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15  A concordância em estruturas passivas
e de predicativo do sujeito

Dante Lucchesi

Este capítulo trata da variação na concordância de número e gênero em
predicativos do sujeito e estruturas passivas, tendo como universo de observação
quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia.
Na análise, observam-se diferenças nas frequências de uso dessas regras de
concordância em diferentes variedades do português brasileiro decorrentes da clivagem
social que marca o país. Por outro lado, são observados significativos paralelos
estruturais entre a aplicação das regras de concordância no interior do Sintagma
Nominal (SN) e nas estruturas de predicação aqui analisadas. Desse modo, este
capítulo estrutura-se da seguinte forma: numa primeira seção, são referidos os efeitos
do contato entre línguas sobre a aplicação das regras de concordância nominal no
português brasileiro, considerando-se a sua polarização sociolinguística; na segunda
seção, introduz-se o tópico da concordância nominal em estruturas passivas e de
predicativo do sujeito no português brasileiro; em seguida, na seção 15.3, são
apresentados os resultados da análise variacionista no universo das comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia, compreendendo os
resultados da frequência da aplicação da regra de concordância de número — bem
inferiores aos constatados em análises do comportamento de falantes urbanos
escolarizados — e os resultados da variação na concordância de gênero — fenômeno
que não se observa nas cidades brasileiras, em um nível significativo; na conclusão,
faz-se uma síntese e uma interpretação de conjunto dos resultados apresentados
nesta análise, em cotejo com outras análises sociolinguísticas sobre a variação da
concordância nominal no português brasileiro.

15.1  O contato entre línguas e a variação
na concordância nominal no português brasileiro

Dentre os níveis mais afetados na estrutura gramatical do português
brasileiro pela transmissão linguística irregular deve-se destacar a significativa
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erosão provocada na morfologia flexional do nome e do verbo e a fortiori nas regras
de concordância que se apoiam nesses morfemas (cf. capítulo 3 deste livro). O
amplo quadro de variação na concordância nominal e verbal decorrente desse
processo de transmissão linguística irregular de tipo leve constitui uma verdadeira
linha demarcatória na realidade linguística brasileira, dividindo-a em duas grandes
normas: a norma culta, só indiretamente afetada por esse processo, e a norma
popular, cuja formação é indelevelmente marcada por processos de mudança
induzidos pelo contato entre línguas (cf. capítulo 1 deste livro).

A regra de concordância de número no interior do SN oferece um quadro
bastante significativo a esse respeito. Enquanto a análise de Scherre (1988), sobre
os materiais do PEUL,1 revelou que falantes urbanos com escolaridade fundamental
e média da cidade do Rio de Janeiro fazem a concordância nominal numa proporção
de aproximadamente 70% dos casos, a frequência de uso da regra de concordância
nominal na comunidade afro-brasileira de Helvécia, no Extremo Sul da Bahia, não
chega a 10% (cf. capítulo 11 deste livro).

No caso da concordância nominal, a categoria gramatical do número teria
sido bem mais afetada pelo processo de transmissão linguística irregular do que a
do gênero. Assim, enquanto a variação na concordância nominal de número atinge
todas as variedades do português brasileiro, a variação na concordância de gênero
é um fenômeno raro, circunscrito a algumas comunidades rurais isoladas. Mesmo
entre as comunidades rurais afro-brasileiras, não é comum encontrar-se a variação
na concordância de gênero no interior do SN, exemplificada em (1) abaixo, em
níveis estruturalmente relevantes.
(1) Muitas veze, ‘duece um pessoa, num tem ambulança.2

Em Helvécia, ainda é possível observar-se o ocaso de um processo de variação
na concordância de gênero, que, apesar de exibir um índice de não aplicação da
regra de apenas 5% no conjunto da comunidade, ainda guarda uma razoável
sistematicidade (cf. capítulo 12 deste livro). Porém, uma outra investigação sobre
uma amostra de fala das comunidades rurais afro-brasileiras do Município de Rio
de Contas, no interior do Estado da Bahia, levantou 2.368 ocorrências de SNs
femininos, dos quais, em apenas 27, a regra de concordância de gênero não era
aplicada, o que corresponde a uma variação de apenas 1%. Esse nível de variação
não é relevante em termos estruturais.

O fato de a concordância de número ter sido mais afetada do que a
concordância de gênero pode ser atribuído ao caráter mais gramatical e redundante

1 Programa de Estudo sobre o Uso da Língua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (OLIVEIRA;
SCHERRE, 1996).

2 Exemplo extraído da fala de membro da comunidade rural afro-brasileira isolada de Helvécia.
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daquela. A flexão de número em português é mais gramatical do que a de gênero,
no sentido de que aquela é mais geral do que esta. Diferentemente do que ocorre
em relação ao gênero, praticamente todos os constituintes do SN se dobram à
flexão de número. Para além dos determinantes e modificadores, quase todos os
nomes e adjetivos se flexionam quanto ao número, ao passo que, para além dos
determinantes (artigos, demonstrativos, possessivos, etc.), só os adjetivos de tema
em -o e um conjunto reduzido de nomes se flexionam quanto ao gênero. Assim, a
concordância de número torna-se mais redundante. Tomando-se como exemplo
uma frase trivial em português como a apresentada em (2) abaixo, pode-se observar
que, no SN as coisas mais importantes, o plural é marcado três vezes, enquanto a
única marca morfológica do gênero feminino do SN é fornecida pelo artigo definido,
já que o gênero feminino é um traço inerente ao item lexical coisa, não lhe sendo
atualizado por qualquer morfema gramatical. Desse modo, a supressão da
concordância de número no SN, apresentada em (3), não elimina qualquer
informação do enunciado, seja ela referencial, seja ela gramatical, ao passo que a
não realização da concordância de gênero, como expresso em (4), elimina a única
marca morfológica que indica o gênero do SN, tornando a frase agramatical para a
grande maioria dos falantes do português no Brasil.
(2) Pra mim, as coisas mais importantes são o amor e a amizade.

(3) Pra mim, as coisa mais importante são o amor e a amizade.

(4) Pra mim, os coisa mais importante são o amor e a amizade.

Essa diferença no grau de variação entre as regras de concordância de número
e gênero no plano dos constituintes do SN também se verifica quando a relação de
concordância envolve um SN sujeito e um predicativo ou um particípio passado
em estruturas passivas. Esse é apenas um dos paralelos interessantes que se podem
traçar entre esses dois níveis sintagmáticos de aplicação das regras de concordância
nominal.

15.2  A variação na concordância nominal
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português brasileiro

O nível de variação na aplicação da regra de concordância de número em
estruturas passivas e de predicativo do sujeito, respectivamente exemplificadas
em (5) e (6) abaixo, é maior do que o que se verifica no interior do SN.
(5) Aquelas meninas já foram escolhidas pela comissão.

(6) Estes livros são mais caros.
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Trabalhando com base na amostra Censo do PEUL, que reúne entrevistas
com 64 falantes da cidade do Rio de Janeiro dos dois sexos, de três diferentes
faixas etárias e de nível de escolaridade de 1 a 11 anos, Scherre (1991) identificou
um nível de variação da ordem de 50% na aplicação da regra de concordância de
número em estruturas passivas e de predicativo do sujeito. Dias (1996) encontrou
um nível semelhante de aplicação da regra em estruturas passivas e de predicativo
em um corpus semelhante da Região Sul do país: 327 casos de concordância de
número em um total de 768 ocorrências, o que corresponde a 43% do total. Desse
modo, o nível de aplicação da regra nessas estruturas é inferior ao nível que se
observa no interior do SN, pois, na mesma amostra, Scherre (1988) identificou
uma frequência de 72% de aplicação da regra de concordância de número nesse
nível da estrutura linguística. Essa diferença pode ser explicada por uma maior
coesão estrutural que se observa no interior do SN, sobretudo no plano da relação
Especificador-Núcleo, respectivamente ocupadas por um determinante (artigo,
demonstrativo, etc.) e um nome.3 Entretanto, quando o SN exibe uma estrutura
do tipo Determinante+Nome+Modificador, o adjetivo que está em adjunção à
direita do nome participa da relação de concordância no mesmo nível que um
predicativo ou um particípio passado em uma estrutura passiva. Esse interessante
paralelo estrutural foi observado nesta análise da concordância em estruturas desse
tipo na fala de comunidades rurais isoladas no interior do Estado da Bahia.

15.3  A variação na concordância nominal
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português afro-brasileiro

Esta análise quantitativa da variação na concordância de número e de gênero
em estruturas da voz passiva e de predicativo do sujeito tem como base empírica
amostras de fala vernácula de três comunidades rurais afro-brasileiras isoladas de
três diferentes microrregiões do interior do Estado da Bahia: Helvécia, na Zona da
Mata, no litoral sul, ligada originalmente à cultura agroexportadora do café;
Cinzento, na região do Semiárido, zona de pecuária; e Barra e Bananal, comunidades
do Município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, antiga região de minera-
ção. Essas comunidades vivem, nos dias de hoje, basicamente da agricultura de
subsistência, particularmente da mandioca, da qual produzem artesanalmente a

3 Análises variacionistas sobre a concordância no SN revelam subsidiariamente que entre 70% e
90% dos SNs produzidos na fala vernácula estão presentes apenas dois constituintes, na maioria
dos casos, um determinante e um nome: as meninas, aquela casa, uns problemas, etc.
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farinha, e a grande maioria dos seus membros descende diretamente de africanos
trazidos para o Brasil como escravos. Há indícios de que as comunidades de Rio de
Contas e Cinzento tenham a sua origem em antigos quilombos — agrupamentos
de escravos foragidos. A comunidade de Helvécia se constituiu após o fim da
antiga Colônia Leopoldina, formada na região por colonos alemães, suíços e
franceses para o cultivo e exportação de café no século XIX.4

As amostras de fala são constituídas por entrevistas informais com doze
informantes de cada comunidade, perfazendo um total de 36 entrevistas.5 Os
informantes são distribuídos equitativamente pelos dois sexos e três faixas etárias:
de 20 a 40 anos; de 41 a 60 anos; e de mais de 60 anos. A análise foi feita com base
na metodologia da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972a, 1994), com
recurso ao pacote de Programas VARBRUL, para o tratamento estatístico dos dados
(NARO, 2003; SCHERRE; NARO, 2003).

15.3.1  A variação na concordância nominal de número
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português afro-brasileiro

No que concerne à variação na concordância de número com predicativos e
em estruturas da voz passiva, a fala das comunidades rurais afro-brasileiras
apresenta um nível de aplicação da regra bem inferior ao observado por Scherre
(1991) e Dias (1996) com falantes urbanos escolarizados. Não se considerando os
SNs que funcionam como predicativos, como exemplificado em (7), o índice de
aplicação da regra é de apenas 1%, o que não é relevante em termos estruturais.6

(7) nós que somos as pessoas moreno, as pessoa mais esquecido do Brasil...

Assim sendo, pode-se dizer que a concordância de número com predicativos
e particípios em estruturas da voz passiva ainda no final do século XX estava

4 Uma descrição mais ampla dessas comunidades é feita no capítulo 5 deste livro.
5 A metodologia empregada na constituição dessas amostras de fala é descrita no capítulo 5 deste

livro.
6 Na análise foram depreendidas 276 ocorrências de predicativos e particípios passivos ligados a

um sujeito no plural. Nesse universo, apenas quatro ocorrências exibiram as marcas de concordância,
conforme exemplificado em (7) a. e b. abaixo, o que corresponde a 1,14% do total.

(7) a. Ela enfeza com nós, que nós é muitos traquinos.

b. ... tem muitas pessoas que são morenos... e... é uma pessoa que tem muito valô.
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virtualmente ausente da gramática das comunidades rurais afro-brasileiras.7 Esse
fato, comparado com a frequência média verificada em dialetos urbanos, reforça,
por um lado, a polarização sociolinguística do Brasil proposta por Lucchesi (2001,
2002a); por outro lado, aponta para a relação histórica em que as variedades do
português brasileiro ligadas mais diretamente às situações de contato linguístico
na sua formação sofreram um processo de erosão mais intenso no uso das regras
de concordância, um dos aspectos da gramática mais imediatamente afetados em
situações de contato (cf. capítulo 3 deste livro).

Já no nível da estrutura linguística, verifica-se um interessante paralelo,
quando se comparam os índices de concordância de número dos predicativos e
particípios passivos com o grau de marcação do plural em adjetivos que se colocam
em adjunção à direita do nome núcleo na estrutura do SN. Segundo Lobato (1994),
esses elementos em adjunção à direita do nome seriam mais refratários à regra de
concordância nominal, por estarem menos integrados à estrutura do SN. A Tabela
1, extraída da análise quantitativa que Andrade (2003) realizou sobre a variação na
concordância de número no interior do SN na comunidade de fala de Helvécia,
confirma esse princípio, revelando que a marcação do plural nos modificadores à
direita do nome é praticamente nula na gramática da comunidade de fala.

Tabela 1 - Padrão de marcação do número no SN em Helvécia-BA

POSIÇÃO DO CONSTITUINTE Nº DE OCORRÊNCIAS % PESO RELATIVO

Primeira posição antes do núcleo 1.154/1.196 96 .94
(tem muitos ano...)

Segunda posição à esquerda do núcleo 25/37 68 .67
(do meus irmão)

Núcleo em primeira posição 3/8 38 .62
(mais cereais miúdo)

Núcleo em segunda posição 116/1.434 8 .15
(essas festa mesmo de aruanda)

Núcleo em terceira posição em diante 10/115 9 .12
(Aí só esses meus primo aí)

Modificadores à direita 2/103 2 .00
(umas coisa velha)

Fonte: Andrade, 2003, p.94.

Note-se que o nível de marcação do plural nos adjetivos à direita do nome é
o mesmo da concordância de número dos particípios passivos e predicativos do

7 Como as análises sociolinguísticas dessas comunidades têm indicado que o uso das regras de
concordância se tem incrementado sobretudo na fala dos jovens, em função do deslocamento dos
indivíduos para trabalhar nos grandes centros urbanos, da ação dos meios de comunicação de
massa e da escola, é possível que o uso da regra de concordância de número com predicativos e
particípios passivos venha em breve a fazer parte do repertório da gramática da comunidade,
mesmo que com uma frequência de aplicação ainda baixa.
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sujeito, ou seja, praticamente nulo. Pode-se então pensar em um paralelo entre as
duas estruturas, já que, de acordo com o modelo da Regência e Ligação (CHOMSKY,
1981, 1986), os predicativos também estariam em adjunção ao SN sujeito, que se
moveria para posição de sujeito do verbo de ligação, em estrutura superficial, para
receber o caso nominativo. As duas estruturas são representadas nas árvores abaixo:
(8) Representações estruturais da adjunção do adjetivo ao nome núcleo do SN

e da adjunção do predicativo ao sujeito, na estrutura profunda das orações
com verbos de ligação:

SN SV

N’ V SAdj

N’ SAdj SN SAdj

Esse paralelo estrutural explica por que o nível de aplicação da regra de
concordância nominal é o mesmo nos dois casos. Resta saber se esse paralelo
estrutural se confirma no caso da concordância de gênero.

15.3.2  A variação na concordância nominal de gênero
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português afro-brasileiro

Em relação à concordância de gênero com predicativos e particípios passivos,
não é possível fazer-se uma comparação entre a variação que se observa no português
afro-brasileiro e outras variedades do português brasileiro, porquanto não são
conhecidas análises sobre esse tópico no Brasil. Essa ausência pode ser justificada
pela impressão de que não ocorre uma variação significativa na grande maioria das
variedades do português brasileiro. Isso reforça a ideia de que a categoria gramatical
do gênero foi menos afetada pelo processo de transmissão linguística irregular no
Brasil, pelas razões expostas acima.

Nas amostras de fala vernácula das três comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas do Estado da Bahia, foram depreendidas 460 ocorrências de predicativos e
particípios de estruturas passivas ligados a sujeitos femininos, como em (9) a (12):
(9) Naquele tempo, eu era muntcho tímida. (falante do sexo feminino)

(10) A casa de farinha tá bom.

(11) A lavôra foi plantada.

(12) A associação... foi fundado... eu nem sei mais!

Nessa base de dados, a regra de concordância foi aplicada em 373 ocorrências
(cf. exemplos (9) e (11)), com 87 ocorrências de falta de concordância (cf. exemplos
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(10) e (12)). Isso perfaz uma frequência de aplicação da regra de concordância de
81% dos casos. Como o nível de aplicação da regra de concordância de gênero no
interior do SN na comunidade de Helvécia foi da ordem de 95%, comprova-se,
mais uma vez, que o nível de aplicação das regras de concordância nominal é mais
elevado no interior do SN do que em estruturas de predicação, o que corrobora a
ideia de que há mais coesão estrutural naquelas estruturas do que nestas. Por
outro lado, confirma-se também o paralelismo estrutural apresentado em (8) acima,
pois a frequência de marcação do feminino em adjetivos, possessivos e
modificadores, em geral colocados à direita do núcleo no interior do SN, na gramática
da comunidade de fala de Helvécia, é de 76% do total de ocorrências (LUCCHESI,
2000, p.261); ou seja, um nível bastante próximo ao da concordância em estruturas
de predicação.

Buscando-se identificar os fatores da estrutura linguística que condicionavam
o fenômeno variável em estudo, foram definidas as seguintes variáveis explanatórias:
(i) tipo de predicação (predicado nominal, predicado verbo-nominal ou estrutura
passiva); (ii) tipo de sujeito (sujeito simples ou composto, sujeito não realizado,
sujeito pronominal, sujeito sem o núcleo realizado, ou sujeito atualizado por um
pronome relativo); (iii) ordem dos constituintes (sujeito-predicado ou predicado-
sujeito); (iv) presença ou ausência de material interveniente entre o verbo e o
predicativo ou o particípio passado; (v) aplicação ou não da regra de concordância
nominal de gênero no SN sujeito; (vi) aplicação ou não da regra de concordância
verbal; (vii) tipo de indicação do gênero no sujeito; (viii) referência ao falante no
sujeito; (ix) caracterização semântica do sujeito em termos de sua animacidade;
(x) estrutura sintagmática do predicativo (adjetivo, substantivo, possessivo,
demonstrativo, etc.); e (xi) tipo de atributo do predicativo (essencial ou acidental).
Dessas, o programa de regras variáveis VARBRUL selecionou como estatisticamente
relevantes as seguintes: (i) aplicação ou não da regra de concordância nominal de
gênero no SN sujeito; (ii) tipo de indicação do gênero no sujeito; e (iii) referência
ao falante no sujeito. Das variáveis sociais consideradas (idade, sexo, nível de
escolaridade e estada fora da comunidade), apenas a idade foi selecionada. As
subseções seguintes contêm os resultados das variáveis explanatórias selecionadas
como estatisticamente relevantes.

15.3.2.1  A variação na concordância nominal de gênero
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português afro-brasileiro relacionada
com a concordância nominal de gênero no SN sujeito

A correlação entre a aplicação da regra de concordância nominal nos
predicativos e particípios passivos e a aplicação dessa mesma regra no SN sujeito,
que especifica o número e o gênero desses predicativos e particípios, está
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fundamentada teoricamente no princípio da coesão estrutural proposto por Lucchesi
(2000, p.141-144).8 Esse princípio prediz que a probabilidade de o falante aplicar a
regra de concordância com os predicativos e particípios passados é maior quando
ele aplica a regra de concordância no SN sujeito que especifica as categorias
gramaticais de gênero e de número desses predicativos e particípios (cf. exemplos
(13) e (14) abaixo), do que quando isso não ocorre (cf. exemplos (15) e (16)). Os
resultados do processamento quantitativo, apresentados na Tabela 2 confirmaram
essa hipótese.
(13) Uma perna dela ficô dura.

(14) Eu tenho uma tia que é... que foi ofendido.

(15) Esse é neta de Maria Santa.

(16) As coisa tudo inda era mais custoso.

Tabela 2 - Aplicação da regra de concordância de gênero em predicativos e particípios
segundo a aplicação da regra de concordância de gênero no SN sujeito

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

Com concordância no SN sujeito 154/192 80% .52

Sem concordância no SN sujeito 07/13 54% .21

Total 161/205 79% —

Nível de significância: .039.

Os resultados constantes na Tabela 2 demonstram que a aplicação da regra
de concordância com predicativos e particípios cai significativamente quando essa
regra não é aplicada no SN sujeito; passando de 80%, no primeiro caso, para 54%,
no segundo (resultados confirmados na proporção dos pesos relativos: .52 versus
.21). Tais resultados fornecem mais sustentação empírica para o princípio da coesão
estrutural no processamento linguístico dos falantes, de acordo com a visão da
concorrência de gramáticas (cf. seção 4.2.2 no capítulo 4 deste livro).

15.3.2.2  A variação na concordância nominal de gênero em estruturas
passivas e de predicativo do sujeito no português afro-brasileiro
relacionada com a indicação do gênero no SN sujeito

A proposição dessa variável deriva de uma extensão do princípio da saliência
fônica (NARO; LEMLE, 1976) já consagrado na pesquisa variacionista no Brasil.
Desse modo, a probabilidade de aplicação da regra de concordância de gênero com
os predicativos e particípios seria maior, quanto mais saliente fosse a indicação do
gênero no sujeito com o qual esses predicativos e particípios se relacionam. A

8 Cf. seção 4.2.2 no capítulo 4 deste livro.
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análise baseou-se na seguinte escala decrescente de saliência na indicação do
gênero: (i) gênero indicado lexicalmente (mãe, cabra, Maria, etc.); (ii) gênero marcado
morfologicamente, em nomes ou determinantes e modificadores (professora, irmã,
menina, etc., ou ela, essa, nossa, etc.); e (iii) sem indicação do gênero, lexical ou
morfológica, seja no nome núcleo do sujeito, seja nos pronomes e determinantes
(perna, chuva, coisa, etc., ou eu, a gente, nós, etc.). A prevalência da indicação lexical
sobre a marcação morfológica apoia-se no fato de que, em processos de reestru-
turação gramatical decorrentes de contato entre línguas, o primeiro parâmetro
prevalece sobre o segundo. Assim, nos crioulos de base portuguesa da África, a
morfologia do gênero é totalmente eliminada, sendo substituída pela indicação
lexical, por meio de palavras tipo ‘fêmea/macho’ ou ‘homem/mulher’, nos casos
em que a indicação do gênero é relevante (cf. seção 12.3 no capítulo 12 deste
livro). Por outro lado, a distinção entre os nomes e determinantes aplica-se
sobretudo para os casos em que o núcleo do SN sujeito não é realizado, como no
exemplo (15) acima. Os resultados dessa variável são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Aplicação da regra de concordância de gênero em predicativos e particípios
segundo a indicação do gênero no SN sujeito

INDICAÇÃO DO GÊNERO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P.R.

mãe, cabra, Maria 41/42 98% .90

professora, irmã, menina 23/25 92% .74

ela, essa, nossa 99/109 91% .66

eu, a gente, nós 60/68 88% .37

perna, chuva, coisa 142/199 71% .32

Total 365/443 82% —

Nível de significância: .039.

Ao comprovar a escala hierárquica proposta, os resultados proporcionam um
significativo paralelo entre a situação linguística das comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas e as situações de contato entre línguas em que se formaram os
crioulos de base lexical portuguesa na África. Em ambos os casos, a indicação lexical
predomina sobre a marcação morfológica. A diferença estaria então no grau de erosão
da estrutura morfológica, pois, enquanto nos crioulos ocorreu uma eliminação total
da morfologia flexional, nas comunidades rurais afro-brasileiras desencadeou-se um
processo de variação que se estende por todo o paradigma flexional, não ocorrendo
a eliminação de suas unidades, o que possibilitaria a emergência de processos de
gramaticalização — fator determinante para a reestruturação original de uma nova
gramática: a gramática da língua crioula qualitativamente distinta da gramática de
sua língua lexificadora. Essa reestruturação a partir dos processos de gramaticalização
constitui, portanto, um divisor de águas entre as situações prototípicas de crioulização
e as situações de transmissão linguística irregular mais leves. No caso dos crioulos,
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há uma diferença qualitativa em relação à língua-alvo. No segundo caso, a diferença
é quantitativa, pois, por mais elevado que seja o nível de variação no uso dos morfemas
flexionais, essa variação não atingiu o nível crítico que possibilita a criação de novos
elementos gramaticais.

Voltando aos resultados da Tabela 3, observa-se uma inversão entre os nomes
e pronomes ou determinantes marcados morfologicamente e os nomes e pronomes
ou determinantes não marcados morfologicamente. No plano dos elementos
marcados morfologicamente, os nomes favorecem mais a concordância do que os
pronomes ou determinantes; entre os elementos não marcados, ocorre o contrário.
Isso pode ser explicado, porque os nomes que se flexionam quanto ao gênero
possuem o traço semântico [+humano] ou [+animado], enquanto os nomes que
não se flexionam quanto ao gênero exibem, em sua grande maioria, o traço semântico
[–animado]. Já em relação aos pronomes e determinantes, a situação é diferente,
os pronomes que não se flexionam em gênero (e.g., eu, você, nós, a gente) possuem
o traço semântico [+humano], ao passo que os pronomes e sobretudo os
determinantes que se flexionam em gênero (e.g., ele/a, esse/a, nosso/a) podem-se
referir a seres inanimados. Portanto, pode-se ver aí a influência do traço semântico
[+humano] favorecendo a concordância — como já demonstrado na tradição dos
estudos variacionistas —, mesmo que o grupo de fatores que focalizava esse
parâmetro estrutural não tenha sido selecionado pelo programa das regras variáveis.
Além disso, o próximo grupo de fatores selecionado pelo programa relaciona-se
especificamente a esse aspecto.

15.3.2.3  A variação na concordância nominal de gênero
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
no português afro-brasileiro relacionada
com a referência ao falante no sujeito da oração

Foi estruturado também um grupo de fatores com base no fato de o sujeito
que especifica o gênero dos predicativos e particípios passivos referir-se ou não ao
próprio falante, conforme exemplificado a seguir.

o sujeito inclui o falante

(17) Eu fiquei junto com eles sossegada.

o sujeito não inclui o falante

(18) Ela é assim meia bestinha.

Como se pode observar em (18), o fato de o sujeito não se referir ao próprio
falante não significa necessariamente que esse sujeito tenha o traço semântico
[–humano]. Não obstante, todas as ocorrências de sujeito [–humano] ou [–animado]
incluem-se nesse segundo fator do grupo. Os resultados desse grupo de fatores
são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Aplicação da regra de concordância de gênero em predicativos e particípios
segundo a referência ao falante no sujeito da sentença

REFERÊNCIA AO FALANTE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Inclui o falante 58/66 88% .70

Não inclui o falante 315/394 80% .46

Total 373/460 81% —

Nível de significância: .039.

Os resultados indicam que o falante tende a realizar mais a concordância de
gênero quando se refere a si próprio, um parâmetro que não costuma ser considerado
nas análises variacionistas, mas que pode revelar um tipo de condicionamento
egocêntrico no comportamento linguístico. Por outro lado, esse quadro também
se ajusta às frequências observadas com a variável traço semântico animacidade,
em que os predicativos e particípios passivos que se ligam a sujeitos com o traço
semântico [+animado] superam os predicativos e particípios passivos que se ligam
a sujeitos com o traço semântico [–animado] em onze pontos percentuais na
frequência de aplicação da regra de concordância de gênero. Entretanto, esse grupo
de fatores não foi selecionado como estatisticamente relevante pelo programa das
regras variáveis.

15.3.2.4  Encaixamento da variação na concordância de gênero
em estruturas passivas e de predicativo do sujeito
na estrutura social das comunidades rurais afro-brasileiras

A única variável social selecionada pelo programa das regras variáveis como
estatisticamente relevante foi a faixa etária dos informantes, cujos resultados são
apresentados na Figura 1.
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Figura 1 - Nível de aplicação da regra de concordância de gênero em estruturas passivas
e de predicativo do sujeito no português afro-brasileiro segundo a faixa etária
do falante
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Como se pode observar, o nível de uso da regra de concordância de gênero
com predicativos e particípios passivos aumenta progressivamente entre os falantes
mais jovens, nas comunidades rurais afro-brasileiras. Esse padrão ascendente é
um indicador de uma mudança em curso, através da qual o uso da regra de
concordância está sendo implementado nos padrões de comportamento linguístico
dessas comunidades. Confirma-se, assim, um quadro de nivelamento linguístico,
em que os padrões de uso da língua nessas comunidades rurais estaria se alterando
em função de influências externas, sobretudo da difusão dos padrões de
comportamento linguístico dos grandes centros urbanos. Os vetores desse
nivelamento linguístico seriam: a influência dos meios de comunicação de massa;
o deslocamento de indivíduos que buscam trabalho nas grandes cidades; e a ação
da escola, em que pese a precariedade do sistema de educação pública.

Apesar de não terem sido selecionadas pelo programa de cálculo probabi-
lístico, vale a referência aos percentuais das demais variáveis sociais, que corroboram,
em grande parte, essa interpretação. A frequência de uso da regra de concordância
entre os indivíduos que viveram fora da comunidade por pelo menos seis meses
supera a frequência de uso daqueles que não se ausentaram da comunidade em
cinco pontos percentuais: 83% versus 78%. A grande maioria desses indivíduos
que deixam a comunidade vão trabalhar nos grandes centros urbanos, colocando-
se na liderança de um processo de nivelamento linguístico da cidade para o campo.
Os indivíduos que têm qualquer contato com a escolarização tendem a usar mais
a regra de concordância do que os que são completamente analfabetos, na mesma
proporção: 84% versus 79%. Isso poderia ser o indicador de que o contato com a
escola modificaria o uso linguístico em relação às regras de concordância.

Por fim, o resultado da variável sexo não correspondeu à expectativa
construída nas análises anteriores sobre as regras de concordância nas comunidades
rurais afro-brasileiras. Essas análises têm constatado que os homens tendem a ter
um comportamento mais próximo do padrão culto do que as mulheres,
diferentemente do que se tem observado nas análises sociolinguísticas feitas nos
grandes centros urbanos de países plenamente industrializados, que identificam
as mulheres como um segmento mais sensível às formas de prestígio (CHAMBERS;
TRUDGILL, 1980, p.97-98; LABOV, 1981, p.184). Essa inversão se explicaria, no
universo sociocultural das comunidades rurais do interior do Brasil, pelo fato de
que os homens têm normalmente mais contato com o mundo exterior, enquanto
as mulheres se mantêm mais restritas ao universo rural e doméstico (LUCCHESI,
2000, p.288-290). Entretanto, os resultados desta análise sobre a concordância de
gênero com predicativos e particípios passivos revelou um padrão de quase equilíbrio
entre homens e mulheres, sendo que essas usariam as regras numa frequência
ligeiramente superior: 82% versus 80%, dos homens.
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15.4  Conclusão

Esta análise variacionista sobre a concordância nominal em estruturas
sentenciais da voz passiva e de predicativo do sujeito demonstrou, em primeiro
lugar, que o nível de variação no uso das regras de concordância nessas estruturas
é bem mais elevado nas comunidades rurais afro-brasileiras do que na fala dos
segmentos de escolaridade média dos grandes centros urbanos brasileiros. No que
concerne à regra de concordância de número, as análises de Scherre (1991) e Dias
(1996) apontam para uma frequência de uso da regra da ordem de 50%, enquanto
esta regra está praticamente ausente da gramática das comunidades de fala rurais
afro-brasileiras. Já em relação à regra de concordância de gênero, enquanto a própria
inexistência de estudos sobre esse tópico para as variedades linguísticas urbanas
brasileiras indica a falta de um nível significativo de variação, foi constatado um
nível de variação da ordem de 20% nas comunidades rurais afro-brasileiras.

Partindo-se do princípio de que essa diferença se explica pelo fato histórico
de que as comunidades rurais afro-brasileiras teriam sido mais diretamente afetadas
pelo contato entre línguas do que as variedades urbanas do português brasileiro,
pode-se concluir que essa interferência do contato entre línguas afetou mais a
categoria gramatical do número que a categoria gramatical do gênero. Isso poderia
ser explicado em função do caráter mais gramatical e redundante da primeira na
estrutura linguística do português.

No plano dos condicionamentos linguísticos, traçou-se um significativo
paralelo estrutural, com base na coincidência da frequência entre a concordância
dos modificadores em adjunção à direita do nome núcleo no interior do SN e a
concordância com os predicativos e particípios passivos. Esse paralelo é válido,
tanto para a categoria gramatical do número, quanto para a do gênero. No tocante
ao encaixamento linguístico da variação, verificou-se, em primeiro lugar, que o
fenômeno é condicionado pela aplicação da regra de concordância de gênero no SN
sujeito que especifica o gênero do predicativo e do particípio passivo; o que se
explica pelo princípio da coesão estrutural, com base no fato de que o falante
tende a fazer mais a concordância com o predicativo ou o particípio quando realiza
a concordância no SN sujeito do que quando não a realiza.

O consagrado princípio da saliência fônica também se mostrou relevante,
pois o falante faz mais a concordância com os predicativos e particípios, quanto
mais saliente for a indicação do gênero no SN sujeito. Nessa escala de saliência,
observou-se uma supremacia da indicação lexical sobre a marcação morfológica, o
que permite traçar um paralelo entre o processo de estruturação gramatical das
comunidades de fala afro-brasileiras e o processo bem mais radical de reestruturação
gramatical dos crioulos de base lexical portuguesa da África, em que a indicação
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lexical do gênero substitui a marcação morfológica, eliminada na situação de contato
radical em que essas línguas se formaram. Por fim, constatou-se também que o
falante tende a fazer mais a concordância quando fala de si próprio, o que parece
revelar um condicionamento egocêntrico no comportamento linguístico dos
falantes, até então pouco explorado pela pesquisa sociolinguística.

Num plano mais geral, pode-se dizer que este estudo da variação no uso das
regras de concordância em estruturas de predicativos e particípios passivos integra
um amplo círculo de estudos sobre as regras de concordância que têm contribuído
para construir um significativo panorama sociolinguístico acerca desse aspecto da
gramática do português brasileiro. Scherre e Naro (1997, p.107), ao apresentar os
resultados das variáveis sociais de suas análises sobre a concordância verbal, a
concordância de número no interior do SN e a concordância de número com
predicativos e particípios, identificaram um quadro de variação estável no universo
de falantes urbanos com nível de escolarização médio. Já as análises desses e outros
tópicos relativos à concordância nominal e verbal em comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas têm demonstrado inequivocamente uma tendência ao
incremento do uso das regras de concordância nessas comunidades (cf. capítulos
11, 12 e 14 deste livro). O contraste desses resultados ajusta-se perfeitamente à
visão da polarização da realidade linguística brasileira desenvolvida por Lucchesi
(1994, 1998, 2001a, 2002a, 2002b, 2006a). Essa polarização atualiza-se na tendência
de variação estável identificada nos padrões de comportamento linguístico dos
falantes da norma semiculta da amostra Censo do PEUL, no Rio de Janeiro, vis-à-
vis ao processo de mudança em direção ao incremento da regra de concordância em
estruturas passivas e de predicativo do sujeito nas comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas que a análise variacionista apresentada neste capítulo revelou.
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