, 2007).

Portanto, o estudo da concordância verbal nas comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas revela-se um campo bastante profícuo para se estabelecerem
relações empiricamente motivadas do contato entre línguas que marca a história
sociolinguística do Brasil com o quadro de variação morfossintática que se observa
atualmente. Nesse sentido, um dos fatos mais significativos é a variação na
concordância verbal relacionada com a 1ª pessoa do singular, que será objeto da
seção 14.1 deste capítulo. Esse processo de variação se circunscreve, no conjunto
das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas aqui analisadas, à comunidade de
Helvécia. Esse fato sinaliza para a hipótese de que na formação do PB, pelo menos
em algumas localidades em que o contato entre línguas foi mais intenso, a erosão
gramatical atingiu todo o paradigma de flexão de pessoa e número do verbo.

A seção 14.2 trata do uso do morfema de número na 3ª pessoa do plural e
revela um cenário de reduzidíssima aplicação da regra de concordância verbal entre
os falantes mais velhos das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas; quadro
esse que vai se esbatendo com o crescente uso do morfema de número entre os
falantes mais jovens. Fica evidente o contraste entre esse cenário claro de mudança
no sentido do aumento do emprego da regra de concordância com o que se depreende
dos padrões urbanos de comportamento linguístico, para os quais o prognóstico
mais plausível é o de variação estável (SCHERRE; NARO, 1997), sob o qual se
podem identificar influxos contrários (NARO; SCHERRE, 1991). Essas diferenças,
tanto na frequência de emprego das variantes, quanto nas tendências de mudança
em curso, ratificam a visão de uma polarização sociolinguística do Brasil, como
sistematizado por Lucchesi (1994, 1998, 2001a, 2002a, 2002b, 2006).

A análise da variação da concordância verbal com a 1ª pessoa do plural,
apresentada na seção 14.3, também traz importantes evidências a favor da relevância
do contato entre línguas na formação histórica do PB, bem como da polarização
sociolinguística do Brasil. Nela se demonstrará que, diferentemente do que ocorreu
na norma culta, a redução no uso do morfema cumulativo -mos nas comunidades
afro-brasileiras isoladas não decorre da substituição do pronome nós pela expressão
a gente, já que os falantes mais velhos, que ainda conservam mais o pronome nós,
são exatamente aqueles que aplicam menos a regra de concordância verbal. Resta,
então, como válida apenas a hipótese de que o quadro atual de variação na aplicação
da regra de concordância verbal no português brasileiro nada mais é do que o

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36334



335

resultado da redução no uso da morfologia flexional associada às regras de
concordância; redução esta que constitui um processo virtualmente universal nas
situações de contato maciço entre línguas (cf. capítulo 3 deste livro).

Portanto, o panorama da variação na concordância verbal nas comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas que aqui se delineia tem como pano de fundo um
amplo processo de variação que constitui uma das mais significativas diferenças
entre o português do Brasil e o português europeu, na medida em que, para o
segundo, diferentemente do que sugerem Naro e Scherre (2007), não há qualquer
evidência efetiva da existência de um quadro de variação que sequer se aproxime
do quadro brasileiro. Ao contrário, descortina-se um cenário de ampla vitalidade
no uso dos morfemas de pessoa e número do verbo, com particular destaque para
o morfema de 2ª pessoa do singular, que tem um valor social notável, como marca
de intimidade; para a vitalidade do uso do morfema de 2ª pessoa do plural no
interior da região Norte de Portugal; e para a concordância semântica que tem
disseminado o uso da estrutura a gente trabalhamos mesmo entre os segmentos
escolarizados da capital, Lisboa.

Ao invés de um processo de perda progressiva da morfologia verbal de pessoa
e número, fruto de uma deriva secular, a caracterização sociolinguística do Brasil
impõe um cenário muito mais complexo, do qual emerge a polarização entre a
maioria da população, em cuja fala se vêm atenuando os reflexos de um pretérito
processo de erosão gramatical resultante do contato entre línguas, frente aos padrões
de fala das classes superiores, em que os influxos da interação com as classes
baixas convive com forças estruturais de vária ordem e com a pressão social da
normatização linguística.

Nas análises que se apresentam a seguir sobre a variação na concordância
verbal nas pessoas do discurso que se conjugam com um morfema flexional específico
no português brasileiro, tendo como universo de observação as comunidades rurais
afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia, parte-se da hipótese de que, no
processo de formação dessas comunidades de fala, a morfologia flexional de pessoa
e número do verbo existente na língua-alvo sofreu um violento processo de erosão,
na proporção do grau de transmissão linguística irregular presente na gênese de
cada comunidade. Tal processo de erosão chegou a atingir a 1ª pessoa do singular
nos casos de contato mais radical, como no caso da comunidade de Helvécia, para a
qual se recolheram indícios de um passado crioulo (cf. capítulo 2 deste livro). Porém,
diferentemente do que aconteceu, por exemplo, nos crioulos africanos de base
portuguesa, essa erosão não foi de monta a eliminar totalmente a flexão de pessoa e
número do verbo, mas produziu um amplo e profundo quadro de variação
qualitativamente distinto de qualquer processo de variação residual e não estruturada
que eventualmente possa ser identificado em qualquer momento da história das
variedades cultas e populares do português europeu.
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Tal processo de variação ainda se reflete fortemente no português popular
brasileiro, sobretudo em suas variedades mais isoladas do interior do país.
Entretanto, tem se verificado, nas últimas décadas, uma tendência à implementação
do uso de morfemas flexionais do verbo em função da influência linguística e
cultural dos grandes centros urbanos sobre todas as regiões do país, graças
sobretudo ao enorme poder dos grandes meios de comunicação de massa, mas
também ao deslocamento populacional e à expansão do sistema de educação pública
(cf. capítulo 1 deste livro). Portanto, em todas as análises sociolinguísticas
realizadas nas comunidades afro-brasileiras isoladas, revelou-se um processo de
mudança em curso em favor da implementação das regras de concordância verbal.

14.1  A concordância verbal
com a primeira pessoa do singular

Nesta seção, será analisada a variação na relação de concordância entre o
verbo e o sujeito quando este se refere ao próprio falante, ou seja, a primeira
pessoa do discurso, como exemplificado abaixo:
(1) a. Eu trabalho na roça.

b. Eu trabalha na roça.

(2) a. Eu trabalhei na roça.

b. Eu trabalhou na roça.

Para além do presente e do pretérito perfeito do indicativo — exemplificados
em (1) e (2), respectivamente —, a 1ª pessoa do singular só tem um morfema
próprio no futuro do presente do indicativo, tempo que praticamente não é usado
na linguagem popular e rural, sendo substituído pela perífrase com o verbo ir
funcionando como auxiliar (e.g., vou trabalhar por trabalharei). Os outros tempos
verbais que têm alguma vitalidade no português popular do Brasil, como o
imperfeito do indicativo e o do subjuntivo, não contêm um morfema específico
para a 1ª pessoa do singular (e.g., eu trabalhava / ele trabalhava; se eu trabalhasse / se
ele trabalhasse). Portanto, o processo de variação na concordância verbal envolvendo
a 1ª pessoa do singular se circunscreve aos tempos em que essa pessoa do discurso
ainda preserva uma marca própria e que têm alguma vitalidade na linguagem popular
brasileira, ou seja, o presente e o pretérito perfeito do indicativo.

A hipótese de que um verbo desprovido de morfologia de pessoa e número
era a forma predominante nas variedades antigas do português afro-brasileiro foi
levantada por Mussa (1991, p.218-222). Embora sejam escassas as evidências
empíricas diretas que possam apoiar essa proposta, existem, de fato, alguns dados
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em tradições orais afro-brasileiras que apontam para a presença variável do morfema
de 1ª pessoa do singular. Essa variação ocorre na lírica do jongo, uma forma musical
afro-brasileira registrada por Ribeiro (1968, p.198-199), na década de 1950. Outros
exemplos ainda figuram no Lundu do Pai João, uma canção afro-brasileira anônima
(LOPES, 1988, p.171), e nos vissungos, canções afro-brasileiras registradas em São
João da Chapada, Minas Gerais, na década de 1930 por Machado Filho (1985, p.80).

A ideia de que, no processo de transmissão irregular que afetou a formação
do português afro-brasileiro, as marcas de pessoa e número teriam sofrido, em
todas as pessoas do discurso, uma forte concorrência da forma não marcada da 3ª
pessoa do singular recebe evidências favoráveis de investigações atuais sobre os
processos de aquisição de segunda língua e de língua materna. Em estudos de
aquisição do espanhol como segunda língua, observa-se que, na interlíngua, a 3ª
pessoa do singular serve como default ou forma subespecificada (ANDERSON,
2002, p.91; CLEMENTS, 2003; BRUHN DE GARAVITO, 2003; McCARTHY, 2006).
Também estudos da aquisição monolíngue de catalão (DAVIDSON; GOLDRICK,
2003), espanhol (RADFORD; PLOENNING-PACHECO, 1995) e português
(SIMÕES; STOEL-GAMMON, 1979) apontam para o uso da 3ª pessoa do singular
como default. Em variedades do português da África, também há evidências da
variável generalização da 3ª pessoa do singular do verbo (BAXTER, 2002, p.18-19;
GONÇALVES; STROUD, 1998, p.123; MENDES, 1985, p.149-151). Portanto, na
população afro-brasileira em épocas passadas, seria de esperar que houvesse uma
variação com a forma não marcada da 3ª pessoa do singular, podendo ser usada
com referência a qualquer pessoa do discurso.

Hoje em dia, o fenômeno é raro no Brasil, mesmo considerando o português
popular rural, onde a variação na flexão de número e pessoa do verbo é ampla e
profunda (cf. Quadro 3). Descrições horizontais de dialetos rurais não fazem
referência a esse tipo de variação. Veado (1982), que descreve a norma linguística
de falantes rurais de pouca ou nenhuma escolaridade da microrregião sanfranciscana
de Januária, no norte de Minas Gerais, afirma: “temos no dialeto rural apenas a
flexão de 1ª pessoa do singular e de 3ª pessoa do singular, inexistindo, no geral,
portanto, formas do plural” (p.56-57). Ada Rodrigues (1974, p.68-69), em sua
descrição do “dialeto caipira” da região de Piracicaba, em São Paulo, afirma que “o
sistema verbal apresenta duas formas no presente: uma para a 1ª pessoa do singular
(vou) e outra para as demais (vai). No perfeito, há três formas: 1ª pessoa do singular
(fiz), 3ª pessoa (fez), 1ª pessoa do plural (fizemos)”. Por outra parte, a inexistência
de estudos sociolinguísticos sobre a variação na concordância verbal envolvendo
a 1ª pessoa do singular em normas populares urbanas aponta para a inexistência
do fenômeno, mesmo considerando-se a periferia das grandes cidades. E até
nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas estudadas no Projeto Vertentes
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(cf. capítulo 5 deste livro), somente a comunidade de Helvécia, no Extremo Sul
da Bahia, apresentou um nível significativo de variação na concordância verbal
envolvendo a 1ª pessoa do singular. Assim, parece que, por um lado, a 1ª pessoa
do singular foi aquela que mais resistiu à erosão provocada pelo contato do
português com as línguas africanas e autóctones no Brasil; e, por outro lado,
pode-se pensar que a recomposição da morfologia verbal de pessoa e número nas
variedades do português afro-brasileiro teria se iniciado também pelo morfema de
1ª pessoa do singular.3

A existência desse processo estruturado de variação em Helvécia destaca
essa comunidade no panorama linguístico do português rural do Brasil e aproxima
esse dialeto dos crioulos de base lexical portuguesa da África, que eliminaram
totalmente a flexão de número e pessoa existente na língua-alvo, o português.
No caso de Helvécia, é mais plausível pensar que houve um violento processo de
variação no uso de todos os morfemas número-pessoais, que se estendeu até as
primeiras décadas do século XX. A partir daí, o uso desses morfemas se teria
intensificado por influências externas à comunidade, sendo o morfema de 1ª
pessoa do singular aquele que mais rapidamente se teria fixado, tanto que a
variação no seu uso entre os jovens já é muito reduzida. Desse modo, o processo
de implementação do uso da regra de concordância verbal que vem se
desenvolvendo em Helvécia pode ser definido como um processo de mudança de
tipo descrioulizante, pois se trata de um processo de reintrodução da morfologia
da língua-alvo.

14.1.1  A variável dependente

A presente análise tem como base empírica uma amostra de fala vernácula
com 18 falantes da comunidade de Helvécia agrupados em três faixas etárias: faixa
1, de 20 a 40 anos; faixa 2, de 41 a 60 anos; faixa 3, de mais de 60 anos. Os falantes
estão distribuídos equitativamente pelos dois sexos, considerando-se também o
seu nível de escolaridade e o fato de terem vivido, ou não, por pelo menos seis
meses fora da comunidade. A análise dessas variáveis sociais fornecerá a
comprovação empírica para a tendência de mudança descrioulizante aqui proposta.
Para além disso, apresenta-se também um tratamento do problema do encaixamento

3 Fatos semelhantes são observados na literatura sobre a aquisição do português brasileiro como
língua materna. Assim, Simões e Stoel-Gammon (1979) observaram que o morfema de 1ª
pessoa do singular foi o primeiro morfema de pessoa-número adquirido categoricamente, depois
de uma fase em que o verbo finito apresentava a forma não marcada da 3ª pessoa do singular.
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linguístico do processo de mudança, incorporando algumas variáveis estruturais.
O modelo teórico-metodológico que orienta a análise é definido no quadro da
Sociolinguística Quantitativa (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968];
LABOV, 1972a, 1982, 1994), incorporando-se alguns elementos do Programa
Gerativista (CHOMSKY, 1981, 1986, 2001; KOOPMAN; SPORTICHE, 1991) na
análise das variáveis estruturais. No tratamento quantitativo dos dados, utilizou-
se o pacote de programas VARBRUL (PINTZUK, 1988; SCHERRE; NARO, 2003;
TAGLIAMONTE, 2006).

Dentro desse aparato metodológico, a análise estrutura-se da seguinte
maneira: observa-se o comportamento da variável em questão, dita variável
dependente, em função de um determinado número de variáveis estruturais e sociais,
ditas variáveis independentes ou explanatórias. Os resultados gerais da variável
dependente podem ser vistos na Tabela 1.

Tabela 1 - Frequência geral de aplicação da regra de concordância verbal
com a 1ª pessoa do singular em Helvécia-BA

VARIANTE Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA

Com concordância (ex.: eu falo / eu falei) 2.556/3.134 82%

Sem concordância(ex.: eu fala / eu falou) 578/3.134 18%

O emprego do morfema de 1ª pessoa do singular com uma frequência de
aproximadamente 80% do total das ocorrências analisadas, comparado com o
reduzido uso do morfema de número junto à 1ª e à 3ª pessoas do plural — abaixo
dos vinte pontos percentuais (cf. seções 14.2 e 14.3, adiante) —, revela que a
implementação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular está
bem avançada na gramática da comunidade de fala.

14.1.2  O encaixamento linguístico

Para analisar como esse processo de variação e mudança se encaixa na
estrutura linguística da comunidade, foram consideradas inicialmente as seguintes
variáveis independentes ou explanatórias: (i) tipo de oração; (ii) tipo de frase; (iii)
tempo do verbo; (iv) estrutura mórfica da forma verbal; (v) ordem dos constituintes
na sentença; (vi) efeito de gatilho; e (vii) saliência fônica. Das variáveis estruturais
propostas, o programa de regras variáveis VARBRUL selecionou, como estatistica-
mente significativas, pela seguinte ordem, as variáveis: (i) ordem dos constituintes
na sentença; (ii) tempo do verbo; e (iii) efeito de gatilho.

A variável ordem dos constituintes na sentença foi organizada da seguinte
maneira:
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(3) ORDEM DOS CONSTITUINTES NA ORAÇÃO

a. S-V-(X) 4

Ex.: Ieu tenho uma poção de amigo.

b.  V-(X)

Ex.: Levei no médico.

c.  X-S-V-(X)

Ex.: Mas, de vez em quando, eu falo com ela.

d.  X-V-(X)

Ex.: Só vejo falá nome.

e. S-X-V-(X)

Ex.: Eu quase num faz não.

f.  (X)-V-(X)-S-(X)

Ex.: De manhã, foi eu no jiquiá pa dá o minino cumida.

Os resultados quantitativos dessa variável são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável ordem dos constituintes na oração

ORDEM DOS CONSTITUINTES Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

S-V-(X) 893/1024 87% .60

X-S-V-(X) 339/385 87% .59

X-S-X-V-(X) 51/66 77% .48

X-V-(X) 403/498 81% .47

S-X-V (X) 57/114 50% .42

V-(X) 594/793 75% .40

(X)-V-(X)-S-(X) 6/11 35% .04

Total 2.556/3.134 82% —

Os seis valores dessa variável podem ser reagrupados em quatro: (i) sujeito
imediatamente antes do verbo, [S-V-(X)] e [X-S-V-(X)]; (ii) sujeito nulo, [V-(X)] e
[X-V-(X)]; (iii) sujeito separado do verbo por um constituinte, [S-X-V-(X)] e
[X-S-X-V-(X)]; e (iv) sujeito posposto ao verbo [(X)-V-(X)-S-(X)]. A análise dessa
variável fundamentou-se no diagrama estrutural apresentado no Quadro 4.

4 S (= sujeito); V (= verbo); e X (= qualquer outro constituinte). (X) significa que este constituinte
pode não ocorrer.
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                                              AgrP                     IP = { AgrP [ TP ] }
                                                / \
                                              /     \Agr’
                                        SU2       / \
                                                   /     \
                                                Agr     TP
                                               /           / \
                                             /           /      \T’
                                      V3+T2                / \
                                                              /      \
                                                        V2+T1    VP
                                                                       / \
                                                                     /     \V’
                                                                 SU1     / \
                                                                         /      \

      V1     OB

Quadro 4 - Representação estrutural do sintagma flexional (IP)

Fonte: Adaptado de Koopman e Sportiche, 1991.

Assim, a situação ótima para desencadear o processo de concordância seria
a de sujeito lexicalmente preenchido que se move para a posição de especificador
de AgrP (SU2). O movimento do sujeito para o especificador de AgrP, associado ao
movimento do verbo para tempo (V2+T1), e do núcleo tempo, que já contém o
verbo, para a posição de núcleo de AgrP (V3+T2) definiriam o processo de
concordância. Os pesos relativos dos fatores [S-V-(X)] e [X-S-V-(X)], quase idênticos
e os mais altos do grupo, confirmam a hipótese.

Os valores relativamente mais baixos do sujeito nulo podem ser explicados
na medida em que a posição de especificador de IP é preenchida por uma categoria
vazia pro, o que, associado à fragilidade dos traços de concordância na gramática
do dialeto, não favoreceria o alçamento do verbo para a posição de núcleo de AgrP,
não ocorrendo, portanto, a concordância em forma fonética.

No caso de haver um constituinte entre o sujeito e o verbo, há duas
possibilidades de explicação para o desfavorecimento da aplicação da regra de
concordância. De um lado, pode-se pensar que, em [S-X-V-(X)], o pronome eu está
na posição de tópico, portanto em adjunção a IP, e não na posição de especificador
de AgrP. Por outro lado, para o caso de [X-S-X-V-(X)], pode-se pensar que, dada a
fragilidade dos traços de concordância no dialeto, o verbo subiu para T’ mas não
subiu para Agr’, mesmo que a posição de especificador de AgrP esteja lexicalmente
preenchida pelo sujeito. Evidentemente, a presença de advérbios pré-verbais dificulta
o movimento do verbo para Agr’.
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Finalmente, o valor de não aplicação da regra de concordância muito elevado
no fator [(X)-V-(X)-S-(X)] corrobora a hipótese de que o movimento do sujeito
para a posição de especificador de AgrP é crucial para desencadear o processo de
concordância.

Os resultados da variável tempo do verbo, que compreende o presente, o
pretérito perfeito e o futuro perifrástico, são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável tempo do verbo

TEMPO DO VERBO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Presente do Indicativo 1452/1739 83% .56

Pretérito Perfeito do Indicativo 1009/1297 78% .39

Futuro Perifrástico 95/98 97% .88

Total 2.556/3.134 82% —

Os resultados indicam que a implementação do uso da regra de concordância
se dá primeiramente no presente e depois no pretérito. Por outro lado, o alto valor
do futuro perifrástico (eu vou fazer ~ eu vai fazer) pode ser explicado pelo fato de o
auxiliar ser, em realidade, uma manifestação da categoria funcional de tempo.
Portanto, o auxiliar já seria gerado na posição de núcleo do TP, o que favorece
bastante o seu alçamento para o núcleo de Agr, estabelecendo-se a concordância.
Além disso, a alta frequência desse auxiliar e a sua saliência fônica também facilitam
a implementação do morfema de pessoa.

Os resultados da variável efeito de gatilho indicam que os fatores de natureza
interativa e discursiva também interferem no desempenho linguístico dos
informantes. Nesse grupo, foram definidos dois valores: efeito desfavorável e sem
efeito, exemplificados abaixo:
(4) EFEITO DE GATILHO

a. efeito desfavorável

Ex.: — E onde você trabalha?

— Trabalha cum tratores.

b. sem efeito

Ex.: — E tem quanto tempo que isso aconteceu?

— Isso, num me engano, acho tem, mais ou menos, uns... uns quatro ano.

Em (4a), a forma não marcada da 3ª pessoa do singular na pergunta do
documentador pode ter induzido o falante a não fazer a concordância em sua
resposta. Já uma pergunta como a de (4b) não interferiria no fenômeno em foco.
Os resultados do processamento quantitativo dos dados dessa variável são
apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável efeito de gatilho

EFEITO DE GATILHO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Efeito desfavorável 268/383 70% .31

Sem efeito 2288/2751 83% .53

Total 2.556/3.134 82% —-

No caso do efeito desfavorável, a pergunta feita pelo entrevistador contém uma
forma verbal de 3ª pessoa do singular (relativa a um tratamento de você ou o/a senhor/a),
e isso induz o informante a empregar, em sua resposta, o verbo na 3ª pessoa do singular,
mesmo quando está se referindo a si mesmo. Isso se reflete nos resultados percentuais
e dos pesos relativos, pois a frequência de aplicação da regra de concordância cai, nesse
contexto, de 82% (frequência geral) para 70%, com peso relativo final de .31.

14.1.3  O encaixamento social

No âmbito das variáveis sociais, os resultados da análise quantitativa dos
dados revela um quadro notavelmente límpido, de tal maneira que todas as variáveis
sociais propostas foram selecionadas como significativas em termos estatísticos
pelo programa de regras variáveis. Desse modo, os resultados das variáveis sociais,
particularmente a idade, indicam claramente um processo de mudança em curso
descrioulizante de implementação da regra de concordância verbal.

Dentro da literatura sociolinguística, a dicotomia variação estável versus mudança
em curso define-se primariamente a partir da variável idade (LABOV, 1981; LUCCHESI,
2001b). No caso da variação estável, verifica-se um padrão curvilinear, no qual as
faixas intermediárias exibem os valores mais elevados da variante de prestígio. Já para
a mudança em curso, observa-se um padrão ascendente, no qual os mais jovens
apresentam os valores mais elevados da variante inovadora. No caso dos resultados da
variável faixa etária dessa amostra de fala da comunidade de Helvécia, pode-se mesmo
pensar numa reta, pois há uma simetria entre a faixa 3 (mais de 60 anos), com
praticamente 30 pontos abaixo da marca de neutralidade, e a faixa 1 (falantes de 20 a
40 anos) com 30 pontos acima, o que define o padrão linear ascendente, característico
da mudança em curso, como se pode ver na Tabela 5 e na Figura 1.

Tabela 5 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável faixa etária

FAIXA ETÁRIA Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

20 a 40 anos 1017/1060 96% .80

40 a 60 anos 787/920 86% .51

Mais de 60 anos 752/1154 65% .21

Total 2.556/3.134 82% —
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Figura 1 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável faixa etária (pesos relativos)

Ressalve-se que essa foi a primeira variável selecionada pelo programa dentre
as estatisticamente significativas.

As demais variáveis sociais apontam também no sentido de uma mudança
em curso em direção à implementação da regra de concordância, proveniente de
influxos externos à comunidade de fala. No caso da variável sexo, como se pode
ver na Tabela 6, os homens lideram o processo de mudança.

Tabela 6 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável sexo

SEXO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Homens 1.211/1.474 82% .56

Mulheres 1.345/1.660 81% .44

 Total 2.556/3.134 82% —

Os homens lideram o processo de mudança em função do seu maior contato
com o mundo exterior. Enquanto as mulheres se circunscrevem ao universo
doméstico, dividindo com o seu companheiro apenas o trabalho na roça, os homens
são em geral os responsáveis pela comercialização dos pequenos excedentes da
produção agrícola familiar na feira da cidade e aqueles que mais se deslocam para
os trabalhos sazonais nos grandes centros urbanos. Portanto, são eles os primeiros
a incorporar o uso das variantes do padrão urbano. Isso fica mais nítido no resultado
dos pesos relativos, com .56 para os homens frente aos .44 para as mulheres.

A influência do exterior é mensurada de forma mais direta com a variável
estada fora da comunidade por um período não inferior a seis meses, cujos
resultados são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável estada fora da comunidade

ESTADA FORA DA COMUNIDADE NºDE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Pelo menos seis meses 1.034/1.109 93% .67

Não 1.522/2.025 75% .41

Total 2.556/3.134 82% —-
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Também nesse caso, os falantes que moraram fora da comunidade lideram o
processo de mudança, o que se reflete, tanto na frequência de uso (93%, para
quem viveu fora, contra 75%, para quem nunca viveu fora da comunidade), quanto
nos pesos relativos (.67 versus .41). Aqueles que já viveram em centros urbanos
puderam assimilar diretamente a variante típica do padrão urbano culto.

Surpreendentes foram os resultados da variável escolaridade, apresentados
na Tabela 8, já que os pesos relativos invertem os percentuais de frequências
absolutas, de modo que os falantes analfabetos apresentam um peso relativo maior
para aplicação da regra de concordância que os falantes semialfabetizados.

Tabela 8 - Aplicação da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do singular
em Helvécia-BA segundo a variável nível de escolaridade

NÍVEL DE ESCOLARIDADE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Semianalfabeto 662/740 89% .39

Analfabeto 1.894/2.394 79% .53

Total 2.556/3.134 82% —

Apesar da possibilidade de que um possível enviezamento dos dados tenha
interferido no processamento quantitativo, deve-se destacar a precariedade do
sistema de educação pública na zona rural. Tanto é assim que os falantes
considerados como semianalfabetos possuíam apenas a habilidade de “desenhar”
o próprio nome. Assim, a distinção foi feita apenas entre semianalfabetos, que
tinham qualquer experiência de escolaridade (mesmo que disso resultasse apenas
a habilidade para assinar o nome) e analfabetos plenos. Como se pode ver, tal
distinção não foi de monta a interferir no comportamento linguístico dos falantes
no sentido do que seria o esperado.

14.1.4  Conclusão

O encaixamento linguístico do uso do morfema verbal de 1ª pessoa do
singular na gramática da comunidade rural afro-brasileira de Helvécia revelou que
a concordância verbal é favorecida quando o sujeito pronominal está realizado
imediatamente antes do verbo e é muito desfavorecida quando o sujeito está
posposto ao verbo. Essa é uma correlação que se aplica ao fenômeno da concordância
verbal como um todo no português brasileiro, independentemente da pessoa do
discurso, e se observa também em outras línguas, tornando-se um sério candidato
à condição de ser um condicionador universal do processo de variação e mudança
em relação à regra de concordância verbal, no âmbito do que Weinreich, Labov e
Herzog (2006 [1968 ]) definiram como problema das restrições (ing. constraints problem).
No que concerne especificamente à aplicação da regra de concordância verbal com
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a primeira pessoa do discurso, a aquisição do morfema flexional ocorre primeira-
mente no presente do indicativo, para depois ocorrer no pretérito perfeito. Já no
âmbito da interação conversacional, a presença de uma forma verbal não marcada
quanto à pessoa na pergunta posta pelo interlocutor tende a inibir o emprego da
forma verbal flexionada na resposta do falante.

Os resultados do efeito das variáveis sociais revelaram que o dialeto de Helvécia
se encontra em um estágio avançado do processo de aquisição da regra de concor-
dância verbal com a 1ª pessoa do singular. Nesse sentido, foram particularmente
significativos os resultados obtidos na variável faixa etária, pois indicaram claramente
a direção da mudança no sentido da aquisição da regra, configurando, prospectiva-
mente, o processo de implementação e, retrospectivamente, um longo processo
diacrônico, através do qual um sistema anterior praticamente sem flexão de número
e pessoa foi sendo substituído em um processo de nivelamento linguístico a partir
de influências externas à comunidade. Outras variáveis sociais (sexo, estada fora da
comunidade) confirmaram os resultados da variável faixa etária, definindo uma
tendência iminente de homogeneização dos padrões linguísticos da comunidade de
fala em torno do novo sistema com a concordância verbal. O reduzido nível de
variação no uso do morfema flexional da 1ª pessoa do singular entre os habitantes
de Helvécia na faixa dos 20 a 40 anos (menos de 5%) indica que em breve o fenômeno
deixará de ter significância estrutural na gramática da comunidade de fala, tornando-
se a variação residual um fenômeno de desempenho. Com isso, uma das marcas
mais notáveis da influência do contato entre línguas sobre esse dialeto terá
desaparecido — um processo que pode ter ocorrido em inúmeras comunidades
quilombolas brasileiras, quando essas se integraram na sociedade brasileira ao longo
do século XX, ou foram simplesmente desarticuladas em função da violenta penetração
do capitalismo no campo brasileiro.

Portanto, os resultados da análise sociolinguística que aqui se apresentam
são particularmente interessantes, porque revelam que o contato entre línguas na
formação de comunidades rurais brasileiras chegou a afetar o emprego dos morfemas
flexionais do verbo em todas as pessoas do discurso, em um processo que se
assemelha bastante ao que ocorre nos casos típicos de crioulização, em que toda a
morfologia de número e pessoa do verbo eventualmente presente na língua-alvo é
suprimida. Desse modo, o processo de variação que se observa em Helvécia está
muito mais próximo daqueles que afetaram a língua portuguesa no arquipélago de
Cabo Verde5 e nas ilhas de São Tomé e Príncipe, do que qualquer suposto processo

5 É de notar-se que há dialetos do crioulo de Cabo Verde que, além de apresentar um verbo
predominantemente desprovido de morfologia flexional, mantêm em alguns verbos a flexão de
tempo e aspecto, mas não a flexão de pessoa e número. Já o crioulo de Damão (na Índia) é o que
mais se assemelha formalmente aos fatos comentados aqui, pois o verbo nesse crioulo não tem
flexão de pessoa e número, mas tem flexão de tempo e aspecto (BAXTER, 1997).
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de variação que tenha acometido a língua portuguesa em Portugal desde a formação
do reino português até os dias atuais.

Por outro lado, pode-se pensar em um quadro de vários estratos diferenciando
as variedades linguísticas brasileiras, mesmo aquelas do interior do país. Assim,
só nas comunidades de fala mais profundamente afetadas pelo contato entre línguas,
o processo de erosão gramatical atingiu todas as pessoas do discurso. Nas demais
variedades populares do português brasileiro, que ainda assim foram signifi-
cativamente afetadas pelo contato entre línguas em sua formação histórica, todos
os morfemas número-pessoais foram atingidos, exceto o morfema que indica a
pessoa do próprio falante, o morfema da auto-referência. Na norma urbana culta,
em contraste, observa-se apenas um pequeno processo de variação que afeta somente
o emprego do morfema de 3ª pessoa do plural, que no mais das vezes se atualiza
pelo débil processo fônico de nasalização de uma vogal átona final. Tal contraste
ratifica, por um lado, a polarização sociolinguística do Brasil, nos termos propostos
por Lucchesi (1994, 1998, 2001a, 2002a, 2002b, 2006). De outra perspectiva,
reúnem-se elementos suficientes para estabelecer a seguinte correlação empiri-
camente motivada no cenário sociolinguístico e histórico do português brasileiro:
quanto mais ligada a situações de contato entre línguas em sua história estiver
uma comunidade de fala brasileira, maior será hoje o grau de variação no uso de
seus morfemas flexionais.

Por fim, a grande resistência do morfema de 1ª pessoa do singular nesse
amplo processo de variação e mudança que se observa no PB forneceria elementos
para a formulação de mais uma questão no plano do que Weinreich, Labov e Herzog
(2006 [1968]) definiram como problema das restrições, ou seja, a problemática de se
definirem condicionamentos (ou restrições) universais da variação e da mudança
linguísticas. O cenário brasileiro induziria o analista a postular que o morfema
referente à pessoa do próprio falante seria o mais refratário aos processos de variação
e mudança que afetassem o paradigma de flexão verbal de pessoa e número.
Entretanto, uma rápida consideração de outras línguas da família indo-europeia
que também passaram por processos de variação e mudança em relação ao seu
sistema de concordância verbal, como o inglês e o francês, oferece de pronto
contraexemplos que negam tal hipótese. No inglês, o único morfema remanescente
é o da 3ª pessoa do singular (curiosamente o morfema da não pessoa). No francês,
os morfemas de maior vitalidade atualmente são os da 1ª e da 2ª pessoas do plural.
Portanto, ao que tudo indica, os processos de variação e mudança que afetam a
flexão verbal de número e pessoa nas línguas humanas não exibem qualquer escala
implicacional ou hierárquica no que concerne às pessoas do discurso.

De certo mesmo, apenas a correlação empiricamente motivada entre os
processos de transmissão linguística irregular e a erosão dessa morfologia flexional
de pessoa e número, como se pode comprovar com análises objetivas da ampla
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variação que se observa no PB, no contexto de um processo de transmissão
linguística irregular mais leve, em cotejo com a eliminação de toda a flexão de
pessoa e número do verbo, que se observa em todos os crioulos de base portuguesa
da África e da Ásia, que passaram por um processo mais intenso e radical de
transmissão linguística irregular.

14.2  A concordância verbal com a terceira pessoa do plural

No que diz respeito à variação na aplicação da regra de concordância verbal
associada à 3ª pessoa do plural, o panorama sociolinguístico da língua portuguesa
no Brasil fornece importantes evidências empíricas favoráveis à hipótese do contato
entre línguas como móvel do processo de variação e mudança.6 A primeira delas
diz respeito aos níveis diferenciados de variação que se encontram nas diferentes
variedades do português brasileiro, constituindo o seguinte continuum:
(i) nas comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia, o

nível de aplicação da regra de concordância é da ordem de 16% (ver abaixo);

(ii) em comunidades de pescadores analfabetos ou pouco escolarizados, no norte
do Estado do Rio de Janeiro, esse nível sobe para 38% (VIEIRA, 1997);

(iii) na fala de analfabetos da cidade do Rio de Janeiro, o nível de aplicação já é de
48% (NARO, 1981);

(iv) na fala de indivíduos escolarizados das cidades do Rio de Janeiro e de
Florianópolis, na região Sul do Brasil, a regra de concordância verbal já é
aplicada com uma frequência de 73% e 79%, respectivamente (SCHERRE;
NARO, 1997; MONGUILHOTT; COELHO, 2002, respectivamente);

(v) na norma urbana culta do Rio de Janeiro, os falantes usam a regra com uma
frequência de 94% (GRACIOSA, 1991).

O cotejo dos dois extremos do continuum constitui prova contundente da
polarização sociolinguística do Brasil: enquanto o uso da regra é quase categórico
entre falantes urbanos com elevado grau de escolaridade, o nível de variação é
elevadíssimo nas comunidades rurais afro-brasileiras, como demonstrarão os
resultados da análise variacionista que serão apresentados nesta seção. Por outro
lado, confirma-se a relação entre o contato entre línguas e o grau de variação
linguística, na medida em que as comunidades rurais exibem um grau maior de

6 Esta seção é baseada nos resultados da pesquisa de Mestrado de Jorge Augusto Alves da Silva
(2003), orientada por Dante Lucchesi.
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variação do que as comunidades urbanas, já que o contato entre línguas teria
predominado no interior do país (cf. capítulo 1 deste livro); e, entre as comunidades
rurais, o nível de variação é maior nas comunidades afro-brasileiras, que têm a sua
origem mais diretamente ligada ao contato do português com as línguas africanas
(cf. capítulo 2 deste livro).

Outra evidência empírica relevante são as tendências divergentes dos
processos de variação e mudança observados nas diferentes comunidades. Enquanto
nas comunidades urbanas os resultados apontam para um cenário de variação
estável (SCHERRE; NARO, 1997, p.107), ou um ligeiro declínio na aplicação da
regra entre os mais jovens (GRACIOSA, 1991, p.71), nas comunidades rurais a
tendência é de incremento do uso da regra de concordância, refletida na curva
ascendente dos resultados da variável faixa etária, em que os jovens são aqueles
que mais aplicam as regras de concordância, enquanto os mais velhos são os que
menos fazem a concordância verbal (VIEIRA, 1997, p.128-130; e a análise abaixo).
Assim, confirma-se a hipótese de que, na situação de contato em que esses dialetos
se formaram, as regras de concordância teriam sido profundamente afetadas; ao
passo que, a partir de meados do século XX, a regra de concordância estaria sendo
reintroduzida nessas comunidades rurais por influência dos modelos linguísticos
urbanos, através do deslocamento populacional, da influência dos meios de
comunicação de massa e da massificação do ensino público. Esses resultados
também negam a hipótese de uma deriva secular, proposta por Naro e Scherre
(1993, 2007), que determinaria uma contínua e progressiva eliminação da morfologia
flexional do verbo.

A análise variacionista da aplicação da regra de concordância verbal junto à
3ª pessoa do plural que aqui se apresenta teve como universo de observação três
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia:
Cinzento, no Município de Planalto; Helvécia, no Município de Nova Viçosa; e as
comunidades geminadas de Barra e Bananal, no Município de Rio de Contas.
Foram analisadas 12 entrevistas, com cerca de 50 minutos de duração cada uma,
para cada comunidade. Essas entrevistas foram realizadas segundo as técnicas da
pesquisa sociolinguística com falantes com pouca ou nenhuma escolarização,
distribuídos equitativamente entre os dois sexos e em três faixas etárias (cf. capítulo
5 deste livro).

14.2.1  O encaixamento linguístico

Na amostra de fala assim constituída, foram depreendidas 1.706 formas
verbais ligadas a sujeitos da 3ª pessoa do plural. A regra de concordância foi aplicada
em 273 ocorrências, correspondendo a 16% do total. Os exemplos (5) e (6) abaixo
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ilustram a variação na aplicação da regra de concordância verbal com a 3a pessoa
do plural.7

(5) Eles ganha pouco. (ptg. padrão: Eles ganham pouco.)

(6) As mulhé vai. (ptg. padrão: As mulheres vão.)

A comunidade de Cinzento apresentou o menor percentual de concordância
(13%), enquanto Rio de Contas demonstrou o maior percentual (24%). Em Helvécia,
o percentual de concordância ficou em 16%. Esses resultados fogem um pouco à
expectativa criada a partir das informações disponíveis sobre a formação de cada
uma dessas comunidades (cf. capítulo 2 deste livro): a comunidade de Helvécia,
para a qual se tem um registro direto de um passado anterior crioulizante,
apresentaria a menor frequência de aplicação da regra de concordância. Isso mostra
a complexidade de uma relação extremamente mediada entre os padrões coletivos
de comportamento linguístico de uma comunidade de fala e os processos sócio-
históricos em que esses padrões se formaram.

A análise variacionista revelou que seis fatores estruturais condicionam a
aplicação da regra de concordância na 3ª pessoa do plural nas comunidades de fala
analisadas: (i) saliência fônica; (ii) forma de indicação do plural no sujeito; (iii)
concordância nominal no SN sujeito; (iv) realização e posição do sujeito; (v)
caracterização semântica do sujeito; e (vi) tipo de verbo.

O princípio da saliência fônica, proposto para o português por Naro e Lemle
(1976) e que tem sido aplicado por praticamente todos os estudos variacionistas que
trataram desse tema (NARO, 1981; VIEIRA, 1997; MONGUILHOTT, 2001; entre outros),
serviu para explicar o curso da aquisição da regra de concordância, pois a hierarquia de
saliência foi respeitada, demonstrando que, com formas verbais que apresentam maior
diferenciação morfofonológica na oposição singular-plural, a frequência de aplicação da
regra é maior do que com formas verbais que apresentam pouca diferenciação
morfofonológica para marcar o plural, como se pode ver na Tabela 9 e na Figura 2.

Tabela 9 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável saliência fônica

SALIÊNCIA FÔNICA Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

1. nível baixo de saliência fônica 48/818 6% .27
(ex.: sai/saem; bate/batem; fala/falam)

2. nível intermediário de saliência 158/675 23% .69
(ex.: faz/fazem; tá/tão; bateu/bateram;

quer/querem; vai/vão; foi/foram)

3. flexão com nível alto de saliência 67/213 31% .78
(ex.: quis/quiseram; fez/fizeram;

é/são; veio/vieram)

7 Todos os exemplos apresentados nesta seção são retirados da base de dados depreendida da amostra de
fala analisada. Graficamente, o sujeito será marcado pelo sublinhado e o verbo em foco estará em negrito.
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A - Nível baixo de saliência fônica
      (ex.: bate/batem; fala/falam)
B - Nível médio de saliência fônica
      (ex.: bateu/bateram; quer/ querem)
C - Nível alto de saliência fônica
      (ex.: veio/vieram; é/são)

Figura 2 - Nível de concordância, segundo o grau de saliência fônica do verbo

De acordo com a visão de Guy (2005, p.26), “na aquisição de uma regra por
uma pessoa que não tem essa regra, a escala da saliência atuaria no sentido de que
ela adquiriria primeiro os casos mais óbvios, mais salientes, e os mais difíceis de
aprender seriam adquiridos só depois”. Dessa forma, os resultados da variável
saliência fônica podem ser interpretados como uma evidência de que está em curso,
nessas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, um processo de mudança
aquisicional da regra de concordância verbal.

A segunda variável selecionada pelo programa foi a forma de indicação do
plural no SN sujeito. Esta variável foi estruturada com três valores: (i) indicação
mórfica do plural, com o emprego do morfema de número -s; (ii) indicação do
plural com o reforço de um numeral ou quantificador; (iii) indicação do plural
através de um substantivo coletivo, o plural lexical;8 esses fatores são exemplificados,
respectivamente, a seguir:
(7) Os cara tiraro trinta pessoa.

(8) Mutchos chamavam até de urubu.

(9) A nova geração tão animado.

A Tabela10 apresenta os resultados do processamento quantitativo dos dados.

Tabela 10 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável indicação do plural no SN sujeito

INDICAÇÃO DO PLURAL NO SN SUJEITO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Mórfica 135/1131 12% .47

Numeral ou quantificador 18/103 17% .52

Lexical 24/30 80% .97

Os resultados revelam que a simples marca mórfica no núcleo do sujeito ou
no seu determinante desfavorece a aplicação da regra de concordância verbal. O
fator a mostrar maior influência na pluralização do verbo foi o lexical, isto é, um

8 O coletivo, então, não possuiria marca de plural, mas a ideia de plural.
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vocábulo sem marca formal de plural, mas com a ideia de plural levou o verbo, na
maioria dos casos em que apareceu, a flexionar-se. O quantificador e o numeral
favoreceram mais a aplicação da regra do que a marcação mórfica. A pluralização
com o sujeito coletivo é mais do que um fato morfossintático, já que é um fenômeno
semântico, pois o que vem primeiro à mente do falante é a ideia de plural, de mais
de um indivíduo, portanto, a indicação do plural, nesses casos, é mais transparente.
Dessa forma, agiria a força da transparência semântica a determinar a pluralização.9

Uma outra variável estrutural que se revelou interessante foi a correlação
entre a concordância nominal no SN sujeito e a concordância verbal. Observou-
se que a probabilidade de o falante aplicar a regra de concordância verbal era muito
maior quando o falante aplicava a regra de concordância nominal de número no
SN sujeito do verbo, como exemplificado na frase abaixo:
(10) As pessoas custumam comprar muito.

A Tabela 11 contém os resultados do processamento quantitativo dos dados.

Tabela 11 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas segundo a variável concordância nominal no SN sujeito

CONCORDÂNCIA NOMINAL NO SN SUJEITO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Com concordância de número 10/41 24% .74

Sem concordância de número 55/601 9% .48

Os resultados confirmam a hipótese inicial, já que, quando o falante deixa
de fazer a concordância de número no SN sujeito, a frequência de aplicação da
regra de concordância verbal cai de 24% para 9%, o que se reflete nos valores dos
pesos relativos: .74 versus .48. Isso pode ser explicado pelo princípio da coesão
estrutural proposto por Lucchesi (cf. seção 4.2.2. do capítulo 4 deste livro).
Sumariamente, esse princípio prevê que, numa situação em que há concorrência
entre duas gramáticas na competência linguística do falante, o predomínio de
uma gramática sobre a outra se dá em porções determinadas da estrutura da frase.
No caso das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, observa-se a concorrência
entre uma gramática mais crioulizante (sem regras de concordância), ligada às
origens históricas dessas comunidades, e uma gramática mais padrão (com regras
de concordância), que estaria penetrando na comunidade em função das influências
externas. Essa concorrência se manifesta na produção verbal de cada falante da
comunidade, sendo restringida pelo princípio da coesão estrutural, de modo que,
por exemplo, se o falante inicia uma oração com a gramática padrão (o que implica

9 O princípio da transparência semântica desenvolvido na crioulística indica que as regras gramaticais
se conservam mais ou são mais rapidamente adquiridas nas estruturas em que a relação entre a
forma e o significado é mais direta, isto é, mais transparente (SEUREN; WEKKER, 1986).
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a aplicação da regra de concordância nominal no SN sujeito), ele tende a aplicar a
regra de concordância também na relação entre esse sujeito e o verbo, pois é o
sujeito que especifica a concordância verbal. Assim, uma frase do tipo as pessoas
compraØ seria mais improvável.

O princípio da coesão estrutural também se refletiu nos resultados da variável
realização e posição do sujeito. Essa variável foi estruturada com quatro fatores:
(i) sujeito anteposto, (ii) sujeito posposto, (iii) sujeito não realizado e (iv) sujeito
retomado por um pronome relativo, exemplificados, respectivamente, abaixo:
(11) Eles dois chegaro no fim.

(12) Nasce otros tipo de capim.

(13) É. Eles num tão preocupado com isso não, moço, viu? Aí... num tão ligano
pra isso não, moço.

(14) Tem uns que pede músiga.

A Tabela 12 mostra que o maior índice de realização da concordância verbal
se dá exatamente quando o sujeito não está realizado.

Tabela 12 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável realização e posição do sujeito

REALIZAÇÃO E POSIÇÃO DO SUJEITO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Sujeito não realizado 80/297 27% .61

Sujeito posposto 10/94 11% .51

Sujeito anteposto 158/1134 14% .49

Pronome relativo 13/148 9% .35

Nos crioulos típicos, a ausência de flexão de número e pessoa nos verbos
torna obrigatória a presença do pronome sujeito com valor referencial, de modo
que a oração destacada no exemplo (13) acima teria obrigatoriamente um pronome
sujeito (eles) realizado foneticamente, se fosse dita numa língua crioula. Pode-se
mesmo pensar que o aumento do uso do pronome sujeito no português brasileiro,
demonstrado por Duarte (1995), está associado à perda da flexão de número e
pessoa do verbo,10 que, por sua vez, tem em suas origens os efeitos do contato
entre línguas. Portanto, se o falante omite o pronome sujeito, pode-se inferir que
a gramática padrão (não crioulizante) está predominando na produção dessa oração,
de modo que aumenta a probabilidade de uso da regra de concordância verbal de
acordo com o princípio da coesão estrutural.

Por outro lado, não se observou uma diferença significativa no que concerne
à posição do sujeito realizado. O sujeito posposto até superou ligeiramente o

10 Quint (2008, p.77-78) apresenta uma correlação entre a perda da flexão verbal de número e
pessoa e a realização obrigatória do pronome sujeito nas línguas galo-românicas.
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sujeito anteposto em termos de pesos relativos (.51 contra .49). Esse resultado
contraria a grande maioria dos resultados apresentados para essa variável, como se
pode ver nas análises de Vieira (1997, p.126-127), Naro e Scherre (1997, p.102-
103) e Monguilhott (2001, p.198-199). A explicação para esse fato pode estar no
caráter descrioulizante da mudança verificada nas três comunidades. A posposição
do sujeito não é um traço comum das línguas crioulas típicas, cuja ordem tende a
ser do tipo SVO rígida. Haveria, portanto, a influência da língua-alvo atuando, não
só na posposição do sujeito, como também na tendência de levar o verbo ao plural
nessa posição, considerando-se mais uma vez o princípio da coesão estrutural.

Por fim, observou-se também que sujeito retomado por um pronome relativo
é o contexto que mais inibe a aplicação da regra de concordância. Esse resultado
ajusta-se à proposta de Ilza Ribeiro, apresentada no capítulo 7 deste livro, segundo
a qual o relativizador em uma oração relativa com antecedente não teria uma natureza
pronominal, e sim a de um complementizador neutro, desprovido dos traços de
pessoa e número. Por não possuir tais traços, o relativizador não seria, em princípio,
capaz de desencadear o processo de concordância verbal.

Já os resultados da variável caracterização semântica do sujeito confor-
maram-se aos resultados que predominam nas análises variacionistas sobre o tema.
Tradicionalmente, o traço semântico [+humano] — cf. exemplo (15) abaixo —
tende a favorecer a aplicação da regra de concordância, enquanto o traço semântico
[–humano] — cf. exemplo (16) abaixo — tende a desfavorecer a sua aplicação.
(15) Algumas pessoa dero.

(16) Os carro chegô tudo cheio.

Os resultados da análise variacionista da fala das comunidades rurais afro-
brasileiras confirmaram esse princípio, como se pode ver na Tabela 13.

Tabela 13 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável caracterização semântica do sujeito

TRAÇO SEMÂNTICO DO SUJEITO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

[+humano] 245/1428 17% .52

[–humano] 28/250 10% .40

O favorecimento da concordância verbal quando o sujeito se refere a seres
humanos está ligado à ideia de agente. Aquele que pratica a ação relaciona-se
diretamente à ação, logo o verbo tenderia a concordar mais com ele.

A última variável estrutural a ser considerada nesta análise é o tipo de
verbo, que foi estruturada a partir de quatro fatores: (i) verbos intransitivos, (ii)
verbos transitivos, (iii) verbos auxiliares e (iv) verbos inacusativos, ilustrados,
respectivamente, nos exemplos abaixo:
(17) As mulhé não anda, né?
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(18) Eles via os negro, procurava ficá mais separado, né?

(19) Eles tão passeando.

(20) Só fica as gáia intêra.

Os resultados dessa variável, apresentados na Tabela 14, também estariam
relacionados com o caráter agentivo do sujeito.

Tabela 14 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável tipo de verbo

TIPO DE VERBO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Intransitivo 64/396 16% .58

Transitivo 104/688 15% .51

Auxiliar 97/527 18% .47

Inacusativo 8/95 8% .29

Os fatores que mais favoreceriam a concordância verbal seriam os verbos
intransitivos e transitivos; um pouco abaixo desses últimos ficariam os verbos
auxiliares; enquanto os verbos inacusativos constituiriam o fator que mais inibiria
a aplicação da regra de concordância. Note-se que os verbos intransitivos e
transitivos tendem a selecionar, no léxico, em sua grade argumental um agente,
que se realiza na sintaxe como sujeito na estrutura argumental do tema (CHOMSKY,
1986). O caráter agentivo do sujeito junto a esses verbos poderia explicar a sua
atuação como um fator que favorece a concordância verbal. Já com os verbos
inacusativos ocorre o contrário, sua grade temática prevê apenas um tema/paciente
que, em vez de se realizar como objeto direto (OD) do verbo na sintaxe, ocupa a
posição de sujeito em sua estrutura argumental (donde a designação de inacusativos
a esses verbos, em função da sua incapacidade de atribuir caso acusativo ao
constituinte que seria o seu OD, de modo que esse constituinte ocorreria como
sujeito, recebendo caso nominativo, através da concordância verbal).11 Esse caráter
não agentivo dos sujeitos dos verbos ditos inacusativos explicaria a baixa frequência
da concordância verbal nesse contexto, bem como a maior probabilidade de inversão
verbo-sujeito que também se verifica com esses verbos.

14.2.2  O encaixamento social

A análise do encaixamento social da variação na concordância verbal junto
à 3ª pessoa do plural nas comunidades de fala analisadas foi estruturada,
inicialmente, com base em cinco variáveis sociais: sexo, faixa etária, estada fora da

11 Cf. CHOMSKY, 1986.
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comunidade (por pelo menos seis meses), nível de escolaridade e comunidade.
Essa última variável assenta na necessidade de apontar, dentro das três comunidades
estudadas, a relação das características sócio-históricas de sua formação com o
processo variável em foco.12 Das variáveis propostas, o programa de regras variáveis
VARBRUL selecionou como estatisticamente relevantes as seguintes: faixa etária,
comunidade e sexo.

Os resultados da análise quantitativa da variável faixa etária apontaram
para um processo de mudança em curso, com o incremento da aplicação da regra
de concordância na fala dos mais novos, numa proporção significativa, como se
pode constatar nos valores da Tabela 15.

Tabela 15 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável faixa etária

FAIXA ETÁRIA Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Faixa 1 (20 a 40 anos) 141/634 22% .62

Faixa 2 (41 a 60 anos) 85/602 14% .48

Faixa 3 (61 em diante) 47/470 10% .36

A tendência de aplicação da regra verificada nos falantes da faixa 1 demonstra
que a mudança em curso é um processo decorrente da ampliação de horizontes
desse grupo, pois ele está mais em contato com os grupos externos e sente a
pressão que deles procede. Além disso, eles são os mais atingidos pelos meios de
comunicação, pela televisão e pelo rádio, que imprimem valores diferentes dos
estabelecidos pela comunidade. Os mais velhos, por outro lado, tendem a apresentar
um caráter conservador, especialmente as mulheres. Elas se inclinam a reproduzir
os padrões da língua aprendida no círculo doméstico, espaço legítimo para a mulher
na zona rural. O pouco contato com outros grupos, certamente, não permite que
elas sejam expostas à outra realidade que poderia alterar-lhe a forma de ver o
mundo e de interagir com ele.

Pode-se pensar, assim, que os mais velhos apresentam um comportamento
linguístico e social mais conservador, mantendo as tradições da comunidade. No
caso específico de Cinzento, os seus membros prezam os valores autóctones como
forma de manter a identidade do grupo, sendo essa uma preocupação consciente
ou inconsciente dos mais velhos. Uma das manifestações de Cinzento, os benditos
de Santo José, reflete essa visão de conservação, pois sempre é o membro mais
velho, no caso Ana Isidora (107 anos), o responsável por “puxar” o bendito e levá-
lo até o fim; na ausência do mais velho, a ordem etária sucessiva obriga o próximo
a entoar primeiro o canto e ser seguido pelos demais.

12 Uma caracterização da formação sócio-histórica de cada uma das comunidades pode ser encontrada
no capítulo 2 deste livro.
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É interessante observar também que o estudo de Vieira (1997) aponta para
o mesmo processo de aumento de uso da regra de concordância em comunidades
rurais não marcadas etnicamente. Nesse sentido, pode-se pensar que, nas normas
vernáculas rurais, observa-se uma mudança de cima para baixo, com o incremento
do uso das regras de concordância.

A história da constituição de cada comunidade muito tem a dizer sobre as
especificidades de tal processo, como ficou demonstrado com os resultados da
variável comunidade. Como se pode ver nos resultados da Tabela 16, o curso de
aquisição da concordância encontra-se em estado mais avançado na comunidade
de Rio de Contas, pois o grande fluxo turístico que vivencia o município e as
regiões circunvizinhas tem atraído um enorme contingente de pessoas que trazem
consigo os padrões culturais da vida urbana. Já a comunidade de Cinzento foi a
que exibiu os menores índices de concordância, em função de sua condição precária
com poucos atrativos para os forasteiros, o que a mantém em uma situação de
maior isolamento. Helvécia, por sua vez, tem vivenciado uma transformação
motivada pelo fluxo de pessoas que saem do povoado e retornam e pela ação do
plantio de eucalipto, o que a coloca num nível intermediário quanto à aplicação da
regra de concordância verbal.

Tabela 16 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável comunidade

COMUNIDADE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Rio de Contas 98/405 24% .67

Helvécia 58/374 16% .47

Cinzento 117/927 13% .43

A comunidade de Cinzento apresenta uma história um pouco diferenciada
da comunidade de Helvécia e se assemelha à de Rio de Contas. Cinzento foi fundada
por negros fugidos que se lançaram por um terra desconhecida, de difícil acesso,
com poucas oportunidades de bem-estar, distante do centro comercial, carente de
infraestrutura. A endogamia foi utilizada como mecanismo de manutenção da
posse da terra e princípio básico de coesão do grupo. Além disso, a energia elétrica
chegou tardiamente em Cinzento (1999). Por outro lado, a comunidade de Rio de
Contas dispõe de uma estrutura turística, graças às belezas naturais da região. As
comunidades afro-brasileiras ali localizadas apresentam uma história de isolamento,
mas não tão acentuada como a comunidade de Cinzento. O turismo fez com que
os falantes das comunidades de Barra e Bananal entrassem em contato com um
maior contingente de falantes das normas urbanas, favorecendo a aplicação da
regra de concordância. A comunidade de falantes de Rio de Contas estaria, portanto,
mais sujeita à influência externa do que a comunidade de Cinzento, que,
antigamente, via na presença do forasteiro uma ameaça à paz estabelecida na região.
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A comunidade de Helvécia, atualmente, vem passando por transformações relativas
ao deslocamento da atividade de subsistência para o plantio do eucalipto. A mudança
econômica seria um fator de modificação da estrutura social e, portanto, linguística.
O contato com padrões linguísticos prestigiados poderia influenciar a mudança da
concordância segundo os padrões da língua-alvo.

Todo esse quadro só vem a corroborar a visão de uma realidade linguística
brasileira polarizada, segundo a qual as variedades populares do português do Brasil,
particularmente nas comunidades rurais afro-brasileiras, se caracterizam pela redução
do seu sistema flexional, determinada, em sua origem, pelo contato entre línguas;
em contraste com uma leve variação no uso das regras de concordância que se
observa na norma urbana culta, de modo que a falta de concordância é fortemente
estigmatizada nos ambientes urbanos cultos. Em função desse quadro, a difusão de
padrões linguísticos e culturais a partir dos grandes centros urbanos sobre as
variedades populares da cidade e do campo promove um processo de mudança em
direção à aquisição das marcas de flexão de acordo com os padrões da língua culta.

Nesse contexto, os resultados da variável sexo revelaram que os homens e as
mulheres possuem papéis diferentes no cenário da vida rural. Como é comum acontecer
na sociedade brasileira, a mulher assume uma posição doméstica, representando o
elo entre o marido e os filhos. Quando solteira, a liberdade da mulher é mais restrita
do que a do jovem solteiro. Isso produz um ciclo de contato menos amplo, propiciando
maior influência do meio familiar. Quando casada, exerce uma dupla jornada, uma
na roça e outra em casa, espaços legítimos da presença feminina. Além disso, são
elas mais propensas ao contato religioso, às devoções e à preservação do culto.
Todas essas características fazem, certamente, com que o comportamento feminino
seja mais conservador do que o masculino. Esse conservadorismo manifesta-se até
nos costumes e no tratamento com as pessoas. As mulheres de Cinzento, sem
exceção, usam lenços na cabeça, um resquício dos hábitos religiosos africanos, mas
não demonstram ter consciência dessa prática, apenas usam porque aprenderam
com seus antepassados. No momento das entrevistas, as mulheres mostraram-se
menos receptivas a conversas que não girassem em torno do trato doméstico. O
homem cinzentense, por outro lado, mantém uma relação mais próxima com outros
grupos, indo à cidade, à feira, responsabilizando-se pelo comércio e, portanto, em
maior contato com falantes de outras normas. Os dados obtidos nas comunidades
estudadas confirmam essa hipótese, como se pode ver na Tabela 17.

Tabela 17 - Aplicação da regra de concordância verbal em comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas segundo a variável sexo

SEXO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Homens 153/806 19% .56

Mulheres 120/900 13% .45
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Dessa forma, observa-se um cenário bem distinto daquele dos grandes
centros urbanos dos países industrializados, em que as mulheres lideram a mudança
em direção à norma de prestígio (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p.97-98),
corroborando a visão de que o papel da mulher em relação à mudança linguística
deve ser considerado em cada situação cultural e sócio-histórica específica.13

14.2.3  Conclusão

Os resultados empíricos obtidos nesta análise contrariam frontalmente o
quadro de perda da concordância apontado por Naro (1981) e por Naro e Scherre
(2007) e revelam uma tendência para a aquisição da regra de concordância, em
consonância com os achados de Guy (1981a), Vieira (1997) e Lucchesi (2000a),
entre outros que têm realizado análises variacionistas de variedades populares do
português brasileiro. Assim, evidências históricas e linguísticas apontam para um
processo de mudança em direção à aquisição da regra de concordância nessas
variedades, e não um processo contínuo e gradual de perda das marcas de
concordância previsto pela deriva secular.

Por outro lado, o quadro de variação em relação à concordância verbal junto
à 3ª pessoa do plural ajusta-se perfeitamente à visão da polarização do PB. A
variação nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas enquadra-se na variação
nas normas populares do PB, e é quantitativa e qualitativamente distinta da
observada nas normas urbanas culta e semiculta, nas quais a variação é
quantitativamente muito restrita, de modo que a falta de concordância é
estigmatizada, e o quadro observado se afigura como o de uma variação estável,
caracterizado por uma variação geracional que tende a se reproduzir no devir
histórico, fazendo com que o indivíduo vá ajustando o seu comportamento
linguístico ao padrão normativo, ao longo da sua vida. Já no polo popular, observa-
se uma aquisição da regra segundo os padrões do português culto. Estruturalmente,
esse processo estaria condicionado pelo princípio da saliência fônica, da
transparência semântica e da coesão estrutural. No plano social, a influência dos
centros urbanos, bem como a melhoria na infraestrutura do campo, tem uma

13 Cf. Lucchesi, 2004c, p.192: “Generalizações do tipo ‘as mulheres são mais inovadoras que os homens’
ou ‘as mudanças linguísticas se propagam a partir de um ponto intermediário na escala social’ têm, a meu
ver, um valor heurístico bastante questionável, pois a ação de um determinado fator social sobre
um processo particular de mudança é determinada pela maneira específica através da qual esse
fator se integra no conjunto complexo de interações que constitui o processo social em que a
mudança acontece. [...] Portanto, o papel da mulher só pode de fato ser considerado dentro de
cada realidade sociocultural específica e para cada caso particular de mudança. Qualquer
generalização sobre o papel da mulher na mudança linguística em geral é extremamente perigosa
para o entendimento da questão como processo histórico”.
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influência decisiva no curso da mudança. Essa tendência, já observada por Amaral
(1920), que via a obsolescência do dialeto caipira em função da urbanização de São
Paulo, poderá ser verificada nas comunidades rurais que estão cada vez mais
importando os padrões e modelos urbanos. Os moradores da zona rural apresentam,
via de regra, avaliações positivas em relação ao comportamento dos moradores da
cidade quando se trata de educação e bem-estar.

Todo esse processo está alterando as feições do português popular do interior
do país e, particularmente, o português afro-brasileiro (conforme definido no
capítulo 2 deste livro), que tem sua origem ligada ao contingente de africanos que
adquiriram o português de forma defectiva, produzindo uma variedade da língua
portuguesa marcada pela redução na morfologia flexional do verbo. Tal variedade
se teria fixado nas gerações seguintes até sofrerem os influxos atuais decorrentes
da diminuição do isolamento em que se encontravam essas comunidades de fala.
Portanto, os dados empíricos se articulam de forma bastante consistente com
uma visão sócio-histórica do português brasileiro, que integra de maneira decisiva
a diversidade étnica da população brasileira.

14.3  A concordância verbal
com a primeira pessoa do plural

No que concerne à concordância com a 1ª pessoa do plural quando esta se
atualiza na forma do pronome canônico nós ou de uma categoria vazia ligada a esse
pronome anaforicamente, observa-se, no português do Brasil, um quadro semelhante
ao que se observa com a concordância verbal junto à 3ª pessoa do plural: uma
polarização sociolinguística, calcada na alta frequência de aplicação da regra de
concordância na norma culta, em contraste com uma aplicação muito baixa da
regra na norma popular, a que correspondem sistemas distintos de avaliação
subjetiva das variantes e tendências de mudança igualmente diferenciadas em cada
uma das normas.

A ausência de estudos sobre a variação na concordância verbal junto à 1ª
pessoa do plural em materiais do Projeto NURC, por si só, já é um indicador de
que a ocorrência desse fenômeno na norma culta seria extremamente lateral, ou
mesmo irrelevante em termos estruturais. Analisando o comportamento linguístico
de falantes com grau de escolaridade fundamental e médio de Porto Alegre e
Panambi, no Rio Grande do Sul, Zilles, Maya e Silva (2000) encontraram uma
frequência de 87% de utilização da desinência -mos (e de seu alomorfe -mo) com o
sujeito representado pelo pronome nós. Note-se, em primeiro lugar, que essa
frequência é superior à da aplicação da regra de concordância com a 3ª pessoa do
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plural entre falantes com os mesmos níveis de escolaridade das cidades de
Florianópolis e do Rio de Janeiro — 79% e 73%, respectivamente (MONGUILHOTT;
COELHO, 2002; SCHERRE; NARO, 1997). Além disso, considerando apenas os
falantes com ensino médio do estudo de Zilles, Maya e Silva (2000, p.209), o nível
de aplicação da regra chega a 95%. Esses resultados, portanto, confirmam a hipótese
de que a frequência de uso da regra de concordância verbal com a 1ª pessoa do
plural entre os falantes escolarizados dos centros urbanos brasileiros é ainda maior
do que a frequência de uso da regra de concordância junto à 3ª pessoa do plural.
Isso provavelmente se deve ao fato de que o morfema de 1ª pessoa do plural -mos
tem mais consistência fônica do que a marca de 3ª pessoa do plural, que, na
maioria dos casos, se restringe à nasalização da sílaba átona final.

Mas o cenário de um elevado grau de aplicação da regra de concordância
começa a mudar significativamente, quando se observa a periferia dos centros
urbanos, com falantes com pouca ou nenhuma escolaridade. Ângela Rodrigues
(1992) estudou o fenômeno em uma comunidade de favelados da periferia da cidade
de São Paulo e encontrou um índice de aplicação da regra de 53% entre falantes
analfabetos ou semianalfabetos. Bortoni-Ricardo (1985) encontrou praticamente
a mesma frequência (56%) entre migrantes da zona rural que se estabeleceram na
cidade satélite de Brazlândia, na periferia de Brasília. Esses falantes, com pouca ou
nenhuma escolaridade, são definidos como rurbanos, dentro da classificação adotada
pela autora.

A análise do fenômeno feita por Almeida (2005) em São Miguel dos Pretos,
uma comunidade rural afro-brasileira do Rio Grande Sul, apresenta um elevado
índice de aplicação da regra de concordância, na ordem de 73%.14 Isso talvez possa
ser explicado pelo fato de essa comunidade não ser representativa das comunidades
rurais pobres do país, sobretudo das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas
do Norte e do Nordeste. Como admite a própria autora,

[...] a alta frequência de concordância de São Miguel dos Pretos

provavelmente se deve ao fato de que os moradores da comunidade [...]
mantêm diferentes relações com pessoas de outras comunidades, tanto
da zona rural quanto da zona urbana, devido à necessidade de emprego,
de saúde, de educação, entre outras (ALMEIDA, 2005, p.114).

Na fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado
da Bahia, aqui analisadas, a frequência de uso do morfema -mos (e alomorfes -mo e
-emo) junto a sujeitos representados por nós é de apenas 18%. Esse índice parece

14 A comunidade também exibe uma frequência de 81% de concordância com a 3ª pessoa do plural
(ALMEIDA, 2005, p.136), que também foge ao padrão esperado.
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ser mais representativo das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas e das
comunidades rurais pobres do interior do país.

Assim, configura-se também para a concordância verbal da 1ª pessoa do
plural um quadro de polarização sociolinguística do Brasil, com os falantes urbanos
com alto nível de escolaridade empregando a regra de concordância em um nível
quase categórico, enquanto a variação no uso da regra na norma popular brasileira
pode chegar a mais de 80%.

Um outro aspecto que diferencia a norma culta da norma popular brasileira é
a frequência de emprego de alomorfes da forma padrão -mos da desinência de 1ª
pessoa do plural. O apagamento da consoante constritiva da coda silábica (o -s final
do morfema) e a alternância da vogal temática, em formas como nós cheguemo em vez
de nós chegamos, são muito mais frequentes na fala popular do que na culta, até
porque, entre os falantes urbanos escolarizados, essas formas são bastante
estigmatizadas, sobretudo o alomorfe -emo, tido como símbolo da fala “caipira”.
Assim, no estudo de Zilles, Maya e Silva (2000, p.206), com falantes escolarizados
de Porto Alegre e Panambi, 53% dos 87% do total de ocorrências de desinências
verbais de 1ª pessoa do plural correspondem à forma padrão -mos, enquanto na
comunidade rural afro-brasileira de São Miguel dos Pretos, no mesmo estado, só
26% do total de 79% de desinências eram da forma padrão (ALMEIDA, 2005, p.91).

Outra diferença entre a norma culta e o português popular brasileiro é que
a variação na concordância verbal com a 1ª pessoa do plural se dá tanto com a
expressão a gente, quanto com o pronome canônico nós, como exemplificado abaixo:
(21) As idéa, [nós] num combinamos. (RC-05)15

(22) Não, nós aqui não dançava, num existia dança. (CZ-11)

(23) Ah, meu pai, meu pai trabalhava quase igualmente a gente trabaia. (SP-12)

(24) Se ‘doece um tomém, a gente tamo lá. (HV-04)

Zilles, Maya e Silva (2000, p.201) informam que “nos dados de Porto Alegre
do VARSUL (24 entrevistas analisadas), há apenas uma ocorrência de sujeito a
gente combinada com a desinência -mos, dita jocosamente pelo informante”.
Portanto, na norma culta, tal combinação está praticamente ausente, até porque é
muito estigmatizada, ao passo que, na fala popular, ela pode ocorrer, mas não é
muito frequente (Bortoni-Ricardo, 1985, p.211-212), não por ser avaliada negati-
vamente por seus utentes, mas porque a norma dos falantes com pouca ou nenhuma
escolaridade se caracteriza exatamente pelo reduzido uso de desinências verbais de
número e pessoa.

15 Os exemplos são extraídos dos dados da amostra de fala recolhida junto às comunidades analisadas
e são identificados pela sigla das comunidades (CZ, para Cinzento; HV, para Helvécia; RC, para
Rio de Contas; e SP, para Sapé) seguida do número do informante. Uma apresentação do corpus é
feita no capítulo 5 deste livro.
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Assim, até para poder traçar paralelos com outros estudos, só serão
apresentados aqui os resultados da variação com a concordância verbal junto ao
pronome canônico nós, realizado ou não, estruturando-se a variável dependente da
seguinte maneira:
1. com marcação morfológica

(25) Nós somos seis irmão. (CZ-06)

(26) Nós fomo tudo em Helvécia, mas já faz muito tempo… (HV-19)

(27) Aí, comecemo a gostá e casemo. (CZ-03)

2. sem marcação morfológica

(28) porque nós só vai sabê quanto vai saí pa cada produtô quando fô assiná o
pojeto. (CZ-06)

A análise dessa variável, que segue os pressupostos da Sociolinguística
Quantitativa (WEINREICH; LABOV; HERZOG , 2006 [1968]; LABOV, 1972a, 1982,
1994; SANKOFF, 1988), tem como corpus uma amostra de fala constituída por 24
entrevistas de tipo sociolinguístico realizadas com moradores com pouca ou
nenhuma escolaridade de quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas de
quatro diferentes regiões do Estado da Bahia, no período de 1992 a 2002. Na
composição da amostra, os informantes foram divididos equitativamente por sexo
e faixa etária. Desse modo, a amostra de fala foi estruturada de acordo com as
seguintes variáveis: (i) comunidade: Sapé (Município de Valença, no Recôncavo
Baiano), Helvécia (Município de Nova Viçosa, no Extremo Sul), Barra e Bananal
(Município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina), Cinzento (Município de
Planalto, na região do Semiárido); (ii) sexo: masculino e feminino; (iii) idade:
faixa 1, 20 a 40 anos; faixa 2, 41 a 60 anos; faixa 3, mais de 60 anos; (iv) escolaridade:
semianalfabeto e analfabeto; (v) estada fora da comunidade: para figurar com valor
positivo, o falante deveria ter vivido pelo menos seis meses fora da comunidade.

Na amostra de fala analisada, foram depreendidas 480 ocorrências de formas
verbais relacionadas com um sujeito representado pelo pronome nós, realizado ou
não foneticamente. Considerando como ocorrências da aplicação da regra de
concordância tanto a presença do morfema canônico -mos, quanto os alofones não
padrão -mo (com supressão do -s final), quanto -emo (com alteração da vogal temática
nos verbos da 1ª conjugação), os resultados da variável dependente foram os
constantes na Tabela 18a.

Tabela 18a - Frequência de uso do morfema verbal de primeira pessoa do plural
no português afro-brasileiro

MORFEMA Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA

-mos ~ -mo ~ -emo 84/480 18%

∅ 396/480 82%
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Como já foi dito, a frequência de aplicação da regra de concordância é bastante
baixa, encontrando-se praticamente no mesmo nível de concordância com a 3ª
pessoa do plural nessas mesmas comunidades, que ficou em 16% (cf. seção anterior).
Vale ressaltar ainda que, desmembrando-se os alofones do morfema de 1ª pessoa
do plural, o morfema padrão corresponde a apenas 2% do total de ocorrências, o
mesmo percentual do alomorfe -emo. Assim, é muito frequente na fala das
comunidades analisadas o apagamento do -s final do morfema, que caracteriza a
fala popular brasileira, como se pode constatar na Tabela 18b.

Tabela 18b - Frequência de uso dos alomorfes verbais de primeira pessoa do plural
no português afro-brasileiro

MORFEMA Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA

-mo 64/480 13%

-mos 10/480 2%

-emo 10/480 2%

∅ 396/480 82%

Considerando-se o total de 18%16 de aplicação da regra de concordância,
serão apresentados a seguir os resultados das variáveis linguísticas e sociais que
afetam a aplicação da regra nas comunidades de fala analisadas.

14.3.1  O encaixamento linguístico

Na análise do encaixamento linguístico da variação na concordância verbal
com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro, o programa de regras
variáveis VARBRUL selecionou como relevantes as seguintes variáveis explana-
tórias: (i) realização e posição do pronome sujeito, (ii) paralelismo discursivo; e
(iii) saliência fônica. Os resultados da análise quantitativa de cada uma dessas
variáveis e a sua interpretação são apresentados nas próximas subseções.

14.3.1.1  Realização e posição do pronome sujeito

A realização e a posição do sujeito é uma variável presente em qualquer
análise da aplicação da regra de concordância verbal. Nesse caso, dois princípios
antagônicos estão atuando. De um lado, a presença do sujeito imediatamente
antes do verbo favorece a aplicação da regra de concordância, em função da facilidade
que opera nesses casos no processamento linguístico do falante. De outro lado, a
não realização fonética do sujeito também favoreceria a realização da concordância,

16 O total chega a dezoito por cento em função das frações desprezadas nos valores aproximados do
quadro anterior.
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tendo-se em conta uma lógica funcional, pois o morfema de número e pessoa
supriria a ausência de informação com o sujeito nulo. Já a posposição do sujeito,
que tem se mostrado um fato bastante desfavorecedor da concordância verbal,
ocorreu em um nível insignificante na amostra analisada. A posposição do sujeito
é mais frequente quando um SN desempenha esta função sintática, sendo essa
inversão mais rara no caso do sujeito pronominal. Isso pode explicar a baixíssima
ocorrência da posposição na base de dados desta análise, na qual foram considerados
apenas os seguintes fatores:
(1) pronome sujeito realizado imediatamente antes do verbo

(29) É aonde nós tamos por aí até o dia que Deus querê. (RC-24)

(2) pronome sujeito separado do verbo por algum constituinte17

(30) Não, nós aqui não dançava. Num existia dança. (CZ-11)

(3) sujeito nulo

(31) Quano prantô em novembo, nós cói em feverêro, cói em janêro. (CZ-11)

Os resultados da análise quantitativa são apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável realização e posição do sujeito

REALIZAÇÃO E POSIÇÃO DO SUJEITO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Sujeito nulo 38/99 38% .88

Sujeito imediatamente antes do verbo 38/304 13% .38

Sujeito antes do verbo (não adjacente) 08/72 11% .37

Total 84/475 18% —

Nível de significância: .009.

Na amostra de fala analisada prevaleceu a lógica funcional, sendo o contexto
de sujeito nulo aquele em que a regra de concordância verbal mais é aplicada,
correspondendo a mais que o dobro da frequência geral (38% versus 18%; com
peso relativo de .88). A presença do pronome sujeito, imediatamente antes do
verbo ou separado por algum constituinte, acabou por desfavorecer a aplicação da
regra de concordância, com 13% e 11% de frequência e peso relativo de .38 e .37,
respectivamente.

Esses resultados são análogos aos encontrados em outros estudos sobre o
fenômeno no PB. Bortoni-Ricardo (1985) encontrou 84% de concordância com o
sujeito nulo, contra apenas 47% de pronome nós anteposto ao verbo. No estudo

17 Foram aí incluídas as pouquíssimas ocorrências em que o pronome nós é retomado por um
pronome relativo, codificadas inicialmente como um fator específico, mas depois amalgamadas
em função da sua baixa ocorrência e da semelhança com o contexto da interposição de um
constituinte entre o pronome e o verbo.
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de Ângela Rodrigues (1992), também o sujeito nulo foi o fator que mais favoreceu a
concordância, com 74% de frequência e peso relativo de .81, contra 47% de frequência
e peso relativo de .45 para o nós explícito. Almeida (2005) também observa a prevalência
do mesmo princípio com a frequência de concordância de 83% para o sujeito nulo,
contra 63% para a presença do pronome nós anteposto ao verbo.

Portanto, constata-se a prevalência do princípio funcional em que a ausência
do pronome reforça a necessidade da indicação de pessoa e número do sujeito
através da desinência verbal. Esses resultados contradizem as conclusões de Scherre
e Naro (1993), com base em seus estudos da concordância verbal com a 3ª pessoa
do plural, de que o “princípio do paralelismo formal”, segundo o qual “marcas
levam a marcas e zeros levam a zeros”, suplanta o “princípio da economia” na
“repetição de marcas formais”; do mesmo modo que desautorizam a sua generalização
de uma “tendência em direção a marcas redundantes” no PB (NARO; SCHERRE,
2007, p.177). Não obstante, a ação do paralelismo discursivo não deixou de ser
relevante, como se pode ver na próxima subseção.

14.3.1.2  Paralelismo discursivo

O princípio do paralelismo discursivo, segundo o qual o falante tende a
repetir suas escolhas na cadeia da fala, tem-se mostrado relevante na análise
variacionista da concordância verbal. Em uma cadeia de orações com referência ao
mesmo sujeito, se o falante utiliza o morfema verbal de número e pessoa na primeira
oração, ele tende a utilizar esse morfema nas orações seguintes, de acordo com o
princípio proposto por Scherre e Naro (1993) de que “marcas levam a marcas, e
zeros levam a zeros”. Com base nesse princípio, essa variável explanatória foi
estruturada da seguinte maneira:
1. forma verbal com morfema de 1ª pessoa do plural na oração anterior

(32) Aí nós entramo pra dentro, aí nós ficamo lá, nós ficamo lá, aí a pouco ININT aquela...
aquela bagunça... é... aqueles meninado... é home com mulé... (HV-07)

2. forma verbal sem morfema de 1ª pessoa do plural na oração anterior

(33) nós saiu daqui, foi assisti jogo no Inácio, e hoje nós asseste aqui. (CZ-03)

Os resultados quantitativos apresentados na Tabela 20 confirmam o princípio
do paralelismo discursivo, já que a presença de uma forma verbal marcada na
oração anterior foi o fator que mais favoreceu a aplicação da regra de concordância
verbal, com uma frequência de 48% (e peso relativo de .72), frente a uma frequência
geral de 18%. Deve-se destacar também que, por fatores pragmáticos e funcionais,
o morfema de pessoa e número também é bastante usado na primeira referência
(com frequência de 19% e peso relativo de .62), já que, na primeira menção do
sujeito, as marcas de referência tornam-se mais necessárias.
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Tabela 20 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável paralelismo discursivo

PARALELISMO DISCURSIVO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Forma verbal marcada na oração anterior 13/27 48% .72

Primeira referência 52/276 19% .62

Forma verbal não marcada na oração anterior 19/177 11% .28

Total 84/480 18% —

Nível de significância: .009.

14.3.1.3  Saliência fônica

A saliência fônica, proposta por Lemle e Naro (1977) para o português,
pode ser considerada hoje uma variável clássica nas análises variacionistas dos
fenômenos de concordância. Segundo esse princípio, o falante tende a fazer mais
a concordância com aqueles itens lexicais que se flexionam de forma mais acentuada,
do ponto de vista fônico, conjugando-se a posição do acento e a substância fônica
do morfema flexional. Para a flexão verbal de 1ª pessoa do singular, foi adotada a
seguinte escala, proposta por Naro, Görski e Fernandes (1999, p.203):
(1) a oposição V/Vmos não é tônica nas duas formas

(Ex.: falava/falávamos; fosse/fôssemos; ia/íamos )

(2) a oposição V/Vmos é tônica em uma das formas

(Ex.: fala/falamos; trouxe/trouxemos; assiste/assistimos; fique/fiquemos)

(3) a oposição V/Vmos é tônica nas duas formas

(Ex.: está/estamos; tem/temos; fazer/fazermos; faz/fazemos; será/seremos; dá/
damos; vê/vemos)

(4) a oposição V/Vmos é tônica nas duas formas, e na primeira ocorre
uma semivogal que não ocorre na segunda

(Ex.: comeu/comemos; partiu/partimos; vai/vamos; foi/fomos)

(5) a oposição V/Vmos é tônica nas duas formas, e também ocorre mudança
no radical

(Ex.: veio/viemos; é/somos; fez/fizemos)

Os resultados da Tabela 21 exibem uma perfeita sintonia com a escala proposta,
o que é notável, já que nem sempre essa variável exibe um comportamento escalar,
conforme constatado por Naro e Scherre (1999), apresentando por vezes um resultado
contrastivo entre dois extremos. Deve-se destacar ainda que a frequência de aplicação
da regra aumenta bastante a partir do nível 3 de saliência, em que a oposição se dá na
sílaba tônica das duas formas em contraste; a partir daí, a frequência da concordância
passa de 5% para a casa dos 20%, e o peso relativo salta de .25 para mais de 70 pontos.
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Tabela 21 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável saliência fônica

SALIÊNCIA FÔNICA Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

1. falava/falávamos 01/96 01% .09

2. fala/falamos 04/87 05% .25

3. está/estamos 22/86 26% .71

4. comeu/comemos 41/163 25% .74

5. veio/viemos; é/somos 16/48 33% .80

Total 84/480 17% —

Nível de significância: .009.

14.3.2  O encaixamento social

Na análise do encaixamento do processo de variação na concordância verbal
junto à 1ª pessoa do plural nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do
interior do Estado da Bahia, os resultados de duas variáveis sociais podem ser
identificados como indícios de um processo de mudança em curso no sentido do
incremento da aplicação da regra de concordância. Entretanto, a força com que o
processo de substituição de nós por a gente se vem implementando nessas comunidades
(cf. capítulo 19) pode vir a sustar esse processo ainda incipiente de mudança.

Para se chegar a um diagnóstico sobre um processo de variação sincrônica,
nos termos da dicotomia variação estável versus mudança em curso, no tipo de
abordagem denominada de tempo aparente, o ponto de partida é a distribuição
geracional das frequências de uso das variantes na comunidade (LABOV, 1981;
LUCCHESI, 2001b; entre outros).

Os resultados da variável faixa etária nas comunidades analisadas revelam
uma ligeira inclinação no sentido do aumento do uso da regra da concordância
verbal, na medida em que se passa dos falantes mais velhos para os falantes mais
jovens, o que poderia ser considerado um indício de um processo de implementação
da regra de concordância na gramática das comunidades de fala analisadas. Entretanto,
a diferença percentual entre as faixas etárias é mínima, como se pode ver na Tabela
22, e a variável não foi selecionada pelo programa de regras variáveis VARBRUL
como estatisticamente significativa, no processamento quantitativo dos dados.

Tabela 22 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável faixa etária

FAIXA ETÁRIA Nº DE OC. / TOTAL FREQ.

20 a 40 anos 20/104 19%
41 a 60 anos 34/188 18%

Mais de 60 anos 30/188 16%

Total 84/480 17%

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36368



369

Na Figura 3, pode-se visualizar a ligeira inclinação em favor do incremento
do uso da regra de concordância nas comunidades analisadas, mas é necessário
recorrer às outras variáveis sociais para se buscar um diagnóstico mais consistente.

Figura 3 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável faixa etária do falante (em percentuais)

Os resultados quantitativos da variável sexo revelam que os homens tendem
a empregar mais a regra de concordância verbal que as mulheres nas comunidades
rurais afro-brasileiras estudadas, apesar de essa variável também não estar no nível
máximo de tolerância definido pelo logaritmo da verossimilhança (nível de
significância de até .050), como se pode ver na Tabela 23.

Tabela 23 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável sexo do falante

SEXO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Homens 51/198 26% .56

Mulheres 33/282 12% .45

Total 84/480 17% —

Nível de significância: .176.

Os estudos já desenvolvidos sobre as comunidades rurais revelam que os
homens tendem a liderar as mudanças em favor do padrão normativo, pois mantêm
mais contatos fora da comunidade do que as mulheres. São os homens que se
deslocam mais para as feiras para comercializar os eventuais excedentes de sua
produção agrícola familiar e se dirigem para os grandes centros urbanos em busca
de trabalho. Já as mulheres tendem a ficar mais circunscritas ao universo doméstico
e ao trabalho na roça. Portanto, os homens acabam por sofrer mais influências
externas, liderando o processo de assimilação dos padrões linguísticos urbanos.

Outra evidência forte de que o quadro seria de uma mudança aquisicional
de cima para baixo, a partir da crescente influência dos grandes centros urbanos,
é obtida com os resultados da variável estada fora da comunidade. Através dessa
variável, que foi selecionada pelo VARBRUL como estatisticamente relevante (com
nível de significância de .009), pode-se constatar que aqueles indivíduos que viveram
fora das comunidades estudadas por um período superior a seis meses (geralmente
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trabalhando no Sul do país) são os que mais empregam a regra de concordância
verbal, como se pode ver na Tabela 24. Essa seria então a evidência mais forte em
favor de uma mudança de fora para dentro da comunidade em função de um processo
de nivelamento linguístico que se expande a partir dos grandes centros urbanos.

Tabela 24 - A concordância verbal com a 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a variável estada fora da comunidade

ESTADA FORA DA COMUNIDADE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

Pelo menos por seis meses 55/244 23% .59

Não 29/236 12% .40

Total 84/480 17% —

Nível de significância: .009.

14.3.3  Conclusão

Apesar das evidências em favor de um processo de incremento de emprego
do morfema verbal da 1ª pessoa do plural nas comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas, os resultados quantitativos não fornecem um quadro muito nítido. A
razão disso pode ser a interferência do vigoroso processo de substituição do pronome
nós pela expressão nominal a gente, gramaticalizada na função de pronome pessoal.
Como se pode ver no capítulo 19 deste livro, o uso de nós, na fala dos indivíduos
entre 20 e 40 anos das comunidades analisadas, restringe-se a pouco mais de 10%
do total de ocorrências, predominando largamente o uso da forma inovadora a
gente, que se conjuga normalmente com a forma não marcada da 3ª pessoa do
singular. E seriam exatamente esses indivíduos que deveriam liderar o processo de
mudança em favor do emprego da regra de concordância. Como eles podem adquirir
uma regra de concordância que está relacionada com um pronome que está caindo
em desuso na sua fala? Isso pode explicar por que o incremento da regra de
concordância verbal com a 1ª pessoa é tão incipiente nessas comunidades,
diferentemente do que já se observou para o emprego dos morfemas verbais da 1ª
pessoa do singular e da 3ª pessoa do plural, em que a curva ascendente indicando
a mudança aquisicional é clara (cf. seções 14.1 e 14.2, acima).

Entretanto, os estudos de outras variedades do PB apontam para um quadro
mais claro de aquisição da regra de concordância com a 1ª pessoa do plural. Na
análise de Bortoni-Ricardo (1985), na cidade satélite de Brazlândia-DF os jovens
apresentam uma frequência de concordância de 82% contra 48% dos adultos; os
homens, mais inseridos no mercado de trabalho que as mulheres, que ficam mais
restritas ao ambiente doméstico, lideram a mudança em direção à variante padrão,
com 66% de concordância contra 42% das mulheres. Na periferia da cidade de São
Paulo, Ângela Rodrigues (1992, p.169) também observou que os homens fazem
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mais a concordância com a 1ª pessoa do plural que as mulheres (com 63% de
frequência e peso relativo de .57), já que os homens têm “mais opções profissionais
na cidade grande que as mulheres”. Para a comunidade rural afro-brasileira do Rio
Grande do Sul, Almeida (2005, p.118-119) chega à conclusão de que

[...] diante da trajetória histórica e social da comunidade e da diferença
dos resultados entre a geração mais velha e a geração mais nova, jovens
e adultos, podemos observar que a variedade falada em São Miguel
passa pelo processo de aquisição da concordância verbal, ainda que a

variável faixa etária não tenha sido selecionada pelo programa de cálculo
estatístico.18

Considerando todos os resultados desse conjunto de estudos sobre a
concordância verbal com a 1ª pessoa do plural, pode-se concluir que, na norma
popular, existe uma tendência ao incremento do uso da desinência verbal de pessoa
e número com os sujeitos representados pelo pronome nós. Entretanto, esse processo
de mudança pode estar sofrendo uma forte sangria, em função da intensidade da
substituição do pronome nós pela expressão a gente, sobretudo na fala dos mais
jovens. Esse quadro de uma tendência de mudança aquisicional da regra de
concordância verbal, que se observa na norma popular do PB, contrasta com o uso
praticamente categórico da regra de concordância junto ao sujeito representado
pelo pronome nós na norma culta. Portanto, a polarização sociolinguística do
Brasil, constatada em relação à regra de concordância verbal junto à 3ª pessoa do
plural, também se confirma em relação à 1ª pessoa do plural.

Da mesma forma, o baixíssimo uso do morfema de número e pessoa ajusta-
se perfeitamente à interpretação sócio-histórica de que, na formação dos padrões
linguísticos das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, a morfologia verbal
de pessoa e número do português foi fortemente afetada pela erosão que ocorre
normalmente nas situações de contato entre línguas massivo, radical e abrupto.
Tal processo não teria levado à eliminação dessa morfologia, como ocorre nos
casos típicos de crioulização, mas teria produzido um quadro de ampla variação,
que caracteriza os processos de transmissão linguística irregular de tipo leve (cf.
capítulo 3 deste livro). Esse quadro de ampla variação estaria sendo mitigado
atualmente em função do nivelamento linguístico em curso, provocado pela ampla
difusão dos padrões urbanos para todas as regiões do país.

18 A autora encontrou uma frequência de 66% no emprego do morfema de 1ª pessoa do plural na
fala da geração mais velha, contra 79% e 77% na fala de adultos e jovens, respectivamente.
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