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EPÍGRAFE

A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições
normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo
dos programas de difusão da mídia sobre ‘o que se deve e
o que não se deve falar e escrever’, não se sustenta na
análise empírica dos usos da língua.
Marcos Bagno (2000)
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RESUMO

Este trabalho analisou a concordância nominal de número entre os elementos flexionáveis do
Sintagma Nominal, a partir de dados de informantes de Tubarão, cidade do sul de Santa Catarina e São Borja, cidade do Rio Grande do Sul fronteiriça com a Argentina, com base nos
pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança Lingüística e na quantificação estatística do Programa Computacional VARBRUL. As variáveis lingüísticas estudadas foram: posição dos elementos no sintagma nominal, classe gramatical dos elementos,
relação com o núcleo do sintagma nominal, marcas precedentes, processo morfofonológico de
formação do plural, tonicidade dos itens, grau dos substantivos e adjetivos. As variáveis extralingüísticas foram: idade, nível de escolaridade, sexo e cidade. Os resultados demonstraram
que, corroborando os trabalhos de Scherre (1988) e de Fernandes (1996), os condicionamentos da aplicação da regra de concordância de número de acordo com a norma padrão pouco
diferem nas cidades estudadas, sendo, de certa forma, uniformes, no português do Brasil. No
presente estudo, o grau de significância dos grupos de fatores, em ordem decrescente, foi o
seguinte: cruzamento de posição linear com classe gramatical, escolaridade, saliência fônica,
marcas precedentes, relação com o núcleo, cidade, grau do substantivo e sexo.
Palavras chave: Sociolingüística, concordância nominal de número, teoria da variação e da
mudança lingüística.
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RESUMEN

Este trabajo analizó la concordancia nominal de número entre los elementos flexionables del
Sintagma Nominal, a partir de datos de informantes de Tubarão, ciudad del sur de Santa
Catarina y São Borja, ciudad del Rio Grande do Sul fronteriza con Argentina, con base en la
Teoría de la Variación y Cambio Lingüístico y en la cuantificación estadística del Programa
Computacional VARBRUL. Las variables lingüísticas estudiadas fueron: posición de los
elementos en el sintagma nominal, marcas precedentes, proceso morfofonológico de
formación del plural, tonicidad, grado de los sustantivos y adjetivos. Las variables
extralingüísticas fueron: edad, nivel de escolaridad, sexo y ciudad. Los resultados muestran
que, corroborando los trabajos de Scherre (1988) y de Fernández (1996), los
condicionamientos de la aplicación de la regla de concordancia de número de acuerdo con la
norma padrón tienen poca diferencia en las ciudades estudiadas, siendo, de cierta manera,
uniformes, en el portugués de Brasil. En el presente estudio, el grado de significancia de los
grupos de factores, en orden decreciente, fue lo siguiente: cruzamiento de posición linear con
clase gramatical, escolaridad, saliencia fónica, marcas precedentes, relación con el núcleo,
ciudad, grado del sustantivo y sexo.
Palabras llaves: sociolingüística, concordancia nominal de número, teoría de la variación y
cambio lingüístico.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Scherre (2002), a variação no uso da concordância de número no português do Brasil, que se firma no apagamento de morfemas designativos de plural em alguns
dos termos do sintagma nominal, é muito estigmatizada, principalmente pela sua implicação
direta a condicionamentos de natureza social, sendo a determinação do nível de escolaridade
do falante o mais representativo.
Observe-se que o conhecimento metalingüístico da língua é um conhecimento adquirido na escola e não dominar regras de norma padrão do português costuma ser representativo de classes menos favorecidas economicamente e o melhor modo de falar corresponde
aos hábitos lingüísticos dos grupos socialmente dominantes. É importante salientar que isso
não se sustenta em 100% dos casos.
Conforme Mussalim e Bentes (2003, p. 41),
a avaliação social das variedades lingüísticas é um fato observável em qualquer comunidade da fala. Freqüentemente, ouvimos falar em línguas “simples”, “inferiores”, “primitivas”. Para a Lingüística, esse tipo de afirmação carece de qualquer fundamento científico. Toda língua é adequada à comunidade que a utiliza, é um sistema completo que permite a um povo exprimir o mundo físico e simbólico em que
vive. É absolutamente impróprio dizer que há línguas pobres em vocabulário.
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Entretanto, embora o apagamento de marcas1 redundantes de número nos sintagmas nominais constitua um fenômeno lingüístico de natureza estigmatizada, nem sempre o
uso variável de outros fenômenos o seja. Um exemplo seria o uso do imperativo. Nos estudos
de Scherre e colaboradores (2002), foi constatado que a variação no uso do imperativo não
distingue grupos sociais, suas formas (indicativa ou subjuntiva) não são marcas de prestígio e
nem são usadas como estereótipos e nem consideradas como erro.
Quando um falante produz uma frase como “Vem pra Caixa você também” (slogan da Caixa Econômica Federal), em que se considera que há alternância de pessoas: forma
verbal derivada de tu (tu vens) com o vocativo você,2 não existiria problema algum, pois, de
acordo com Scherre (2002, p. 225), “não existe estigma social evidente associado ao uso do
imperativo na forma indicativa ou na forma subjuntiva”.
Isso não acontece com construções como nós vai, nós foi, o povo foram, dois pão,
dois pastel, que são associados a fenômenos de concordância. A falta de concordância nominal ou verbal é denominada erro e distingue grupos sociais. Esses estereótipos com relação à
concordância nominal ocorrem, pois há uma tendência de rotular de erradas apenas as formas
que fazem correlação estreita com classe social.
Conforme Sherre (2002, p. 225),
tendem a fazer mais concordância pessoas de classes com mais prestígio social; tendem a fazer menos concordância pessoas de classes com menos prestígios social,
embora todos os brasileiros, em maior ou menor grau, deixem de fazer concordâncias no uso espontâneo da linguagem em contextos sintáticos regulares.

Alguns chegam a afirmar que a falta de concordância de número ocorre por causa
da má qualidade do ensino brasileiro ou porque as pessoas não sabem escrever. Apesar de ser
1 1

Sempre que aparecer a palavra “marcas”, estaremos referindo-nos às marcas formais de plural conforme a
gramática tradicional. Sendo assim, se um elemento é mais marcado que outro, quer dizer que possui mais
marcas formais de plural conforme a gramática tradicional que o outro.
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parte inerente de nosso sistema lingüístico (como o é também do francês, do inglês, do espanhol, etc), no Brasil, a variação da concordância é marca de classe social.
Inquestionavelmente, as pessoas mais escolarizadas, mais sensíveis às marcas de
prestígio e que exercem profissões de trato público tendem a fazer mais concordâncias e, se não as fazem, são criticadas por nós, que também deixamos de fazer concordâncias verbais e nominais, de forma regular, quer queiramos ou não, quer reconheçamos ou não (SCHERRE, 2002, p. 236).

O que se pode observar é que as marcas lingüísticas são marcas sociais e o que se
quer é que prevaleçam as marcas dos grupos sociais de prestígio ou as determinadas por grupos que detêm o poder. Nós temos a tendência a aplicar a lei do mais forte em grande parte de
nossas relações sociais.
As pesquisas realizadas até o presente momento mostraram que a variação na
concordância de número do português brasileiro tem sido encontrada em todas as regiões brasileiras já estudadas, apresentando distinções de maior ou menor grau nos resultados, segundo
o controle de determinadas variáveis. Sendo assim, o que pretendemos com nossa pesquisa é
verificar quais similaridades e diferenças no comportamento do fenômeno de concordância
nominal de número em mais duas cidades da região Sul do Brasil: São Borja (cidade gaúcha
de fronteira com a Argentina) e Tubarão (cidade litorânea catarinense).
Além de analisarmos o uso da concordância nominal nas cidades citadas acima,
também confrontamos nossos resultados com os de estudos anteriores ao nosso, tais como: o
de Maria Marta Pereira Scherre (1988) “Reanálise da concordância nominal em português” e
o de Marisa Fernandes (1996) “Concordância nominal na região Sul”.
RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Uma descrição do sistema lingüístico compreende o estudo de dois tipos de regra:

2

As construções consideradas certas pela gramática normativa seriam: “Venha para Caixa você também!” ou
“Vem para Caixa tu também”.
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•

regras categóricas: aquelas que um falante não pode violar. Por exemplo, em
romeno, o artigo se pospõe ao nome; em português (em inúmeras outras línguas), ele sempre antecede o nome. Logo, qualquer alteração nesta ordem resultaria numa construção agramatical.

•

regras variáveis: aplicam-se sempre quando duas ou mais formas estão em
concorrência num mesmo contexto e o uso de uma depende de uma série de
fatores, tanto de ordem interna (ou estrutural, ou lingüística) como de ordem
externa (ou social, ou extralingüística). As regras variáveis, para os lingüistas,
são muito mais abundantes. O fenômeno de variação da concordância nominal
é um exemplo de regra variável.

Em 1977, Weiner e Labov fizeram um estudo sintático a respeito das construções
passivas e ativas, sobre o qual recaiu a famosa crítica de Lavandera (1978). Esta autora postula que variantes não fonológicas não podem ter o mesmo significado referencial. Considerando-se que a variação pressupõe duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa, um estudo
variacionista se tornaria inviável fora do campo da fonologia.
No entanto, Labov (1978) discorda de Lavandera, definindo significado como
“estado de coisas” e mostrando que dois enunciados que se referem ao mesmo “estado de coisas” têm o mesmo significado representacional. Pode ocorrer que esses enunciados, com o

mesmo significado representacional, tenham a mesma relevância expressiva e afetiva, mas
se houver diferença, a regra variável se mantém, já que Labov separa o significado representacional em um nível (primário) e as funções de identificação (do falante) e acomodação (ao ouvinte) em outro nível que incluiria os aspectos social e estilístico. No caso da
mudança, talvez se possa pressupor que tem início nesse outro nível (expressivo). Entendendo desta maneira, podemos dizer que duas variantes, mesmo apresentando traços pragmáticos distintos e nuanças de sentido, podem ter o mesmo significado representacional e assim
serem tratadas, dentro da teoria variacionista, como formas que se equivalem.
Além da crítica apresentada anteriormente, Lavandera suscita a idéia de que muitas formas que estão fora do campo da fonologia não têm influências estilísticas ou sociais,
mas apenas lingüísticas. Assim sendo, não poderiam ser consideradas como variáveis socio
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lingüísticas. Entretanto, Labov (1978) rebate esta crítica dizendo que a sociolingüística é “sócio” não porque necessariamente lida com fatores estilísticos e sociais, mas porque vê a língua
como um componente social. Labov acrescenta que o objetivo da Teoria Sociolingüística é

captar as restrições da estrutura gramatical da língua. Quando o autor menciona que existe
uma função representacional que se distingue de outras, está mostrando que a análise lingüística deve se concentrar, primeiramente, no significado representacional e, a seguir,
partir para as funções de identificação e acomodação.
O objetivo de reabrirmos aqui a discussão desses dois autores se deu pelo fato de
o nosso estudo lidar com um nível de análise que ultrapassa o campo fonológico, em virtude
de a variável concordância nominal de número possuir duas variantes: (i) a variante 1, que é a
presença do segmento fônico /s/; e (ii) variante (2), que é a ausência desse segmento /φ/. Portanto, a pesquisa se instaura no nível morfêmico de análise, num primeiro momento, e, num
segundo, no nível pragmático-discursivo, uma vez que é no discurso que estas alternâncias se
instauram. Diferentemente do nível fonológico, no qual as unidades mínimas correspondentes
aos fonemas são apenas de natureza distintiva, portanto, esvaziadas de significação, o nível
morfêmico constitui-se de unidades mínimas significativas, que vão acumulando funções
tanto número-pessoais quanto modo-temporais. De qualquer maneira, as variantes da concordância nominal de número possuem um mesmo significado referencial.
Então, esta pesquisa se insere numa perspectiva variacionista nos moldes labovianos, uma vez que estas variantes se constituem a partir de uma mesma referência (ou valor de
verdade), mas com significação social e estilística distintas. Identificar e controlar os vários
condicionamentos socioestilísticos de natureza funcionalista no uso de uma ou de outra variante é o que estamos propondo neste trabalho.
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Como já foi dito anteriormente a variação da concordância é marca de classe social e o que se pode observar é que a questão do preconceito lingüístico ainda está muito presente na nossa sociedade, manifestando-se através do sucesso dos novos gramáticos midiatizados e da recente lei sobre os estrangeirismos. Conforme Silva e Moura,
a idealização dessa língua portuguesa falada talvez no paraíso, mas não no nosso
país, ganhou novos arautos, se modernizou e está na mídia, com os novos gramáticos. [...] A busca, pelos gramáticos, desse português original e ideal, cuja realidade e
base social é artificial é difícil de apreender (em virtude mesmo de seu caráter idealizado e ideológico), não passa da reiteração do preconceito e da negação das diferenças (2000, p. 13).

Conforme esses autores, devemos lutar pelo direito à liberdade de expressão e
também pela liberdade de elaborar essa expressão de acordo com as falas que os grupos sociais construíram ao longo do tempo e da história. A norma culta não deve ser considerada melhor que as falas populares. Cada variedade lingüística tem o seu valor e expressa a cultura de
seus falantes.
De acordo com Oliveira (2000), a própria construção do Estado brasileiro é preconceituosa, já que durante toda sua história tentou impor o português como a única língua
legítima à custa de um forte combate às línguas indígenas, que chegaram a ser dominantes no
nosso país. Segundo o autor, das 1078 línguas faladas no ano de 1500, só restam 170 línguas
indígenas e cerca de 30 línguas de imigrantes, as quais são faladas por populações diminutas e
têm poucas chances de resistir ao avanço da língua dominante.
O preconceito também aparece, com muita evidência na mídia, como por exemplo, nas novelas, onde encontramos os brancos falando com exatidão gramatical e alguns negros falando o português “Tio Barnabé”, como nomeou Lopes Silva (2000). Conforme Moura
(2000), no Brasil até mesmo as pessoas com formação superior imaginam que as línguas indígenas são inferiores ao português. Há muito preconceito contra as línguas estrangeiras. Os
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alunos de línguas estrangeiras ridicularizam os fonemas da língua estudada, mesmo quando a
língua é o inglês, que é a língua mais valorizada de nosso tempo.
Falar diferente ou falar uma língua diferente não pode ser motivo de discriminação.
No entanto, as diferentes comunidades, em graus variados, tecem um complexo sistema de discriminação entre línguas e variedades regionais e sociais. [...] Esse preconceito é o do falante da língua materna contra as línguas estrangeiras. Por identidade social, por correlação da língua materna às idéias de nação ou de povo, ou por
simples recusa do outro, a língua estrangeira é vista como algo estranho, senão inferior (idem, p. 116-117).

A norma padrão não aceita e estigmatiza construções do tipo “... As professora
também eram braba, braba...(2TUB16L2FAPRI)”, considerando que os falantes de classes
sociais inferiores e não escolarizados, não souberam aplicar “corretamente” a regra da concordância nominal. Porém, eles não são os únicos a valer-se de enunciados como esse. Na
realidade, muitas pessoas se expressam desse jeito – ou pelo menos é assim na maioria das
situações comunicativas, com exceção às situações muito formais de uso da linguagem. Observemos um outro exemplo: “Pode ser com aqueles pãozinho de sanduíche mesmo.
(5TUB561FACOL)” Neste caso, o informante deste enunciado possui colegial e também
marcou a pluralidade só no primeiro elemento. Seria difícil, em uma situação informal, alguém falar desta maneira: “Pode ser com aqueles pãezinhos de sanduíche mesmo?” Sendo
assim, cremos que a norma padrão é cada vez mais distante de nossa realidade lingüística.
Os estudos dedicados à linguagem verbal, durante muito tempo, se concentraram
na linguagem literária e por isso a Gramática Tradicional (GT) se dedica somente a língua
escrita e despreza todo o uso oral das línguas. Foi criada para servir de regra para a língua
escrita literária e, por isso, seu principal problema é que passou a ser usada para medir e regular todo e qualquer uso lingüístico3. É comum a idéia de que o que não está na gramática
não é correto, é errado e deve ser corrigido. Muitos, ainda, usam a GT como se nela estivesse
3

Na realidade, o problema não está na GT, mas no mau uso que dela fazemos. A GT foi criada para garantir a
homogeneidade / uma identidade nacional. O parâmetro é a língua literária / língua de um outro período. Ela
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contida a verdade absoluta e incontestável a respeito da língua, como se ela fosse uma doutrina “sagrada” e “infalível”. Para a GT, a língua é homogênea, e o que foge de suas normas é
errado.
Conforme Bagno (2001, p. 22), “a Gramática Tradicional não tem bases científicas consistentes [...] As classificações, a terminologia, os conceitos e definições da GT foram,
em sua origem, propostas de teorização dos fenômenos da linguagem, nunca foram hipóteses
científicas postas à prova em experimentações empíricas”.
Ainda de acordo com Bagno (2001, p. 55-56),
a forma tradicional de ensino da língua no Brasil tem se baseado em duas operações
fundamentais: repetir e reproduzir. Ensinar português, no Brasil, sempre foi REPETIR a velha doutrina gramatical conservadora e, junto com ela, REPRODUZIR todos os mitos e preconceitos que a GT ajudou a cristalizar nas concepções de língua e
de erro que fazem parte do senso comum.

A escola precisa fazer com que o aluno produza seu conhecimento. E é pesquisando, investigando e explorando que ele produzirá seu próprio conhecimento. Através da
pesquisa lingüística é possível conhecer melhor a distância entre a norma-padrão pregada pela
tradição gramatical e as demais variedades empregadas pelos falantes do português brasileiro.
Os dados lingüísticos coletados refletem as diferentes variedades do português mostrando a
necessidade de se refletir sobre as diferenças e tentar encontrar explicações para elas, produzindo, assim, um conhecimento gramatical, que poderá entrar em conflito com a tradição
normativa.
Devido a esses fatos, tem se exigido, cada vez mais, a realização de pesquisas empíricas, no sentido de se definir o que de fato constitui o chamado português do Brasil. Para
isso, a pesquisa sociolingüística é de grande importância, pois, através dela, é possível fazer
uma descrição e explicação de fenômenos lingüísticos do português brasileiro. Sabemos que
é usada fora de seu tempo como se tivesse obrigação de refletir este período em que vivemos. Deslocamos o
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as variadas características sociais e geográficas existentes no nosso país geram uma enorme
gama de variabilidade lingüística que deve ser estudada.
Assim, estudamos a variação lingüística, pois ela compreende a parte da pesquisa
lingüística que tem como objeto lingüístico a descrição das regras variáveis da língua.
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo geral:
Analisar a concordância nominal de número entre os elementos flexionáveis do
SN de informantes de Tubarão (SC) e São Borja (RS), seguindo a Teoria da Variação Lingüística e partindo do princípio de que há fatores lingüísticos (internos) e extralingüísticos
(sociais, diatópicos e diastráticos) interferindo nas possibilidades de realizações desta variável
em questão.
Este trabalho determinou os seguintes objetivos específicos:
•

fazer um levantamento de dados da aplicação ou não da regra de concordância
nominal de número na cidade de Tubarão, situada no Sul de Santa Catarina, e
na cidade de São Borja, que situada no Rio Grande do Sul e faz fronteira com
o Município de São Tomé, na Argentina, verificando os condicionamentos
internos e externos da variação e testando se as hipóteses de Scherre (1988) se
aplicam ao nosso estudo.

•

desenvolver um estudo correlato entre estas duas comunidades de fala.

•

confrontar os dados das duas cidades para verificar se pelo fato de os falantes
de São Borja estarem em contato direto com a língua espanhola, isso irá influenciar o seu comportamento lingüístico no que diz respeito à concordância
nominal de número.

problema para a GT, mas o problema é nosso.
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QUESTÕES E HIPÓTESES
Levando em conta os resultados das análises feitas por Scherre (1988) e Fernandes (1996) foi possível levantar as seguintes questões e chegar às seguintes hipóteses:
Questão 1: Qual posição do SN é a mais marcada4 e qual é a classe gramatical
mais marcada?
Hipótese 1: Nos trabalhos anteriores, a primeira posição do SN foi a mais marcada. Acreditamos que no nosso trabalho isso não será diferente, já que, por uma questão de
lógica, o falante pluraliza o primeiro elemento e não pluraliza os demais. Vejamos o exemplo:
Levava UNS brinquedo bom pra nós. (4TUB7FAGIN)
Com relação à classe gramatical, acreditamos que os substantivos e os adjetivos
tendem a reter menos marcas que os determinantes, por ocuparem principalmente as segundas
e terceiras posições. Para exemplificar esta hipótese podemos analisar o exemplo anterior
(Levava UNS brinquedo bom pra nós. (4TUB7FAGIN)), onde somente o determinante
“UNS”, que está na primeira posição, está sendo marcado. O substantivo “brinquedo” e o adjetivo “bom” que estão na segunda e terceira posições respectivamente, não estão sendo marcados.
Questão 2: Somente a posição linear5 é a responsável pela ausência e/ou presença
de marca formal de plural?

4

5

Entendemos por posição ‘mais marcada’ a posição do termo sintático do SN com ‘marca’ de plural. Isto implica dizer que não estamos trabalhando com o ‘Princípio de marcação’ da teoria de Givón (1993).

Esta variável se refere à posição que cada elemento ocupa no SN. No exemplo: Eu trabalhei
uns quantos ano. (18SBO0101MAPRI). O item uns seria a primeira posição do SN, quantos,
seria a segunda e ano, a terceira.
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Hipótese 2: Pensamos que a posição linear é um fator muito importante para a
concordância nominal e que a primeira posição do SN é favorecedora da concordância, tendo
uma redução gradual para as demais posições. Nossa hipótese é que o falante pluraliza com
mais freqüência a primeira posição como se fosse um aviso ao ouvinte que a sentença será no
plural, não importando tanto a marcação dos demais itens. Acreditamos também, que além da
posição linear, há outros fatores influenciando na pluralização como a relação com o núcleo, o
grau do substantivos, a saliência fônica, a idade, a escolaridade, o sexo.
Questão 3: Que elementos são mais marcados: os antepostos ao núcleo ou os
pospostos ao núcleo?
Hipótese 3: Conforme Scherre (1996), as classes nucleares antepostas são mais
marcadas do que as pospostas; então não é o adjetivo que é pouco marcado, mas o adjetivo
posposto. Também não é o quantificador que é muito marcado, mas o quantificador anteposto.
Ou seja, qualquer classe gramatical anteposta ou qualquer classe gramatical posposta ao núcleo do SN apresenta, respectivamente, mais ou menos chances de conter marcas formais de
plural. Nós estamos de acordo com essa autora.
Questão 4: Se os elementos precedentes são marcados os outros também serão?
Hipótese 4: Marcas levam a marcas, sendo assim: a presença de duas ou mais
marcas formais precedendo o elemento de análise favorece mais marcas no segmento seguinte
do que zero formal a partir da primeira posição, evitando-se a força do paralelismo formal.
Observamos o exemplo: Olha, os meus FILHOS já casaram tudo. (10TUBFBCOL). Os elementos precedentes “os” e “meus” são marcados, por isso a chance do elemento “FILHOS”
também ser marcado é bem maior.
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Questão 5: Formas mais salientes retém mais marcas de plural que as menos salientes?
Hipótese 5: Pensamos que sim: as formas mais salientes, por serem mais perceptíveis, são mais marcadas do que as formas menos salientes.
Questão 6: Quem retém mais marcas de concordância nominal: os homens ou as
mulheres?
Hipótese 6: Sabe-se que as mulheres seguem mais a norma e são mais sensíveis
às formas lingüísticas em prestigio, são mais detalhistas e preocupadas em falar “direitinho”
diferentemente dos homens. As mulheres procuram não falar o que é estigmatizado. Sendo
assim, acreditamos que elas marcarão mais que eles.
Questão 7: Qual é a faixa etária que mantém mais a concordância nominal?
Hipótese 7: Para Monteiro (2000, pág.76), há diferenças marcantes entre a linguagem dos idosos e a dos adolescentes, sendo que os idosos mantêm certas construções lexicais ou sintáticas que podem parecer até estranhas. Partindo disso, a nossa hipótese se refere a
uma possível mudança em tempo aparente, no sentido de que os informantes com mais de 50
anos aplicarão mais a regra que os informantes com idade entre 25 a 49 anos.
Scherre (1996) atesta que dentre as variáveis tradicionais estratificadas em sua
amostra (sexo, escolarização e idade), idade sempre se mostrou menos relevante, até mesmo
em relação a variáveis não estratificadas como o mercado ocupacional.
Questão 8: O nível de escolarização influencia na marcação de plural no SN?
Hipótese 8: A variável escolaridade tem sido considerada relevante na maioria
dos estudos variacionistas. Informantes mais escolarizados tendem a usar mais as formas de
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prestígio, pois é esta que está codificada nas gramáticas escolares e que é transformada em
norma para ser ensinada e aprendida. Conforme Mollica (1992)
O fenômeno da concordância nominal envolve todos os tipos de ensino, é parcialmente controlado pelo discurso, está sujeito a diferentes graus de estigmatização,
circunscreve-se ao nível da cláusula e é exercitado em todos os níveis de ensino,
com graus crescentes de exigência à medida que os alunos avançam na escolaridade.
É natural, portanto, que o efeito da escolaridade se revele pronunciado, regular e
constante.

Baseando-nos nesses pressupostos, nossa hipótese é que quanto maior o nível de
escolaridade maior a presença de concordância nominal de número.
Questão 9: Os informantes de qual cidade marcarão mais: Tubarão ou São Borja?
Hipótese 9: Como já foi dito anteriormente, São Borja é uma cidade que fica na
fronteira com a Argentina e um dos objetivos do nosso estudo é verificar se o contanto lingüístico com a língua espanhola trará alguma diferença nas marcas de plural.
Conforme a norma culta, a Concordância Nominal no espanhol é semelhante à do
português, ou seja, para informar que se trata de mais de uma coisa, se exige várias marcas de
plural, que modificam várias classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo e verbo. Ocorrendo, como em português, marcas redundantes de plural, como podemos verificar nos
exemplos abaixo:
Exemplo: (183a) La niña alegre fue pasear (singular).
Exemplo: (183b) Las niñas alegres fueron pasear (plural).
Funcionando da mesma maneira a concordância de número do português e a concordância de número do espanhol6 é provável que não encontremos grandes diferenças nos
resultados das duas cidades analisadas, a de fronteira e a de não fronteira. Porém, se levarmos

6

O Espanhol varia de forma semelhante ao português quando o SN é feminino: la niña-las niñas/a menina-as
meninas. Quando o SN é masculino é um pouco diferente: el niño-los niños/o menino-os meninos.
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em conta que, no espanhol, a língua falada é mais próxima à língua escrita, podemos supor
que em São Borja haverá mais marcação de plural.
ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Para dar conta das demandas do trabalho, esta dissertação foi dividida em mais
quatro capítulos. O segundo capítulo foi reservado para a apresentação dos pressupostos teóricos em que se pauta o nosso estudo. Discorremos sobre o contexto histórico e a questão da
Concordância, sobre a Teoria da Variação e Mudança Lingüística, o sistema lingüístico como
heterogêneo, o controle de variáveis internas (ou lingüísticas) e variáveis externas (ou extralingüísticas) como demonstração de tal heterogeneidade, e, por fim, o firmamento da Sociolingüística neste contexto. O terceiro capítulo foi destinado à apresentação da metodologia, ou
seja, dos métodos e os materiais utilizados para realizarmos esta pesquisa. No quarto capítulo,
apresentamos a análise e discussão dos dados. Por fim, no quinto capítulo, tecemos as considerações finais de nosso estudo.

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Nosso estudo está baseado no quadro teórico-metodológico da Teoria da variação
e mudança lingüística de Labov (1972). Neste capítulo, num primeiro momento, faremos uma
incursão histórica, logo falaremos sobre a questão da concordância e sobre a literatura lin
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güística na área. Depois disso, discorreremos sobre a concordância nominal na perspectiva da
gramática tradicional, da Real Academia Espanhola e de lingüistas brasileiros. Mais adiante,
iremos apresentar a Teoria da Variação e Mudança Lingüística, o sistema lingüístico como
heterogêneo, o controle de variáveis internas (ou lingüísticas) e variáveis externas (ou extralingüísticas) como demonstração de tal heterogeneidade, e, por fim, o firmamento da sociolingüística neste contexto.

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Se fizermos um pequeno retrospecto dos estudos lingüísticos de natureza prescritivista,7 vamos constatar que eram baseados, primeiramente na gramática clássica/lógica,
estamos nos referindo aos trabalhos com linguagem, que nos remetem aos gregos dos séculos
V e III a.C, trabalhos estes que eram entendidos como uma parte da “Filosofia”, e por isso
poderiam ser explicados pela lógica (sendo assim, a gramática, a partir deste ponto de vista,
poderia ser reduzida a uma serie de proposições cuja verdade poderia ser demonstrada por
dedução, partindo de princípios mais universais, sem necessidade de comprovação empírica/gramática especulativa). Como resultado do desenvolvimento desses pressupostos clássicos
sobre a linguagem verbal, surge a gramática tradicional que tinha apenas caráter especulativo,
prescritivo, característica que a aproxima das gramáticas clássicas. Na GT, procurava-se deduzir os fatos da linguagem e estabelecer normas de comportamento lingüístico, sem a preocupação de investigá-los em seu contexto real de uso. Daí as regras prescritivas não coincidirem, em sua maioria, com as situações reais de uso.

7

Achamos imprescindível fazermos um pequeno retrospecto dos estudos lingüísticos até se chegar à teoria da
variação e mudança lingüística, que será a base de nossa pesquisa.
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Nesse período, conforme Bagno (2001), a aquisição das estruturas da língua era
vista como uma finalidade do ensino desligada de aplicação prática, traduzindo-se no próprio
conhecimento dessas estruturas, ou seja, na memorização mecânica de definições inconsistentes. Além disso, pressupunha-se uma fixidez na língua, já que os estudos não se pautavam
pela exigência de comprovação empírica. De acordo com Lobato (1986), foi a partir do Estruturalismo, cujo marco é 1916 – data da publicação póstuma do Cours de Linguistique Générale, de Ferdinad Saussure – que a lingüística adquiriu caráter científico, pois o estruturalismo partia dos dados empíricos, ou seja, dados publicamente verificáveis por meio de observações e experiências. Lobato (1986) procura ressaltar que a conceituação de método científico é bastante controvertida e varia historicamente, mas a tendência atual é aceitar uma multiplicidade de métodos de investigação científica, sendo esses métodos variáveis de ciência
para ciência. Contudo, mesmo sendo variáveis, algumas características de um método cientifico são de aceitação geral: i) exigência de comprovação empírica, ii) caráter explicativo, iii)
caráter explícito e iv) caráter não preconceituoso.
Nos últimos 40 anos, aproximadamente, tem sido desenvolvida por Chomsky e
seus seguidores a teoria Gerativista que, conforme Lyons (1981, p. 211), “carrega em si um
compromisso com a utilidade e a viabilidade de descrever as línguas humanas por meio de
gramáticas gerativas de um tipo ou de outro”. O Gerativismo, além de exigir a comprovação
empírica, também passou a exigir um caráter explicativo e um caráter explícito.8
O caráter explicativo da lingüística se relaciona com a exigência de verificação
empírica. O lingüista formula hipóteses teóricas a partir de alguns dados iniciais sobre a língua. Essas hipóteses terão de ser empiricamente comprovadas pelos dados iniciais e quaisquer

8

Essas questões se relacionam com o que hoje se aceita como método, que conforme Lyons (1981, p. 181), é “a
maneira padrão de demonstrar o relacionamento genético entre as línguas. [...] Baseia-se no fato de que a
maioria das palavras relacionadas mais obviamente através das línguas pode ser disposta em correspondência
sistemática em termos de sua estrutura fonológica e morfológica”.
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outros que se mostrarem relevantes. Uma hipótese só tem validade se transcender os dados de
modo que possa até predizê-los. O caráter explicativo explica frases que nunca foram ditas.
O caráter explícito da lingüística diz respeito à exigência de definição clara, precisa, coerente e pormenorizada dos pressupostos teóricos da análise, assim como dos termos
nela usados, e de caracterização detalhada de todas as fases da argumentação, inclusive as
intermediárias.
É bom destacar que nem todas as correntes do estudo lingüístico possuem esta característica. O Estruturalismo não se preocupava em explicitar os dados, simplesmente os descrevia. E só descrevia frases que já haviam sido ditas. Acredita-se que a atribuição de caráter
explicativo se deu após o Gerativismo.
Tanto o Estruturalismo como o Gerativismo aderem à ficção da homogeneidade
do sistema lingüístico. Para Saussure, a linguagem verbal podia ser entendida como um sistema abstrato, homogêneo e, portanto, o objeto da lingüística, excluindo deste objeto tudo
aquilo que é individual e heterogêneo (fala). Chomsky também possui essa visão de homogeneidade do sistema, pois o objeto de estudo do Gerativismo foi a competência – conhecimento
inato potencial do sistema língua – e não o desempenho que está sujeito a falhas e imperfeições.
Neste momento é importante destacar que os estudos lingüísticos, mesmo passando de um estudo especulativo/dedutivo/prescritivo para uma proposta empírico-descritiva, não
conseguem ver a linguagem verbal como um objeto heterogêneo e sujeito a variações. E é
somente com a entrada em cena dos estudos sociolingüísticos, que o que estava “fora” do
estudo lingüístico, os fatores sociais e a variação, começam a integrar o estudo das línguas.
Sendo assim, como reação à proposta da homogeneidade do sistema lingüístico, surge nas
décadas de 60 e 70 a Sociolingüística Laboviana, a qual valoriza a riqueza do comportamento

29
lingüístico, a sua heterogeneidade, a sua variação. Conforme Labov (1972), que foi o introdutor da Teoria da variação e mudança lingüística, a sociolingüística trata da estrutura e da
evolução da linguagem, relacionando-a ao contexto social da comunidade. Examina os níveis
fonológico, morfológico, sintático e semântico da estrutura lingüística para esclarecer a configuração das suas regras, a combinação delas em sistemas, verificar a coexistência de sistemas
alternativos, e, principalmente, a evolução diacrônica de tais regras e sistemas.
Conforme Scherre (1992), a sociolingüística vem apontar o caráter sistemático da
variação, admitindo que essa variação é regular, condicionada por fatores de ordem diversa,
cada um testado em seu peso específico, contribuindo para a escolha de uma ou outra das
formas alternantes. Conforme a sociolingüística, toda língua muda e varia, isto é, muda com o
tempo e varia no espaço, além de variar também de acordo com a situação do falante.
O objeto da sociolingüística, conforme Labov (1972), é o estudo da língua em
movimento, portanto, ‘falada’ por uma comunidade lingüística, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Na Sociolingüística, a variação é
requisito ou condição do próprio sistema lingüístico, ela é essencial à própria natureza da linguagem humana e, sendo assim, dado o tipo de atividade que é a comunicação humana, seria
a ausência de variação no sistema o que necessitaria ser explicado9.
Esta pesquisa se insere, portanto, nos pressupostos teórico-metodológicos da sociolingüística, pautados na Teoria da Variação e Mudança Lingüística, na perspectiva de William Labov, cuja tônica é estabelecer correlações entre grupos sociais e variedades de uso lingüístico, e captar nas bases sociais a direção da mudança.

9

Esta seria a metáfora da tensão / equilíbrio. As regras são variáveis – as categóricas evidenciam um momento
de “equilíbrio”.
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2.2 A QUESTÃO DA CONCORDÂNCIA

O português do Brasil apresenta mecanismos gramaticais de concordância de gênero, de número e de pessoa. A concordância de gênero (a aluna/o aluno) é especificamente
nominal; a concordância de pessoa (nós lemos/eles lêem) é especificamente verbal; e, por
fim, a concordância de número, por sua vez, pode ser nominal ou verbal.
A concordância verbal ocorre entre o sintagma nominal (SN) e o verbo (ele∅
lê∅/eles lêem). A concordância nominal, por seu turno, ocorre entre os elementos flexionáveis do SN (o∅ menino∅ alegre∅/os meninos alegres) ou entre o SN sujeito e o predicado,
em construções com verbos de ligação (o∅ menino∅ está∅ alegre∅/os meninos estão alegres).
De acordo com Oliveira (1988, p. 14),
o sintagma consiste num conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da oração e que mantêm entre si relações de dependência e de ordem.
Organizam-se em torno de um elemento fundamental, denominado núcleo, que
pode, por si só, constituir o sintagma. Assim, nos sintagmas: Pedro, o policial, a
criancinha doente, meu filho, você, o núcleo é um elemento nominal (nome ou pronome), tratando-se, pois, de sintagmas nominais. Já em: está diante da vitrine de
uma joalheria, deteve vários suspeitos do furto, adormeceu, sonha ansiosamente
com o dia de Natal e levará a encomenda, o elemento fundamental é o verbo, de
modo que se tem, no caso, sintagmas verbais. [...] Na estrutura da oração, em sua
forma de base, aparecem como constituintes obrigatórios o Sintagma Nominal (SN)
e o Sintagma Verbal (SV).

Veja-se o exemplo:
(1) O menino alegre (SN)/foi passear (SV).
A estrutura (1) pode ser decomposta nesses dois subconjuntos: SN e SV.
Este trabalho trata especificamente da concordância gramatical de número plural
entre os elementos flexionáveis do sintagma nominal.
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O fenômeno em estudo é abordado pela tradição gramatical brasileira como sendo
de natureza obrigatória, com base explícita ou implícita, na escrita ou na fala de pessoas cultas
num registro formal ou coloquial. Conseqüentemente, o uso lingüístico sem a obediência a
estas regras de concordância gramatical é estigmatizado. Sendo assim, a norma-padrão diz
que para indicar que estamos falando de mais de uma coisa, devemos acrescentar “marcas de
plural” em todos os elementos do SN e também no SV, ocorrendo o que se denomina de marcas redundantes de plural.
Vejam-se os exemplos:
(2a) (singular) O menino alegre foi passear.
(2b) (plural) Os meninos alegres foram passear.
Para informar que se trata de mais de um menino, a norma-padrão exige quatro
marcas de plural, que modificam as várias classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo e
verbo. Isso é chamado de concordância de número.
Conforme Bagno (2000, p. 51),
essa quantidade de marcas de plural é, do ponto de vista lógico, uma redundância
desnecessária e, do ponto de vista econômico, um gasto excessivo. O português nãopadrão é bem diferente disso [...] Ele é mais sóbrio, mais econômico10, mais modesto, menos “vaidoso”. Sua regra de plural é a seguinte: “marcar uma só palavra
para indicar um número de coisas maior que um”.

Observe-se o exemplo:
(3) Os menino alegre tudo foi passear.
Neste exemplo, a marca que indica plural é usada apenas no artigo definido.
Quando não há artigo, conforme estudos anteriores, geralmente ela marca a primeira palavra
do grupo a ser pluralizado, que pode ser um substantivo (Roupas suja), ou um adjetivo, (lindas casa). A marca de número comporta-se como um “sinal” ou “aviso” de que o grupo de

10

O português não-padrão é “mais econômico” em termos de marcação formal, pois semântica e cognitivamente
não é isso que acontece. Vejam-se os casos dos pleonasmos: subir pra baixo, ataque cardíaco do coração. Esses exemplos fazem parte do português não padrão e não são nada econômicos formalmente. Em algumas
situações, a redundância é necessária.
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palavras está no plural. Nos trabalhos anteriores sobre a Concordância Nominal, como os de
Scherre (1988) e Fernandes (1996), ela praticamente sempre aparece na primeira palavra do
grupo.
Na Concordância nominal de número no SN temos as seguintes formas lingüísticas em variação: a variante (1) presença do segmento fônico /s/ e variante (2) ausência desse
segmento /φ/. Já a variável pode ser entendida como o conjunto dessas variantes lingüísticas,
ou seja, representa o esforço do sociolingüista por generalizações abstratas. No nosso trabalho, teríamos a variável: Concordância de número no SN ou Marcação do Plural no SN do
português falado em TB e SB.

2.2.1

BREVE RELATO SOBRE A LITERATURA LINGÜÍSTICA NA ÁREA

A concordância de número no português começou a ser estudada no começo do
século XX por dialetologistas, destacando-se os trabalhos de Amaral (1920, apud Fernandes
1996) e Nascentes (1953, apud Fernandes 1996). Foi verificado pelos dialetologistas que a
marca de plural se realiza apenas no primeiro elemento do SN, raras vezes ocorre no seguinte
e, quando ocorre, há, normalmente, mais saliência entre singular/plural, como por exemplo:
caminhão/caminhões.
O trabalho de Braga e Scherre (1976, apud Scherre 1988), em que se analisaram
os dados de sete informantes cariocas, foi o primeiro estudo sobre a concordância de número
no SN sob a perspectiva teórica da Teoria Lingüística Laboviana ou Sociolingüística Quantitativa. Nesse trabalho chegou-se à conclusão que as formas mais salientes favorecem mais
marcas de plural do que as formas menos salientes. Verificou-se que a escala da saliência é
mais evidente nos falantes de classe média e média alta do que nos de classe baixa, embora
ocorra nos três grupos. Com relação à posição dos itens no SN, concluiu-se que a oposição
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geral detectada é entre a primeira e as demais posições no SN, favorecendo e desfavorecendo,
respectivamente, a aplicação da regra11.
Braga (1977, apud Scherre 1988) retoma o mesmo tema em sua dissertação de
mestrado e analisa os dados de informantes da classe média e baixa do Triângulo Mineiro.
Conclui também que a classe média mineira apresenta resultados probabilísticos favorecedores da presença da concordância em função do grau de saliência fônica, da mesma forma estabelecida em Braga & Scherre (1976). No que se refere à posição dos itens no SN, Braga
(1977) concluiu que, para os falantes da classe baixa e média, a probabilidade de aplicação da
regra é mais elevada na primeira posição, abaixando-se, progressivamente na 2ª e na 3ª posições, e na 4ª e na 5ª posições.
Em seguida, Scherre (1978, apud Scherre 1988) analisa os dados de dez informantes cariocas, em sua dissertação de mestrado. A autora levou em consideração a variável
social: níveis de escolarização – seis informantes semi-escolarizados, três universitários e um
colegial. Scherre (1978, apud Scherre 1988) considera a variável saliência fônica da mesma
forma, mas acredita, por sua vez, que os semiescolarizados apresentam uma hierarquia em
função da saliência, apenas menos marcada. Com relação à posição dos itens no SN, Scherre
(1978, apud Scherre 1988, p. 84) concluiu que “a primeira posição do SN é a que mais favorece a inserção de marca de plural [...] Em ambos os grupos estudados, há também uma queda
considerável entre os números probabilísticos da posição zero (primeiro elemento) e posição
um (segundo elemento)”.
Ponte (1979, apud Scherre 1988) analisa os dados de vinte informantes semiescolarizados de Porto Alegre (RS) em sua dissertação de mestrado. Também conclui que a
hierarquia da saliência encontrada para os falantes gaúchos semi-analfabetos é bastante se
11

Aplicação da regra é quando a marca de plural [s] ocorre.
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melhante a dos falantes semiescolarizados cariocas; há apenas uma diferença: o fator que menos favorece a aplicação da regra é constituído por nomes regulares (livro/livros) e não pelos
terminados em -s (mês/meses). Com relação à posição dos itens no SN, Ponte (1979), da
mesma forma que Scherre (1978), conclui que a primeira posição é o fator que mais favorece
a aplicação da regra. Constata, também, uma queda forte na segunda posição e a, partir desta,
uma linha decrescente em termos de favorecimento de aplicação da regra. Na quinta posição,
há apenas um dado, impossibilitando qualquer conclusão segura a seu respeito.
Carvalho Nina (1980, apud Scherre 1988) analisou os dados de vinte falantes
analfabetos da micro-região Bragantina, no estado do Pará, e conclui que os processos de
formação de plural não apresentaram condicionantes fortes, na concordância de número, na
fala dos informantes analfabetos. A autora afirma que o segundo fator de concordância mais
alto é constituído pelos itens regulares; o primeiro é formado pelos plurais duplos e o terceiro
pelos itens terminados em –R ou em –S. No que se refere à posição dos itens no SN, Carvalho
Nina (1980) conclui que a aplicação da regra ao primeiro elemento do SN é quase categórica
no sentido positivo, ocorrendo novamente uma queda brusca em relação às demais posições,
as quais apresentam uma escala decrescente.
Guy (1981) analisou os dados de alunos do MOBRAL, semi-analfabetos do corpus da pesquisa Competências Básicas do Português. Ele observa que os resultados de sua
análise, no que se refere à saliência fônica, são bem diferentes dos apresentados por Braga
(1977) e Scherre (1978) (que também são diferentes entre si) e conclui que seus resultados são
consistentes com a hipótese da saliência, mas não constituem prova conclusiva de seu efeito.
Com relação à posição dos itens no SN, Guy também conclui que a primeira posição do SN é
a que mais favorece a marca de plural, havendo uma passagem brusca para a segunda posição
e uma escala decrescente a partir do segundo elemento do SN.
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Em 1988, Scherre retoma este fenômeno, analisando um outro corpus, agora do
Projeto Censo, banco de dados da UFRJ, intitulado Reanálise da Concordância Nominal em
Português. Com relação à Saliência Fônica, Scherre conclui que o plural duplo (porco/porcos) é o que mais favorece a aplicação da regra, e o plural regular (lua/luas), o que menos a favorece. Observa-se também que os itens em –ao (caminhão/caminhões), fora os regulares (irmão/irmãos), apresentam as mais baixas probabilidades de aplicação da regra. No que
se refere à posição dos itens no SN, Scherre teve resultados bastante parecidos aos estudos
anteriores, porém quando cruza a classe gramatical e posição dos itens no SN, verifica que
para todas as classes gramaticais, é a primeira posição que mais favorece o índice de marcas
formais de concordância. Levando em conta a variável relação com o núcleo, Scherre (1988,
p. 217) conclui que “não importa exatamente nem a classe nem a posição nuclear, mas sim a
posição do elemento não nuclear em relação ao centro do SN”.
Dias (1993, apud Fernandes, 1996)12 analisa dados de 20 informantes de Brasília
com quatro anos de escolarização, sendo dez informantes da área urbana e dez da área rural.
Fernandes (1996), em sua dissertação de mestrado, divide os dados de sua análise
em situação informal e situação formal. Na situação informal, analisa dados de 48 informantes
do projeto VARSUL (Variação Lingüística Urbana da Região Sul). Na situação formal, analisa dados de cinco comentaristas esportivos, quatro entrevistadores e dez defesas de mestrado.
No que se refere à Saliência fônica, Fernandes (1996, p. 118) chega a mesma conclusão já
observada nos estudos anteriores: “formas mais salientes são mais perceptíveis e, por este
motivo, são mais marcadas”. Com relação à posição do elemento no SN, Fernandes (1996, p.
118) está de acordo com Scherre (1988), pois constata que a
análise mais precisa é aquela que considera estas duas variáveis em uma só, mostrando que a aplicação ou não de uma regra de concordância é influenciada pela po
12

Infelizmente não tivemos acesso à dissertação de Dias (1993) para discutir suas análises e conclusões.
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sição que o elemento ocupa dentro do SN em relação ao núcleo deste sintagma, ou
seja, a aplicação é maior nos elementos antecedentes ao núcleo e significativamente
menor nos elementos posteriores ao núcleo.

O que se pôde observar, nos trabalhos sobre a concordância nominal, principalmente em Scherre (1988) e em Fernandes (1996), é que há fatores lingüísticos e extralingüísticos (como escolaridade, sexo e idade) interferindo nas possibilidades da aplicação da regra
de concordância de número. Fernandes (1996) analisou praticamente os mesmos casos descritos por Scherre (1988) e depois comparou os resultados, que foram bastante semelhantes.

2.2.2

CONCORDÂNCIA NOMINAL E ‘FORMADORES DE OPINIÃO’13

2.2.2.1 A perspectiva da gramática tradicional
A flexão de número nos substantivos, conforme Cunha (1979, p. 191), dá-se de
duas maneiras:
“a) no singular, quando designam um ser único, ou um conjunto de seres considerados como um todo ou como parte orgânica dele (substantivo coletivo):
criança

multidão

gato

matilha

cadeira

batalhão

b) no plural, quando designam mais de um ser, ou mais de um desses conjuntos:
crianças

multidões

gatos

matilhas

cadeiras

batalhões”

Havendo um determinante antes do substantivo, a marca de plural incide sobre ele
e sobre o substantivo (os meninos) ou somente sobre o primeiro elemento do SN que no caso
é o determinante (os menino). A construção “os menino” é bastante característica do portu

13

‘Formadores de opinião’, na concepção da Lingüística Aplicada: livros/manuais didáticos, mídia, dentre outros
(cf. Mendonça, 2001)
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guês popular ou informal e aparecerá constantemente nos nossos dados; já a construção “o
meninos” não é uma estrutura comum no português (em inglês esta construção é regular “the
boys”).
Para Luft (1991, p. 90), a flexão de número nos substantivos “parte da oposição
contável/não-contável. É contável o substantivo que admite a quantificação um só/mais de um
(dois, três,... muitos/poucos, todos), não contáveis são, entre outros, os ditos “abstratos”, enquanto tais (a fé/* as fés, a inteligência...; eventuais plurais implicam mudança de significado:
bondades, caridades = atos de bondade, de caridade), e os substantivos ditos “massivos”, i. é,
designadores de massa, de quantidades contínuas (água, sangue, vinho carvão, feijão...; para
possíveis plurais, vale a observação anterior).
Os substantivos contáveis comportam a oposição singular = plural ‘um só’/’mais
de um’; o singular pode também exprimir conjuntos de ‘mais de um’ser que se tomam como
um todo, nos substantivos ditos “coletivos” (bando/bandos, tropa/tropas, etc).
A marca da oposição singular/plural é /S/ (escrito s) no plural, contrastando com
zero (ausência de marca) no singular: casa-/casas, ponte-/pontes, rio-/rios”.
Com relação à flexão de número dos adjetivos, Cunha (1979, p. 254) mostra que
“o adjetivo toma a forma singular ou plural do substantivo que ele qualifica:
Clima delicioso

climas deliciosos

Casa verde

casas verdes”

Luft (1991, p. 94) diz que o “adjetivo variável manifesta as categorias gramaticais
de gênero e número, que ele recebe do substantivo por efeito de concordância”.
Em se tratando dos numerais cardinais, conforme Cunha, somente milhão, bilhão,
trilhão, etc, que se comportam como substantivos, variam.
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Três milhões

Dez milhões

Já os numerais ordinais, segundo Cunha e Luft, variam em gênero e número: Primeiro, primeira, primeiros, primeiras.
Com relação aos artigos, para Luft, “artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para o determinar ou indeterminar (o/um aluno), caracterizar-lhe as categorias de gênero
(a/uma artista) ou número (os lápis)”.
Como já dissemos anteriormente e estamos vendo agora, a gramática tradicional
(GT) diz que para indicar que estamos falando de mais de uma coisa, devemos acrescentar
“marcas de plural” em todos os elementos do SN (núcleo e modificadores concordam em número entre si) e também do SV: “Os meninos alegres foram passear”. Porém, o que mais encontramos nos nossos dados, que são transcrições da língua falada, foram frases nas quais o
falante omite os plurais no substantivo, adjetivo e verbo: “Os menino alegre foi passear”. Essa
não concordância é estigmatizada e considerada pela GT como um erro.
REGRAS GERAIS NA CONCORDÂNCIA NOMINAL
O adjetivo e as palavras adjetivas (artigo, numeral e pronome) concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere, por exemplo:
(2) Revistas novas. (Feminino – Feminino, Plural – Plural).
-

Um só adjetivo qualificando mais de um substantivo.

-

Adjetivo posposto aos substantivos.

1º. Caso:
Quando o adjetivo é posposto a vários substantivos do mesmo gênero, ele vai para
o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo:
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(3) Tamarindo e limão azedos (azedo).
2º. Caso:
Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo pode ir para o plural
masculino ou pode concordar com o substantivo mais próximo.
Ex: (4) Tamarindo e laranja azedos (azeda).
3º. Caso:
Quando o adjetivo posposto funciona como predicativo, vai obrigatoriamente para
o plural. Exemplo:
(5) O tamarindo e a laranja são azedos.

Adjetivo anteposto aos substantivos:
1º. Caso:
Quando o adjetivo vem anteposto aos substantivos, concorda com o mais próximo. Exemplo:
(6) Ele era dotado de extraordinária coragem e talento.

2º. Caso:
Quando o adjetivo anteposto funciona como predicativo, pode concordar com o
substantivo mais próximo ou pode ir para o plural. Exemplo:
(7a) Estavam desertos a casa e o barraco.
(7b) Estava deserta a casa e o barraco.
Um só substantivo e mais de um adjetivo:
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1º. Caso:
O substantivo fica no singular e repete-se o artigo. Exemplo:
(8) O produto conquistou o mercado europeu e o americano.
2º. Caso:
O substantivo vai para o plural e não se repete o artigo. Exemplo:
(9) O produto conquistou os mercados europeu e americano.
Outros casos de concordância nominal:
1º. Caso:
Bastante:
- Função adjetiva: Variável – refere-se a substantivo.
- Função adverbial: Invariável – refere-se a verbo, adjetivo e a advérbio. Exemplos:
(10) Ele tem bastantes amigos (substantivo).
(11) Eles trabalham (verbo) bastante.
(12) Elas são bastante simpáticas (adjetivo).
Obs.:
– Nessa regra, podemos incluir ainda as seguintes palavras: meio, muito, pouco, caro,
barato, longe. Só variam se acompanhar o substantivo.
2º. Caso:
Palavras como: quite, obrigado, anexo, mesmo, próprio, leso e incluso são adjetivos, devem, portanto, concordar com o nome a que se referem. Exemplo:
(13) Nós estamos quites com o serviço militar.
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Ela mesma fez o café.
Obs.: A expressão “em anexo” é invariável. Exemplo:
(14) As cartas seguem em anexo.
3º. Caso:
Se nas expressões: “é proibido”, “é bom”, “é preciso” e “é necessário”, o sujeito
não vier antecipado de artigo, tanto o verbo de ligação quanto o predicativo ficam invariáveis.
Exemplo:
(15) É proibido entrada.
Se o sujeito dessas expressões vier determinado por artigo ou pronome, tanto o
verbo de ligação quanto o predicativo variam para concordar com o sujeito. Exemplo:
(16) É proibida a entrada.

4º. Caso:
As palavras: alerta, menos e pseudo são invariáveis. Exemplo:
(17) Os vestibulandos estão alerta.
(18) Nesta sala há menos carteiras.
5ºCaso:
Nas expressões “o mais... possível” e “os mais... possíveis”, o adjetivo “possível”
concorda com o artigo que inicia a expressão. Exemplo:
(19a) Carro o mais veloz possível.
(19b) Carros os mais velozes possíveis.
2.2.2.2 A perspectiva da Real Academia Espanhola
De acordo com a Real Academia Espanhola, concordância nominal é a igualdade
de gênero e número entre adjetivo ou artigo e substantivo.
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Regras gerais:
- Quando o adjetivo se refere a um só substantivo, concorda com ele em número e
gênero. Exemplos:
(20a) Ese viejo amigo me reconoció.
(20b) Esos viejos amigos me reconocieron.
- Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, vai em plural. Se os substantivos são de distintos gêneros, predomina o masculino. Exemplos:
(21) En el salón, había niños y niñas ansiosos.
Casos Especiais
- Os títulos e tratamentos, como usted, señoría, excelencia, eminencia, alteza,
majestad, etc., concordam com o adjetivo masculino ou feminino, segundo o sexo da pessoa a
quem se aplica. Exemplos:
(22) Su Majestad es muy atento (o atenta).
(23) Usted ha sido invitada (o invitado).
(24) Su Santidad Lucía se ha recuperado de su mal.
- Quando o substantivo é coletivo e está em singular, o verbo deve estar em singular, mas pode usar-se o plural considerando, no coletivo, não ao singular que representa sua
forma, mas às coisas ou pessoas que incluem sua definição. Exemplos:
(25a)Toda la tripulación trataba de alcanzar la costa nadando.
(25b)Toda la tripulación trataban de alcanzar la costa nadando.
- As palavras parte, mitad, tercio, resto e os substantivos semelhantes aceitam o
verbo e o adjetivo em plural. Exemplos:
(26) De las 20 personas inscriptas, ingresaron la mitad; el resto, decepcionados, se
retiraron a sus casas.
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Pluralidade gramatical e substantivos unitários
- Dois ou mais substantivos podem considerar-se como uma unidade e concordar
em singular. Exemplo:
(27) La entrada y salida de aviones fue suspendida.
Mas, se dissociamos os substantivos e lhes antepormos o artigo, se impõe a forma
plural. Exemplo:
(28) La entrada y la salida de aviones fueron suspendidas.
Posição do adjetivo a respeito do substantivo
- Se um adjetivo vai detrás de dois ou mais substantivos, concorda com eles em
plural. Exemplo:
(29) Padre e hijo cariñosos.
- Quando o adjetivo precede a dois ou mais substantivos, concorda geralmente
com o mais próximo. Exemplo:
(30a) Cariñosos hijos e hija.
(30b) Cariñosas hijas e hijos.
A partir dessas explicações, constatamos que não há diferenças nas regras da CN
do português e da CN do espanhol, pois funcionam da mesma maneira. Sendo assim, não podemos esperar resultados muito diferentes na análise dos dados das cidades de Tubarão e São
Borja.
Neste momento é importante observar como funcionam as regras na concordância
nominal de número em espanhol:
a) Palavras terminadas em vogal (exceto –í) acrescenta-se –s: la casa – las casas;
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b) Palavras terminadas em –í e consoante (exceto –s) acrescenta-se –es: la pared
– las paredes / el jabalí – los jabalíes;
c) Palavras terminadas em –z muda-se o –z para –c e acrescenta-se –es: el pez –
los peces;
d) Palavras terminadas em –s, monossílabos ou palavras com acento na última
sílaba acrescenta-se –es: el gas – los gases / el interés – los intereses;
e) As outras palavras terminadas em –s são invariáveis, só se pluraliza o artigo:
la tesis – las tesis.

2.2.2.3 A perspectiva de lingüistas brasileiros
De acordo com Borba (1984), os estudos morfológicos têm dois grandes setores: o
da morfologia lexical, que se serve do mecanismo da derivação para cumprir seus objetivos, e
o da morfologia flexional, que procura determinar os morfemas que servem às diversas categorias flexionais que a língua utiliza.
Conforme Câmara (1986), a flexão indica que um dado vocábulo se dobra a novos
empregos. Em português, é apresentada a partir de segmentos fônicos pospostos ao radical, ou
sufixos. Não se podem confundir sufixos flexionais ou desinências com sufixos derivacionais,
destinados a criar novos vocábulos.
De acordo com Câmara (1970, p. 81), “na flexão há obrigatoriedade e sistematização coerente. Ela é imposta pela própria natureza da frase [...] É a natureza da frase que nos
faz adotar um substantivo no plural ou um verbo na 1ª pessoa do pretérito imperfeito”.
Na flexão de número há a oposição entre um único indivíduo e mais de um indivíduo, com exceção dos coletivos, em que a forma singular envolve uma significação de plural.
Ainda existe o plural majestático que serve para indicar amplitude: trevas, céus; para referirse a uma série contínua de atos: núpcias, funerais. Enfim, para Câmara (1970, p. 93), a oposição singular/plural não se aplica
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só ao que em matemática é chamado de quantidades descontínuas, vistas como um
indivíduo e sua soma, mas também aos nomes de massa, ou quantidades contínuas
em que falta a conceituação de indivíduos componentes, como açúcar, farinha, ferro, etc. Neste último caso, a oposição é entre uma única qualidade ou mais de uma
qualidade de substância contínua designada; ex.: açúcares (vários tipos de açúcar: o
refinado, o grosso, o mascavo, etc.)

Uma das categorias da morfologia flexional é a categoria de número, a qual, segundo o Borba,(1984, p. 176), indica a quantificação ou a enumeração e
aplica-se àquelas classes que se deixam contar, isto é, classes contáveis que se
opõem às não contáveis, a que a enumeração e/ou quantificação não se aplicam. Do
ponto de vista lógico, é clara a diferença entre um e mais de um, podendo este último
conjunto subdividir-se em dois, três quatro, etc. Como uma classe separada pode-se
considerar o tudo.

2.3 A SOCIOLINGÜÍSTICA VARIACIONISTA

A teoria sociolingüística estuda a variação lingüística. Os sociolingüistas coletam
dados de falantes de determinadas comunidades, separando-os de acordo com o sexo, idade e
nível sociocultural do entrevistado. Depois disso, descrevem as regras variáveis do sistema
lingüístico, a partir de fatores lingüísticos e extralingüísticos. A sociolingüística veio demonstrar que os “erros”, na fala cotidiana, não passam de um mito, sem base em dados reais.
Qualquer enunciado reúne condições de ser descrito, não passando de mera diferença dialetal,
o que muitas vezes se julga uma frase impossível. Segundo Mussalim e Bentes (2003), o papel da Sociolingüística é enfocar a diversidade, que já é inerente aos sistemas lingüísticos, em
suas determinações lingüísticas e não-lingüísticas. Ela “trata da estrutura e da evolução da
linguagem encaixando-a no contexto social da comunidade”. (p. 56)
Labov (1983), o criador da Teoria da Variação e Mudança Lingüística, cuja abordagem busca estabelecer correlações entre grupos sociais e variedades de uso lingüístico e
captar nas bases sociais a direção da mudança, afirma que, nos diversos estudos empíricos que
realizou, a grande maioria dos enunciados é constituída de frases corretamente bem formadas
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segundo todos os critérios. Assim sendo, em termos sociolingüísticos, a probabilidade de que
alguém produza uma sentença agramatical14 é quase nula.
Esta perspectiva inaugurada por Labov tentou superar o idealismo homogeneizante da Lingüística contemporânea, mostrando que não há fronteira nítida entre o sistema
lingüístico e seu uso e que tudo que se tem como objeto de estudos é a manifestação da linguagem no contexto social e sobretudo em situações informais.
A Sociolingüística eliminou preconceitos ao considerar que a heterogeneidade é
inerente à linguagem e ao afirmar que todas as línguas e variedades de uma língua são igualmente complexas e eficientes para o exercício de todas as funções a que se destinam; e que
nenhuma língua ou variedade dialetal impõe limitações cognitivas na percepção e na produção de enunciados.
Conforme Mussalim e Bentes (2003), a Sociolingüística correlaciona as variações
existentes na expressão verbal com diferenças de natureza social, entendendo cada domínio, o
lingüístico e o social, como fenômenos estruturados e regulares. As condições de variação são
fonológicas ou sonoras e não estão sujeitas ao acaso, acham-se marcadas por motivações
emanadas do próprio sistema lingüístico. Essas motivações impedem que essa correlação se
estabeleça de modo absoluto no uso real.
Ocorre que a categoria de número é redundantemente marcada no sintagma nominal
em português, mediante uma regra sintática de concordância: assim, em termos informacionais, tanto faz dizer, por um lado, “Carlos” ou “Carlo” quanto, por outro,
dizer “os meninos espertos” ou “os menino esperto”; neste sintagma nominal complexo, o valor de pluralidade já está assegurado no primeiro constituinte de modo
que os demais podem prescindir dessa marcação (p. 53).

No Brasil, um dos primeiros trabalhos seguindo a Teoria da Variação Lingüística
é o trabalho de Naro e Lemle (1977) que se encontra em Competências básicas do português.

14

São sentenças que não são produzidas pelo sistema. Não existem empiricamente. São construídas hipoteticamente pelo pesquisador. São frases como: Passear meninos foram os alegres; Azuis sumiram canetas as.
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No corpus de Competências básicas do português, há 140 entrevistas, feitas com 20 informantes, alunos do MOBRAL, com faixa de 17 a 50 anos e dos sexos masculino e feminino.
Depois disso, iniciou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro o PEUL
(Programa de Estudo Sobre o Uso da Língua), que foi o primeiro projeto voltado para a
Sociolingüística Variacionista no Brasil.
A língua é um sistema variável, indeterminado e não fixo, ou seja, apresenta
variação. De acordo com Mollica (1992), esta variação é controlada por fatores de maneira tal
que a heterogeneidade se delineia sistemática e previsível. A variação é contínua e não
demarca nitidamente localizações geográficas ou sociais em que ela ocorre. Pode apresentar
motivações internas (fatores fonomorfossintáticos, os semânticos, os discursivos e os lexicais)
e externas (fatores inerentes ao indivíduo (sexo, idade, etnia), os sócio-geográficos (região,
escolarização, nível de renda, profissão, classe social), e os contextuais (grau de formalidade e
tensão discursiva). Esta é a perspectiva da sociolingüística, inserida na proposta de Labov
conhecida como Teoria da Variação e Mudança Lingüística.
A configuração estrutural de cada língua se altera continuamente no tempo. Segundo Labov (1983), a existência de variações e estruturas heterogêneas é uma realidade corretamente estabelecida. As mudanças que ocorrem na língua atingem somente partes e não o
todo da língua e, embora dando-se continuamente, ocorrem de forma lenta.
Sabemos que toda mudança lingüística supõe variação, embora a recíproca não
seja verdadeira. O fato de haver variação não quer necessariamente dizer que haverá mudança.
É fácil de se perceber que a língua está sujeita a variações e também a mudanças.
Um jovem percebe que a linguagem que ele utiliza possui certos traços diferentes de pessoas
mais velhas. Da mesma forma, uma pessoa mais velha pode constatar que diversos fatos lin
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güísticos que existiam em sua juventude desapareceram ou se transformaram. Sendo assim, o
fator idade permite projetar as tendências da mudança lingüística.15
De acordo com Monteiro (2000b), é fácil observar que a língua está em contínuo
processo de modificação, o que é difícil saber é como e por que ocorre uma mudança ou por
que ela opera num sentido e não em outro. A abordagem laboviana tem recorrido à variação
no tempo aparente e no tempo real. Tempo aparente significa que, ao escolhermos para estudo
uma determinada comunidade, comparamos a fala das pessoas mais velhas com a das pessoas
mais jovens e admitimos que as diferenças entre elas são o resultado de uma mudança lingüística. O tempo real refere-se a desenvolvimentos na mudança lingüística num período arbitrário de tempo. Relaciona-se, pois, ao aspecto diacrônico da língua.
Conforme Scherre (1992, p. 84), “a possibilidade de testar os mesmos informantes
em momentos diferentes de sua vida confere uma credibilidade maior aos resultados, mas as
dificuldades inerentes à obtenção de amostras desse tipo justificam o trabalho criterioso com o
tempo aparente”.
Para Labov (1983), a tarefa de explicar a mudança lingüística se decompõe em
outras três:
a) origem da mudança: em que se considera uma das inúmeras variações possíveis
cujo uso se circunscreve a um pequeno grupo de falantes;
b) propagação: em que um número mais amplo de falantes adota a variante, que
assim começa a consolidar-se em contraste com a antiga forma;
c) realização completa: em que se estabelece a regularidade por meio da eliminação das variáveis que estavam em competição com a forma vencedora.
Acreditamos que não é possível se pensar em vitória / morte de uma das variantes
como supõe Tarallo (2000), pois por mais que uma variante tenha uma realização completa

15

Esse caso não quer necessariamente dizer que houve uma mudança, pois o que também pode ter ocorrido é
uma gradação etária.
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em um dado momento, isso não quer dizer que as outras variantes não irão mais existir. Elas
podem voltar a aparecer em um outro momento, em uma outra geração, em uma outra região,
por isso, não acreditamos em “morte de variantes”.
Os grupos que iniciam os processos de mudança têm geralmente baixo prestígio
social. Por isso, a reação dos falantes à mudança – em especial dos grupos socioeconômicos
mais altos – é negativa. Eles crêem que as inovações são “erradas”, “incorretas”, “feias”. Segundo Faraco (1998, p. 16), “trata-se, na verdade, de juízos de valores que nada têm a ver
com a forma em si – que, de um ponto de vista estritamente lingüístico, é tão boa quanto
qualquer outra – mas com as peculiaridades das relações sociais”.
Na nossa sociedade, é evidente a escolha de determinados padrões lingüísticos,
numa comunidade, em prejuízo de outros, ou seja, enquanto alguns usos da língua são admitidos como “corretos”, outros são considerados “errados”. Palavra obscena, gíria, linguagem
vulgar, vocábulo grosseiro e outras denominações servem para distinguir certas variações
socioculturais do léxico de uma língua.
Segundo Monteiro (1998), a fala de alguém por si só identifica o grupo social ao
qual pertence, de tal forma que se determinado traço é próprio de um grupo inferiorizado, com
certeza, será mal visto e até mesmo estigmatizado. E, como não é possível dissociar a linguagem do indivíduo enquanto ser social, o fato de ser diferente a fala das pessoas das classes
baixas motiva um dos mais fortes preconceitos cultivados pela sociedade: o preconceito lingüístico. É um preconceito tão assumido que, nos mais variados contextos, confirma-se na
aversão ou na repulsa dos que tiveram acesso a um bom nível de escolaridade face ao modo
de falar das pessoas consideradas incultas.
A própria comunidade se encarrega de eleger as variações de maior prestígio que
constituiriam a linguagem padrão e as de menor prestígio ou subpadrão lingüístico. O profes

50
sor de português se contenta em cumprir o dever professoral de “corrigir” os “erros” dos alunos, impondo-lhes as formas “corretas” da gramática normativa. O ideal seria que o professor
tivesse bons conhecimentos de gramática contrastiva, que trata das correspondências entre
duas ou mais línguas nos diversos planos dos respectivos sistemas: léxico, semântica, sintaxe,
fonologia e morfologia e das variações de uma língua. O professor não deve esquecer que as
variedades da língua são valores positivos e
não será negando-as, perseguindo-as, humilhando quem as usa, que se fará um trabalho produtivo no ensino. Nem se mudarão em nada esses usos de níveis culturalmente inferiores, como alguns equivocadamente pensam. Cada falante fala como
sabe e consegue falar, não como ele ou outros desejariam que falasse (LUFT, 1997,
p. 69).

Para a lingüística, não existem “erros” e “acertos”, nenhuma forma ou estrutura
lhe parece melhor ou pior do que a outra, nada lhe “soa mal” ou “bem” aos ouvidos, a linguagem popular é tão “correta” quanto a culta. Todas as variedades de uma língua são estruturas
complexas e adequadas para as necessidades de expressão de seus falantes. E, sendo assim,
qualquer julgamento de valor concernente à correção e pureza de linguagem é de natureza
social e não intrinsecamente lingüística. O que se avalia como um erro de linguagem se deve
somente a uma associação com falantes de classes desprivilegiadas ou de grupos de baixo
nível social. As variedades não são erros, mas diferenças.
Portanto, segundo Monteiro (1998),
a idéia de que existem formas lingüísticas corretas e, logicamente, formas erradas,
parece ser tão antiga quanto as primeiras reflexões sobre a linguagem humana. Tal
idéia constitui a razão de ser de um tipo de gramática denominada de prescritiva ou
normativa, que privilegiou o uso escrito da língua e passou a considerar erro tudo o
que não fosse abonado pelos grandes escritores do passado.

Essa visão, com todas as conseqüências discriminatórias que acarreta, chegou até
nós, gerando um duplo mal-estar na sociedade: o das pessoas que não aceitam a fala que se
desvia da norma culta e o das que se sentem inferiorizadas por não falarem como a elite dominante.
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O que é fácil de se perceber é que há um esforço institucionalizado no sentido de
uniformizar a língua, não raro com tentativas de erradicação dos falares populares. São muitos
os defensores da Gramática Tradicional, que acreditam que língua deve ser falada e escrita,
assim como está explicado na gramática. Por isso, cultua-se o conservadorismo lingüístico,
quando se sabe que a língua necessariamente acompanha a evolução dos padrões sociais e,
portanto, está sempre sujeita a mudanças em todos os seus níveis estruturais. Por isso, enfim,
luta-se com muita garra, em plena era da globalização, por um purismo ingênuo que tenta
rejeitar as variações, os processos de mudança lingüísticos.
Apesar do conservadorismo, a inovação lingüística é inevitável, pois as línguas
naturais estão sujeitas ao fenômeno da variação. Segundo Castilho (1992, p. 247),
as línguas variam em razão de condicionamentos situacionais que afetam os falantes,
tais como o momento histórico em que se acham, o espaço geográfico, sociocultural
e temático em que se movem, e o canal lingüístico que escolhem para comunicar-se.

Segundo Geraldi (1999), não se sabe de nenhuma língua que seja uniformemente
falada por velhos e jovens, homens e mulheres, pessoas mais e menos cultas, em qualquer
circunstância. Isto faz com que a língua seja um objeto complexo pela extrema dificuldade em
se fixar o limite entre o que é e o que não é padrão.

2.3.1

LÍNGUA E HETEROGENEIDADE

Segundo Soares (1996), a língua não é homogênea e uniforme. As diferenças geográfica (linguagem urbana – linguagem rural) e a social de uma comunidade resultam em um
correspondente processo de diferenciação lingüística, que pode dar-se nos níveis fonológico,
lexical e sintático. O afastamento no espaço geográfico leva a variedades regionais (falares ou
dialetos regionais) e a diferenciação social leva a variedades sociais: dialetos sociais, ou so
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cioletos, que se estabelecem a partir de grupos caracterizados pela idade, sexo, classe social
entre outros.
A língua falada é heterogênea e diversificada e esta heterogeneidade deve ser sistematizada. Caso não pudesse ser sistematizada, não teria como explicar de que maneira a
diversificação lingüística, entre os membros de uma comunidade, não os impede de se entenderem.
As línguas naturais e humanas são heterogêneas por natureza. É comum encontrar
mais de uma forma equivalendo a um mesmo significado.A variação pode ser fonológica
(leite/leitςi); gramatical – de ordem/ordenação dos constituintes (não vou/vou não) e semântica (aipim/macaxeira). Um dos exemplos desta heterogeneidade está no uso do pronome pessoal de 2ª pessoa singular tu. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, é o preferido pelos
falantes, enquanto nas outras regiões, observa-se a forma você. Outro exemplo é o uso do sujeito pronominal da oração infinitiva no caso oblíquo: isto é para mim comer em lugar de isto
é para eu comer. Temos também o emprego de a gente para a primeira pessoa do plural. Esses são alguns dos inúmeros exemplos que ilustram a variabilidade de uma língua.
Em toda comunidade de fala são freqüentes as formas lingüísticas em variação.
Segundo Mollica (1992, p. 13-14),
a Sociolingüística focaliza como objeto de estudo exatamente a variação, entendendo-a como um princípio geral e universal das línguas, passível de ser descrita e analisada. Ela parte do pressuposto de que toda variação é motivada, isto, é controlada
por fatores de maneira tal que a heterogeneidade se delineia sistemática e previsível.

As variações podem ocorrer segundo fatores internos ou lingüísticos e fatores externos ou extralingüísticos (geográficos e sociais (grau de escolaridade, sexo, idade, etnia)).
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2.3.2

VARIÁVEIS INTERNAS OU LINGÜÍSTICAS

A sociolingüística investiga o grau de estabilidade ou de mutabilidade da variação, diagnosticando as variáveis e as variantes lingüísticas buscando descrever seu comportamento preditivo. Conforme Tarallo (2000, p. 8),
“variantes lingüísticas” são, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa
em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de “variável lingüística”.

Por exemplo, a codificação da 1ª pessoa plural, no português brasileiro, que se
encontra em variação seria a ‘variável lingüística’ e as diversas maneiras de se codificar a 1ª
pessoa do plural (vem conosco, vem com nós, vem com a gente) seriam as ‘variantes lingüísticas’. Outro exemplo é a marcação de plural no SN que seria a ‘variável lingüística’ e as diversas maneiras de se marcar o plural (os meninos alegres, os menino alegre, os meninos alegre) seriam as ‘variantes lingüísticas.
Segundo Labov (1972), para definir-se uma variável lingüística é necessário:
•

definir o número exato de variantes;

•

estabelecer toda a multiplicidade de contextos em que ela aparece;

•

elaborar um índice quantitativo que permita medir os valores das variáveis.

É preciso dizer que, conforme Monteiro (2000b, p. 58), “nem todos os fatos da
língua estão sujeitos a variações. Existem regras gramaticais que se definem como categóricas, desde que um falante não pode violá-las”. Como por exemplo, na língua portuguesa, o
artigo sempre antecede o nome e qualquer alteração nessa ordem seria uma construção agramatical. Cada língua, portanto possui um conjunto de regras que não podem ser infringidas,
pois provavelmente dificultaria a compreensão dos enunciados. Invariantes ou categóricas é
nome dado às regras que não podem sofrer variações.
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Existem em maior abundância, porém, regras variáveis, as quais, “aplicam-se
sempre quando duas ou mais formas estão em concorrência num mesmo contexto e a escolha
de uma depende de uma série de fatores, tanto de ordem interna ou estrutural como de ordem
externa ou social.” Monteiro (2000b, p. 58)

2.3.3

VARIÁVEIS EXTERNAS OU EXTRALINGÜÍSTICAS

De acordo com Labov (1972), as variáveis externas ou extralingüísticas influenciam na escolha das variantes, e as que mais têm sido discutidas são: o estilo de fala, cujo princípio é o de que nenhum falante utiliza a língua da mesma forma em todas as ocasiões, o que
implica uma escolha entre várias possibilidades de expressão; a idade, o sexo, a escolaridade,
a classe social, a região ou zona de residência e a etnia. Outros, como Camacho (2001), consideram que, de uma perspectiva geral, podemos descrever as variedades lingüísticas a partir
de dois parâmetros básicos: (i) a variação geográfica (ou diatópica), relacionada às diferenças
decorrentes do espaço físico, e (ii) a variação social (ou diastrática), relacionada a um “conjunto de fatores que têm a ver com a identidade social dos falantes e também com a organização sociocultural da comunidade de fala” (p. 35). Relacionam-se à classe social, idade, sexo,
situação ou contexto social (ou estilísticas ou registros). Mollica (1992) afirma que a variação
lingüística pode se dar (i) no eixo diatópico (alternâncias físico-geográficas) e (ii) no eixo
diastrático (estratos sociais).

2.3.3.1 Variável sexo
Conforme Paiva (1992, p. 68), “as diferenças lingüísticas mais evidentes entre
homens e mulheres se situam no plano lexical”. Em algumas sociedades as diferenças são tão
marcadas, que se fala na existência de um vocabulário masculino e um vocabulário feminino.
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Fischer (1958 – apud Mollica, 1992, p. 68), que é o primeiro a referenciar a influência do fator sexo em um estudo intitulado Influências sociais na escolha de variantes lingüísticas, constata que a forma de maior prestígio é mais freqüentemente utilizada pelas mulheres do que pelos homens.
Diversos outros estudos de Sociolingüística quantitativa corroboram com a análise
de Fischer evidenciando que a variável sexo é relevante, pois há uma forte tendência das mulheres fazerem uso das formas lingüísticas padronizadas. Elas preferem as formas aceitas socialmente. A mulher também se mostra mais receptiva à atuação normatizadora da escola e as
mulheres mais velhas usam ainda mais a variante padrão. Conforme algumas pesquisas, isso
se deve ao fato da sociedade burguesa quase sempre esperar que as mulheres utilizem uma
linguagem mais polida, mais elegante, mais nobre. No que diz respeito a dos homens, é tolerada uma linguagem rude, até obscena, e mesmo distanciada da língua-padrão. Sendo assim,
de acordo com Paiva (1992, p. 71)
quando se trata de implementar na língua uma forma considerada prestigiada, as
mulheres tendem a liderar o processo de mudança. Quando, ao contrário, se trata da
implementação de uma forma desprestigiada, as mulheres assumem uma atitude
conservadora e os homens tomam a ponta do processo de mudança.

2.3.3.2 Variável escolaridade
Conforme diversos estudos da sociolingüística quantitativa, a escolaridade tem se
mostrado uma variável bastante relevante. O aluno que freqüenta a escola se depara com o
ensino prescritivo da língua e recebe uma atenção especial nos exercícios de fixação, em que
ao mesmo tempo se procura garantir o uso da forma padrão e extirpar a forma estigmatizada.
Embora se saiba que esse esforço concentrado da escola esteja mais direcionado para o domínio da língua escrita, os efeitos da escolaridade também aparecem, com menos evidência, na
língua falada.

56
Scherre (1988) pesquisou o uso da regra de concordância de número no sintagma
nominal na fala de pessoas escolarizadas e semi-escolarizadas do Rio de Janeiro, revelando
haver correlação entre o uso da concordância de acordo com a forma padrão e o grau de escolarização. Também observou que as mulheres semi-alfabetizadas fazem mais concordância
do que os homens; inversamente, os homens universitários é que fazem mais concordância do
que as mulheres.
De acordo com Silva e Scherre (1996, p. 343), “nos fenômenos de mudança,
constata-se que os falantes de maior escolarização tendem a privilegiar mudanças que implementam uma forma socialmente aceita e desfavorecem mudanças que se opõem ao padrão”.

2.3.3.3 Variável idade
Com relação à idade, facilmente percebemos diferenças lingüísticas de acordo
com a faixa etária. Por exemplo, há diferenças marcantes entre a linguagem de uma criança na
fase de aquisição e a linguagem dos adolescentes e dos idosos. Silva e Scherre (1996, p. 353)
presumem que
a linguagem é adquirida em sua grande parte até aproximadamente 14 anos (puberdade) e, teoricamente, observando-se a linguagem falada por uma pessoa de 50 anos,
por exemplo, teríamos um reflexo do que se falava há 36 anos atrás. Assim, as diferenças resultantes da comparação de diferentes faixas etárias poderiam indicar mudanças em processo de implementação no sistema.

Sendo assim, a comparação da linguagem de pessoas de diferentes faixas etárias
pode revelar diferentes estágios de uma língua. Contudo, conforme Monteiro (2000, p. 76),
“somente uma análise em tempo real esclarecerá se realmente se trata de uma mudança lingüística ou se o fenômeno consiste numa variação própria da gradação etária”. Acreditamos
que nem sempre isso ocorre, pois a mudança em tempo aparente também pode indicar que
não se trata de gradação etária.

57

3 METODOLOGIA

Esta parte do trabalho trata da descrição da amostra da pesquisa, dos procedimentos metodológicos da análise e dos grupos de fatores controlados. Num primeiro momento, iremos discorrer sobre a descrição da amostra. Depois trataremos dos procedimentos
metodológicos, da aplicação da regra e dos dados excluídos. Finalmente, descreveremos e
exemplificaremos os grupos de fatores (lingüísticos e extralingüísticos) controlados.

3.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

3.1.1

CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA

Os dados que constituem o corpus para a análise são de informantes de duas cidades: Tubarão (SC) e São Borja (RS). Os dados deste município foram retirados do Banco de
Dados de fala do Projeto VARSUL – Variação Lingüística Urbana da Região Sul,16 cedidos
pelo Banco de dados da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e os de Tubarão
(SC) constituem também amostras de textos orais, cedidas pelo PROCOTEXTOS/AMUREL
16

Este projeto teve início oficial em 1990 e visa à instalação de um Banco de Dados lingüísticos a partir da documentação do português falado nas áreas urbanas lingüisticamente representativas dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É composto pelas seguintes universidades: Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do
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(Projeto de Coleta de Textos de informantes da AMUREL),17 desenvolvido pelo Grupo de
Análise do Discurso, Pesquisa e Ensino (GADIPE) do Programa de Mestrado em Ciências da
Linguagem da UNISUL.18 A coleta de dados dos dois projetos segue a metodologia laboviana, cujo propósito é coletar amostras reais de fala, com uma seleção prévia dos informantes,
devidamente estratificados por sexo, idade, escolaridade e etnia.
A opção por amostras de informantes de Tubarão se deu pelo fato de este estudo
integrar os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Análise do Discurso, Pesquisa e Ensino
(GADIPE). As amostras de São Borja19, para atender à correlação que pretendemos estabelecer entre os dados do GADIPE e os de uma comunidade de falantes do português que dividem
a fronteira com informantes do espanhol, em São Tomé, na Argentina.
Contamos, então, com um total de 3511 dados, 1896 de Tubarão (sendo 1285 com
a aplicação da regra20) e 1615 de São Borja (sendo 1090 com a aplicação da regra), conforme
a tabela, a seguir:

Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Gande do Sul (PUC-RS). O projeto VARSUL encontra-se em fase de implantação na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
17

AMUREL – Associação de Municípios da Região de Laguna. A cidade de Tubarão constitui a principal cidade
desta associação.

18

O Projeto PROCOTEXTO/AMUREL está voltado para atender a estudos da linguagem em uso, com coletas
de textos orais (sob forma de entrevistas) e de textos escritos (jornais que circulam na Região da AMUREL),
com o objetivo de subsidiar propostas de aplicação pedagógica.

19

A cidade de São Borja, em 1682, era povoada por grupos indígenas da família tupi-guarani, que vieram de São
Tomé, na Argentina. Em 1801, foi colonizada pelos imigrantes portugueses.

20

No sintagma nominal “os meninos alegre”, consideramos que o informante aplicou a regra no determinante e
no substantivo e não aplicou a regra no adjetivo.
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Tabela 1: Número de dados de concordância nominal de número analisados
Cidade
Tubarão (SC)
São Borja (RS)
Total

3.1.2

Aplicação da regra
1285
1090
2375

Total dos dados
1896
1615
3511

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA

As entrevistas transcritas refletem muito claramente o português falado pelos descendentes dos grupos étnicos expressivos do Estado, quais sejam: os açorianos, os italianos,
alemães e a população serrana21. É importante ressaltar que as entrevistas em Tubarão ainda
não estão completas, ou seja, como se iniciou recentemente a coleta de dados nesta cidade,
por enquanto, somente temos a primeira linha da transcrição. Isso quer dizer que necessitamos
ouvir todas as fitas para coletarmos todos os sintagmas nominais. As entrevistas da cidade de
São Borja estão completas, das quais não necessitamos ouvir as fitas.
Consideramos como relevante a maneira como estes dados lingüísticos foram coletados. Um(a) acadêmico(a) do curso de Letras ou do mestrado em Ciências da Linguagem
dirigia-se a um determinado bairro onde se encontrava um falante com o perfil compatível
com o previamente selecionado e, identificando-se, solicitava a colaboração do(a) cidadão(ã)
no sentido de concordar com a entrevista gravada, salientando que o motivo desta seria um
levantamento de informações sobre como vive um verdadeiro morador da cidade. Trata-se da
chamada técnica cega, pois o informante não percebe que o objetivo da entrevista é coletar
marcas lingüísticas do falante.

21

População Serrana é o nome dado à população que vive na região Serrana do Estado de Santa Catarina, que
abrange municípios como Lages, São Joaquim, entre outros.
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Trabalhamos com dados de 24 informantes, sendo 12 deles de Tubarão e 12 de
São Borja. Como controle de fatores sociais, consideramos a idade (A e B), sexo (F e M) e
escolaridade (PRI, GIN e COL), conforme a tabela 2:
Tabela 2: Distribuição dos informantes, com controle dos fatores sociais:
Fatores Sociais
FAPRI22
FAGIN
FACOL
MAPRI
MAGIN
MACOL
FBPRI
FBGIN
FBCOL
MBPRI
MBGIN
MBCOL
Total

Tubarão(SC)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

São Borja (RS)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Observando a tabela 2 acima, percebe-se que escolhemos um informante do sexo
masculino e um do sexo feminino para representar cada faixa etária, nas diferentes escolaridades. Esta escolha tem o objetivo de verificar se há uma mudança em tempo aparente e se o
sexo e a escolaridade são fatores que influenciam nessa mudança.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na primeira etapa de nossa análise, exporemos os grupos de fatores controlados e
que foram selecionados pelo VARBRUL na sua ordem de importância. Depois, analisaremos
cada grupo de fatores seguindo essa ordem. Na segunda etapa, faremos alguns cruzamentos
entre as variáveis que nos pareceram necessários para entendermos melhor nossos dados.

22

FAPRI e MBCOL: F (Feminino)/M (Masculino); A (25-49 anos)/B (acima de 50 anos); PRI (Primário)/GIN
(Ginásio); COL (Colegial).
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Metodologicamente, então, na análise dos dados, foi feito o controle das variáveis
independentes isoladamente. Entretanto, na medida em que os resultados se mostraram significativos foi feito o cruzamento dessas variáveis.
Para fins metodológicos, em cada exemplo de sintagma nominal encontrado nesta
dissertação, haverá as seguintes formalizações:
número da entrevista (que pode ser de 01 a 12);
cidade (TUB – Tubarão e SBO – São Borja);
página (1,2,3,...);23 a linha (L1, L2, L6, L24);
sexo (F- feminino; M – masculino);
idade (A- 25 a 49; B – mais de 50) e
escolaridade (PRI- primário; GIN – ginásio; COL – colegial).
Veja-se um exemplo:
01TUB5L38MBPRI
O número dessa entrevista é 01, esse informante é de Tubarão, o exemplo foi retirado da página 5, da linha 38, o informante é homem, tem mais de 50 anos e seu grau de escolaridade é o primário. Para os dados de São Borja não será colocado o número de página,
somente o número de linha, que já é o suficiente para determinado dado ser localizado.

3.2.1

APLICAÇÃO DA REGRA

Adotamos como aplicação da regra qualquer elemento com marca formal de plural e, como não aplicação, o oposto, ou seja: a presença do segmento fonético [s] ou sua ausência [∅].

23

Como as entrevistas de Tubarão não estão numeradas em nenhum sentido, já que o projeto VARSUL/UNISUL
está em fase de implantação, numeramos as entrevistas, as páginas e as linhas por nossa conta. Se necessitarmos voltar às entrevistas, saberemos exatamente onde encontrar determinado dado.
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De acordo com os nossos dados e também com os vistos por Scherre (1988) e
Fernandes (1996), a marcação de plural no SN se realiza das seguintes formas:
(I) em todos os elementos do SN:
(31) Aqui em casa, quando há uma festa assim, reúne TODOS OS IRMÃOS, FILHOS24. (01TUB5L38MBPRI)25
(II) em alguns dos elementos do SN:
(32) Vivem com OS SEUS MARIDO. (O1T9L12 MBPRI)
(III) em apenas um elemento do SN:
(33) Depois de lá fomos parar NAS IRMÃ BAHIANA. (01T3L1MBPRI)
(IV) em nenhum dos elementos do SN – quando ocorre um numeral cardinal:
(34) Criciúma está VINTE ANO mais na frente. (01T5L24MBPRI)

Sendo assim, como variável dependente, tomamos a ausência/presença de marca formal de plural nos sintagmas nominais do português. Todas as posições do SN foram
consideradas e não foi levada em conta a função sintática do termo analisado.

3.2.2

DADOS EXCLUÍDOS

Devido à característica particular de alguns dados, optamos por não considerá-los
na análise quantitativa, pois poderiam comprometer, de alguma maneira, os resultados do nosso estudo.
• Construção generalizante sem nenhuma marca de plural explícita:
(35) Eu, por exemplo, quando converso com AUTORIDADE, graças a Deus eu
tenho o meu... (16SBO0311MBPRI).
(36) Eu vou assim
(03SBO0418FAPRI).

24
25

em

lugares

que

onde

eu

tenho

PARENTE.

Colocamos o SN a que estamos nos referindo em maiúsculas.

Entre parêntesis, colocamos a identificação de cada informante: número da entrevista, cidade, página, linha,
sexo, idade e escolaridade.
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Esses casos foram excluídos por serem aceitos tanto no plural como no singular.
• Locução prepositiva ÀS VEZES, e ÀS DUAS, ÀS QUATRO, etc:
(37) A gente ÀS VEZES pensa: “Bah, a gente, aquele tempo, queria e não tinha,
né?” (2TUB3L25/26FAPRI).
(38) Ela pergunta aquelas coisa ali, que eu ÀS VEZ nem boto.
(2TUB34L14FAPRI)
(39) O almoço ÀS ONZE e a janta ÀS CINCO. (2TUB30L26FAPRI).
(40) Eu pego ÀS SETE horas da manhã. (03SBO0258FAPRI).
(41) Chego ÀS SEIS e meia no porto. (16SBO0085MBPRI).
Foram excluídos esses dados, pois na locução prepositiva temos um SN dentro de
um sintagma adverbial (SAdv), portanto o SN não é pleno e o traço de advérbio é mais forte
que o de nominativo.
• O quantificador TUDO em lugar de TODOS:
(42) Eram os filho TUDO bom, né? (2TUB14L6FAPRI).
(43) São tudo, quase TUDO mortos. (1T2L11MBPRI).
(44) Toda a família, TUDO reunidos. (1T4L33MBPRI).
Descartamos esses dados, pois não podemos considerar a troca do pronome indefinido TODOS pelo pronome indefinido TUDO como não aplicação da marcação de plural. O
que nos chamou a atenção, nesse caso, foi que nas entrevistas de São Borja foram registradas
menos ocorrências de TUDO em lugar de TODO, do que nas de Tubarão. Pensamos que isto
pode ser conseqüência de uma certa influência do espanhol, já que neste idioma somente
existe o pronome indefinido TODO (TODOS) e não existe TUDO.
• A ausência do /S/ no adjetivo SIMPLES:
(45) O finado Getúlio era um homem SIMPLE. (16SBO0429MBPRI).
(46) Ele era muito SIMPLE. (16SBO0445MBPRI).
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Encontramos algumas ocorrências deste fenômeno em entrevistas de São Borja.
Também pensamos que pode ser influência da língua espanhola, já que em espanhol temos
SIMPLE para singular e SIMPLES para plural.
• Marcação de plural onde não se deveria marcar:
(47) Lá são quatro missa POR DIAS, né? (16SBO0228MBPRI).
(48) Duram tão POUCOS... Bem pouquinho mesmo. Bem POUCOS.
(2TUB19L20FAPRI).
(49) O pai era morto,
(1TUB6L29/30MBPRI).

a

mãe

era

muito,

MUITO

POBRES.

• Quando está ininteligível à direita e à esquerda do sintagma:
(50) E (inint) ESTUDANTES (inint) à vontade. (16SBO0574MBPRI).
Esse dado foi excluído por não sabermos exatamente qual é a posição do item
destacado no SN e como se comportam os elementos antepostos e pospostos a ele.
• Quando há pausa
(51) As dificuldade eram (pausa) PESSOAL. (1TUB10L17MBPRI).
Acreditamos que a não marcação de plural em “PESSOAL” é devida à pausa
existente entre o sujeito e o predicado. Preferimos não trabalhar com esse tipo de dado, pois
teríamos que escutar muitas vezes as gravações dos dados de Tubarão para identificar quando
há pausa e quando não há, já que as transcrições desta cidade só possuem a primeira linha.
Sendo assim, a pausa foi descartada.
• “TOD[O]S colégios passavam por dentro, né? (03SBO0569FAPRI)”.
“Estavam TOD[O]S papéis arrumado. (03SBO0926FAPRI)”.
Como há uma aglutinação, não sabemos o que o informante marcou e o que não
marcou, ou seja, não sabemos se foi marcado o quantificador ou o determinante, ou os dois.
II) “Muitas VEZE dependendo do setor. (16SBO0358MBPRI)”.
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Achamos difícil classificar esse caso, pois o informante acrescentou o “e” mas não
acrescentou o “s”.
• “Uma vila que tem a cem QUILÔMT daqui. (16SBO0398MBPRI)”
Neste caso, acredito que o informante apenas omitiu parte da palavra. Por isso tivemos dúvida para classificar esta ocorrência.
• “Mas a gente é
(16SBO0728MBPRI).”

uma

gota,

tá?

Tem

os

NÍVELIS

capais.

Em espanhol, em palavras que acabam em consoante, a pluralização se dá com o
acréscimo de –ES, deste modo o singular seria NIVEL e o plural NIVELES. O que parece
estar ocorrendo aqui é uma influência do espanhol nesta marcação de plural. Este dado foi
encontrado na entrevista de um informante de São Borja.
• “Se eu olho pra MIAS mão, assim. (16SBO0903MBPRI)”.
Neste caso, parece que houve uma influência do espanhol, mas também uma confusão no uso do possessivo. Antes de substantivo deveria ser usado o possessivo MIS e não
MIAS.
• “Os HOMES de Porto Alegre, os HOMES de São Paulo, os trabalhadores
de lá. (16SBO0983MBPRI)”.
Neste caso não é tão evidente a influência do espanhol, mas temos uma suposição:
em espanhol temos HOMBRE (singular) e HOMBRES (plural). Supomos que pela sonorização, o informante pluralizou como em espanhol. Pode, também, ser o caso de redução de ditongo nasal [ĕy]26.

26

Alguns estudos sobre o acento no português falam de uma regra de “desnasalização e monotongação do ditongo final” desencadeada pelo acento: hom[ĕy] > hom[i].
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3.3 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Nesta subseção, vamos tratar da descrição, exemplificação e expectativas de contribuição dos grupos de fatores (lingüísticos e extralingüísticos) controlados. Como variável
dependente, tomamos a marcação de plural [s] no sintagma nominal e como variantes tomamos a presença da marcação de plural [s] e a ausência da marcação de plural [φ] nos sintagmas nominais do português. Todas as posições do SN foram consideradas e não foi levada em
conta a função sintática.
Os grupos de fatores lingüísticos são os seguintes:


Posição dos elementos no SN;



Classe gramatical dos elementos;



Relação com o núcleo do SN;



Marcas Precedentes;



Processo morfofonológico de formação do plural;



Tonicidade dos itens; e



Grau dos substantivos e adjetivos.

Por sua vez, os grupos de fatores extralingüísticos são os seguintes:27


Idade;



Níveis de escolaridade;



Sexo e



Cidade.

Assim como Fernandes (1996), também consideramos o estudo de Scherre (1988),
a Reanálise da concordância nominal em português, como sendo o mais completo trabalho
sobre concordância de número no SN. Por isso, também iremos trabalhar com, praticamente,
os mesmos grupos de fatores lingüísticos que Scherre (1988), que já foram explicitados.
Contudo, algumas diferenças são aportadas:
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• em relação às variantes extralingüísticas, pois os contextos social e geográfico
são diferentes, já que, neste estudo, trabalhamos com dados de fronteira, para verificar se há interferência da língua espanhola no comportamento lingüístico dos informantes, no que se refere à concordância nominal de número;
• não analisaremos o contexto seguinte que, no nosso caso, seria extremamente
trabalhoso, já que somente está transcrita a primeira linha das entrevistas dos dados da região de Tubarão. Isto se deve ao fato de o projeto COTEXTOS/AMUREL (Coleta de Textos de informantes da AMUREL) estar ainda em
fase de implantação, o que exigiria que ouvíssemos novamente todas as entrevistas para verificarmos se existe ou não pausa depois do SN;
• não analisaremos a variável animacidade, pois esta não se mostrou significativa
para o estudo da concordância nominal de número nos estudos anteriores.
• Com relação à classe gramatical dos elementos, não analisaremos o pronome
pessoal, por percebermos, nos trabalhos anteriores, que não é uma variável significativa. Quando o pronome pessoal é o primeiro elemento do sintagma é sempre
marcado, por exemplo: (52) ELES davam roupa, mas brinquedo, essas coisa, bola
nunca teve. (1T7L32MBPRI); o mesmo ocorre quando o pronome ocupa a segunda posição no sintagma: (53) Todos ELES trabalham. (2TUB41L13FAPRI)
• Colocamos todos os adjetivos em um mesmo grupo, não separamos os itens do
tipo determinado, mesmo e próprio como foi feito nos trabalhos anteriores, por
acharmos que a diferença entre esses adjetivos não foi significativa.
3.3.1

VARIÁVEIS INDEPENDENTES DE NATUREZA LINGÜÍSTICA

3.3.1.1 Variável independente ‘posição linear’
Esta variável se refere à posição que cada elemento ocupa no SN. Seguem, abaixo, os exemplos das posições trabalhadas. O item analisado estará em letras maiúsculas.
Primeira Posição
(54) AS moça casavam e sabiam fazer tudo, né? (2TUB19L12/13FAPRI/140)28
(55) OS parente de lá, né, vinham trazer LANCHES, vinham trazer MUITA coisas para a gente comer. (1TUB3L22MBPRI/20)
(56) Eu tenho PESSOAS
(16SBO0345MBPRI/57)

que

me

escreveram

de

Buenos

Aires.

27

Consideramos como variáveis extralingüísticas as sociais (sexo, idade, escolaridade) e as diatópicas (cidades
de Tubarão e São Borja).

28

(2TUB19L12/13FAPRI/140) – 2 (número da entrevista); TUB (Tubarão); 19 (página); L12/13 (linhas 12/13);
F (Feminino); A (25 a 49 anos); PRI (Primário); e 140 (número do exemplo).
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(57) Meus negócio quero que sejam CERTINHO. (03SBO910FAPRI/88)
Segunda Posição
(58) As ÁGUA vão, vão sair para os LADO. (1TUB4L16MBPRI/27)
(59) Namorei dois ANO e noivei, casei, né? (2TUB4L1FAPRI/25)
(60) Sempre soube graduar
(16SBO0135MBPRI/22)

a

situação,

acertar

os

PONTEIRO.

(61) Aí depois que vieram as OTRAS irmãs. (03SBO0079FAPRI/10)
Terceira e Quarta posições
(62) De primeiro tinha missa todos os DIA, seis e meia da manhã, seis da manhã.
(2TUB7L5/6FAPRI/51)
(63) As outras IRMÃ são tudo bem casada. (1TUB9L11/12MBPRI/85)
(64)
E
quantas
mil
(16SBO0688MBPRI/119)

QUALIDADE

de

remédios

existem?

(65) Porque nos primeiros ANOS que eu me separei, fazia ele ir dia dos PAIS, dia
de aniversário, né? (03SBO0939FAPRI/93)
Nos estudos anteriores (Scherre, 1988; Fernandes, 1996) sobre o fenômeno em
questão foi constatado que a primeira posição no SN é a mais marcada. E esta é a nossa expectativa em relação aos dados das duas cidades.

3.3.1.2 Variável independente ‘classe gramatical dos itens analisados’
Para termos uma visão mais discriminada da classe gramatical, ela foi dividida
em:
Substantivo:
(66) Depois de lá fomos parar nas IRMÃ bahiana (1T3L1MBPRI)
(67) Esse meu neto, no dia das CRIANÇA, ganhou uma porção de coisa.
(2TUB6L26/27FAPRI)
(68) Aos DOMINGO que eu me dedico mais. (03SBO0140FAPRI)
(69) A minha mãe era a lavadeira dessas FAMÍLIA. (16SBO0432MBPRI)

69
Categoria Substantivada:29
(70) Só uma que tinha, as OUTRAS fizeram depois. (2TUB23L26FAPRI)
(71) Manteve os VELHOS até morrer. (1T9L4MBPRI)
(72) Os churrascos que eles faziam prós POBRE eram aberto a todo mundo né?
(03SBO0596FAPRI)
(73) Não sou recalcado como OTROS que parecem melhor que o meu.
(16SBO0734MBPRI)

Adjetivo:
Nos estudos anteriores, os adjetivos foram divididos em dois grupos, sendo que,
em um grupo, ficaram os itens do tipo determinado, mesmo e próprio por terem classificação
controvertida pela gramática tradicional brasileira e, também, os numerais ordinais e, em outro grupo, os demais adjetivos. Por percebermos que não houve uma diferença significativa
nos dois grupos, ou seja, os dois grupos tiveram praticamente a mesma marcação, resolvemos
colocar todos os adjetivos em um mesmo grupo.
(74) Só vi aqueles lugar mais BONITO e pronto. (1T4L42/43MBPRI)
(75) Eram pessoas FORTE, né? (2TUB31L23FAPRI)
(76) Eu tenho todo tipo; tenho pessoas JOVENS e tenho pessoas mais MADURA.
(03SBO0214FAPRI)
(77) Eu fui criado num sistema de pessoas CONSERVADORAS, pessoas ATRASADA em nível de cultura eleitoral. (16SBO0003MBPRI)
Possessivo:
(78) Hoje em dia
(2TUB14L1/2FAPRI)

são

tudo

casado,

tudo

tem

SUAS

casa,

né?

(79) Nasci em Tubarão e nasci em Tubarão e vivi aqui mesmo trabalhando na lavoura junto com os MEUS irmãos. (1T2L3/4MBPRI)
(80) MEUS negócio quero que sejam certinho. (03SBO910FAPRI)

29

Quando outra classe gramatical, como um pronome ou um adjetivo, assume o papel de um substantivo.
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(81) Eu tenho MINHAS filha lá em Porto Alegre, tenho o MEUS netinho, tenho
MINHAS neta, tenho MEUS genro, tem o sogro e a sogra da MINHAS filha.
(16SBO0069MBPRI)
Quantificador:
(82) TODOS eles trabalham. (2TUB41L13FAPRI)
(83) Quando há uma festa assim, reúne TODOS os irmãos, filhos.
(1T5L38MBPRI)
(84) E aos Domingo
(03SBO0521FAPRI)

ela

passa

comigo.

TODOS

os

Domingo.

(85) TODOS vocês que estudam, têm que estudar política. (16SBO0539MBPRI)
Indefinidos:
(86) CERTAS novela também eu não vejo, porque eu não gosto.
(2TUB35L14/15FAPRI)
(87) Às vezes, aparecia MUITOS circo. (1T7L21MBPRI)
(88) Não tem MUITAS coisas assim pra lembrar. (03SBO0007FAPRI)
(89) Tu sabes QUANTAS hora eu trabalho? (16SBO1000MBPRI)
Artigos e demonstrativos
(90) Eu vim para cá, não tinha casa nenhuma, ESSAS aqui não tinha.
(1T8L21MBPRI)
(91) Ela traz AS menina pra mim ver. (2TUB14L26FAPRI)
(92) Não aborreça muito AS pessoa. (16SBO0046MBPRI)
(93) ESSAS pessoas que vêm muito pra cá nem são daqui de São Tomé, devem
ser um pouquinho mais adiante, né? (03SBO0682FAPRI)
Nos trabalhos anteriores, a primeira posição do SN foi a de maior ocorrência da
marca de plural. Acreditamos que no nosso trabalho isso não será diferente, a primeira posição continuará sendo mais favorável à regra que as demais. Vejamos o exemplo: (94) Levava
UNS brinquedo bom pra nós. (4TUB7FAGIN)
Com relação à classe gramatical, acreditamos que os substantivos e os adjetivos
tendem a reter menos marcas que os determinantes, por ocuparem principalmente as segundas
e terceiras posições. Para exemplificar essa hipótese podemos analisar o exemplo anterior
(94), no qual somente o determinante “UNS”, que está na primeira posição, está sendo marca
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do. O substantivo “brinquedo” e o adjetivo “bom”, que estão na segunda e terceira posições
respectivamente, não estão sendo marcados.

3.3.1.3 Variável independente ‘relação com o núcleo do SN’
Refere-se à posição que os elementos ocupam em relação ao núcleo e está dividida em: classe não nuclear anteposta ao núcleo, classe nuclear e classe não nuclear posposta ao
núcleo. Ao dividirmos esta classe, levamos em conta a posição que cada elemento ocupa dentro do SN:
Classe não nuclear anteposta ao núcleo na primeira posição:
(95) Eu fazia OS encontro com AS namorada nOS baile. (1TUB6L7MBPRI)
(96) OS pai antigamente não conversavam muito com a gente, né?
(2TUB2L29FAPRI)
(97) AS cadeira estavam ali. (16SBO0336MBPRI)
(98) AOS domingo que eu me dedico mais. (03SBO0140FAPRI)
Classe não nuclear anteposta ao núcleo na segunda posição:
(99) As OUTRAS irmã são tudo bem casada. (1TUB9L11/12MBPRI)
(100) De primeiro tinha missa todos OS dia, seis e meia da manhã, seis da manhã.
(2TUB7L5/6FAPRI)
(101) Os PRÓPRIOS vizinho, as pessoas idosa, naquele tempo também eram pessoas que prezavam e zelavam por um filho da velha Gertrudes.
(16SBO0170MBPRI)
(102) Aí depois que vieram as OTRAS irmãs. (03SBO0079FAPRI)
Classe nuclear na primeira posição:
(103) Eram PESSOAS forte, né? (2TUB31L23FAPRI)
(104) Os primeiro colonizador foram ESPANHÓIS. (01SBO0089MBCOL)
(105) Tem PESSOAS que são individualista num sentido. (16SBO0813MBPRI)
(106) Tinha CRIANÇAS que vinham de longe a pé. (03SBO0976FAPRI)
Classe nuclear na segunda posição:
(107) Os MOÇO andavam tudo de terninho, né? (2TUB5L3FAPRI)
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(108) Eu fazia os ENCONTRO com as NAMORADA nos BAILE.
(1TUB6L7MBPRI)
(109) Tivemos dois PRESIDENTE. (16SBO0393MBPRI)
(110) Tenho meus RECIBO, tenho contrato, tenho tudo, né? (03SBO1073FAPRI)
Classe nuclear na terceira posição:
(111) O pai dele deu ele com uns sete ANOS para uma família criar.
(2TUB9L24/25FAPRI)
(112) Os meus IRMÃO eram todos eles pelo menos tem, tem os seus MARIDO
com elas. (1TUB9L14/15MBPRI)
(113) Vocês têm cem mil HABITANTE. (16SBO0970MBPRI)
(114) Quando terminou os seis MESES comprei o salão. (03SBO0332FAPRI)
Classe não nuclear posposta ao núcleo na segunda posição:
(115) Isso tudo custaram vidas HUMANA, né? (01SBO0132MBCOL)
(116) São moça BOA, também. (2TUB28L17FAPRI)
(117) Dentro do colégio vocês MESMOS podem ver. (16SBO0812MBPRI)
(118) Aqui mesmo a gente tem uma turma muito grande de mulher SEPARADA.
(03SBO0200FAPRI)
Classe não nuclear posposta ao núcleo nas demais posições:
(119) Quatro ano SEGUIDO já que a gente vai. (2TUB20L5FAPRI)
(120) Mora com dois filhos HOMEM. (1TUB11L10MBPRI)
(121) Os serviços URBANOS da cidade. (16SBO0668MBPRI)
(122) Eu tenho todo tipo; tenho pessoas jovens e tenho pessoas mais MADURA.
(03SBO0214FAPRI)
Estamos de acordo com Scherre (1996) quanto a relação com o núcleo : qualquer
classe gramatical anteposta ou qualquer classe gramatical posposta ao núcleo do SN apresenta, respectivamente, mais ou menos chances de conter marcas formais de plural. Nós estamos
de acordo com essa autora.

3.3.1.4 Variável independente ‘marcas precedentes’
Para a análise das marcas precedentes tomamos como base o grupo de fatores
proposto Scherre (1988):
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A- Posição de análise do elemento no SN: segunda.
a – Zero na primeira posição – os casos em que há zero na primeira posição,
ou seja, quando a primeira posição não é marcada:
(123) A mãe com muito FILHO, nove filho, né? (2TUB1L2/3 FAPRI)
(124) Para educar certa CRIANÇAS, tem que se apanhar um pouco.
(1TUB7L7/8MBPRI)
b – Numerais precedentes terminados em S na primeira posição:
(125) Tivemos dois PRESIDENTE. (16SBO0393MBPRI)
(126) Eu tenho uma casada, duas CASADA. (03SBO0105FAPRI)
c – Numerais precedentes não terminados em S na primeira posição:
(127) Porque eu me criei até oito ANOS eu e uma irmã só. (03SBO0076FAPRI)
(128) Entrava gente com dez ano, onze ANO na escola, né? (2TUB40L22FAPRI)
d – Presença de marca formal na primeira posição:
(129) A gente se levantava de madrugada, tirava o leite das VACA e ia fazer a
entrega. (1TUB2L6MBPRI)
(130) As VIATURA estão cruzando. (16SBO0202MBPRI)
B – Posições de análise do elemento no SN: terceira e Quarta.
a – Presença de marca formal a partir da primeira posição (a primeira e a
segunda posição devem ser marcadas):
(131) De primeiro tinha missa todos os DIA, seis e meia da manhã, seis da manhã.
(2TUB7L5/6FAPRI)
(132) Todos os GÊNIO do nosso governo, nós temos o direito de acusar.
(16SBO0425MBPRI)
Nesses casos, não pode haver numerais ou modificadores entre o elemento precedente e o elemento de análise, como podemos ver nestes dois exemplos:
(133)Tinha que ir na igreja à missa das nove HORA ou à missa das três HORA.
(16SBO0226MBPRI)
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(134) Nas horas mais NECESSÁRIA foi as pessoas que me estenderam as mão.
(10SBO0148FBPRI)
No exemplo 133, há um numeral entre o elemento precedente e o elemento de
análise. No exemplo 134, há um modificador (advérbio) entre o elemento precedente e o elemento de análise.
b – Mistura de marcas de plural:
• O primeiro elemento não é marcado e o segundo é:
(135) O teus OVIDO, a boca, o teu nariz, a tuas VISTAS, o teus <ou->.
(16SBO0914MBPRI)
• O primeiro elemento é marcado e o segundo é um numeral:
(137) Quando terminou os seis MESES comprei o salão. (03SBO0332FAPRI)
• O primeiro elemento é marcado e o segundo é um modificador:
(138) Eu tenho todo tipo; tenho pessoas jovens e tenho pessoas mais MADURA.
(03SBO0214FAPRI)
Aqui, deve haver marca de plural no elemento que precede o elemento analisado.
São aceitos numerais ou modificadores entre o elemento precedente e o de análise.
c – Zero formal no elemento que precede o elemento de análise:
• O primeiro elemento é marcado e o segundo não é:
(139) Depois de lá fomos parar nas irmã BAHIANA (1TUB3L1MBPRI)
• O primeiro elemento é um numeral e o segundo não é marcado:
(140) A santa ali que... uh... já fui quatro ano SEGUIDO pra Aparecida do Norte,
já vou o quinto. (2TUB7L17FAPRI)
• O primeiro elemento é marcado, o segundo é um numeral e o terceiro não é
marcado:

75
(141) Que eu possa colocar as duas coisa JUNTA, né? (03SBO0380FAPRI)
• O primeiro elemento é marcado, o segundo não é e o terceiro é um modificador.
(142) E... mas tinha umas professora muito BRABA. (2TUB17L3FAPRI)
Nos casos acima, tem que haver um zero em elemento que admite marca. Ou seja,
o elemento que precede o dado de análise, não pode ser marcado. Também pode haver numeral ou modificador entre o elemento precedente e o elemento de análise.
Nos estudos anteriores sobre a CN, constatou-se o paralelismo formal, ou seja:
marcas levam a marcas e zeros levam a zeros. Acreditamos que no nosso estudo isso não seja
diferente, sendo assim: a presença de duas ou mais marcas formais precedendo o elemento de
análise favorece mais marcas neste elemento do que zero formal a partir da primeira posição,
evitando-se a força do paralelismo formal.

3.3.1.5 Variável independente ‘saliência fônica’
O grupo de fatores deste estudo ficou assim subdividido:
A – Plural duplo – alternância vocálica e acréscimo de –S:
(143) Muitos FOGOS,
(1TUB8L16/17MBPRI)

muita

alegria,

muito...

bandas

tocavam.

(144) Os ônibus. ambulatórios [e] – fazem a – [temos três POSTO no] – temos
dois POSTOS no Passo. (16SBO0671MBPRI)
B – Itens terminados em–L – alterações silábicas e acréscimo de –S:
(145)Se vai num baile, o que existe é CASAIS dançando. (03SBO0205FAPRI)
(146) MÓVEIS não sobrou nada, livros nada. (1TUB3L14/15MBPRI)
C – Itens terminados em –R – acréscimo de –ES:
(147) Nós temos vinte e um VEREADOR em São Borja. (16SBO0595MBPRI)
(148) É como todos os LÍDER, todos os grande homens quando morrem, todo
mundo se comove. (11SBO0294MBGIN)
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D – Itens terminados em –S – acréscimo de –ES:
(149) Quando o menino tinha três MÊS, ela chegou, e eu não sabia tudo o que ela
estava passando, né? (2TUB27L8/9FAPRI)
(150) Muitas VEZ a gente leva prejuízo. (16SBO0828MBPRI)

E – Itens terminados em –ÃO – alteração silábica e acréscimo de –S:
(151) Eu tenho televisão, eu tenho cinco TELEVISÃO. (1TUB11L1/2MBPRI)
(152) Não tenho CONDIÇÕES de lhe pagar. (03SBO1066FAPRI)
F – Plural regular – apenas acréscimo de –S:
(153) Então esses
(16SBO0233MBPRI)

DIA,

eu

cobrei

do

padre

da

nossa

paróquia.

(154) Esse meu neto, no dia das CRIANÇA, ganhou uma porção de coisa.
(2TUB6L26/27FAPRI)
G – Plural regular dos itens terminados em ÃO – apenas acréscimo de –S:
(155) A gente só sabe que ele tem muitos, muitos IRMÃOS, assim.
(2TUB10L9FAPRI)
(156) A coisa mais querida, rapaz, as MÃO da gente. (16SBO0913MBPRI)
Todos os estudos anteriores sobre a saliência fônica no Brasil como os de Lemle e
Naro (1974-1976); Braga e Scherre (1976, apud Scherre, 1988); Braga (1977 apud Scherre,
1988) e Scherre (1978); Guy (1981); Scherre (1988) e Fernandes (1996) chegaram praticamente ás mesmas conclusões: formas mais salientes, por serem mais perceptíveis, são mais
marcadas do que as formas menos salientes. É essa nossa expectativa com relação aos nossos
dados.

3.3.1.6 Variável independente ‘tonicidade dos itens’
No trabalho de Scherre (1988), 90% dos casos de monossílabos ocorrem antepostos ao núcleo, sendo 81% artigos e 09% possessivos, os quais são marcados por esta razão,
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por estarem antepostos ao núcleo, e não por serem monossílabos, portanto não incluiremos na
nossa análise essas duas classes gramaticais: artigos e possessivos. Trabalharemos com os
substantivos, categorias substantivadas e adjetivos, assim como fez Fernandes (1996), na segunda etapa de sua análise de tonicidade. Como Scherre (1988) e Fernandes (1996), analisaremos a tonicidade dos itens lexicais de forma singular, pois parece ser a forma mais coerente.
Por exemplo, se encontrarmos a palavra amor, mesmo que ela retenha marcas de plural (amores), a consideraremos como uma palavra oxítona, ou seja, sempre levaremos em conta a palavra no singular.
O nosso grupo de fatores tonicidade dos itens lexicais ficou dividido em:
A – Monossílabos tônicos:
(157) Ela ia se acabar nas MÃO dele. (2TUB28L2/3FAPRI)
B – Oxítonos:
(158) Só somos só em três IRMÃO homem, né, mulher tem cinco ainda.
(1T2L11/12MBPRI)
C – Paroxítonos:
(159) Os CHURRASCOS que eles faziam pros pobre eram aberto a todo mundo
né? (03SBO0596FAPRI)
D – Proparoxítonos:
(160) Mas bom cabo eleitoral, nos PERÍODOS, eu sou. (16SBO0585MBPRI)
Nos trabalhos de Scherre (1988) e Fernandes (1996), houve maior marcação de
plural nos monossílabos e oxítonos, porém não foi um grupo de fatores significante para o
estudo da CN. Escolhemos trabalhar com esse grupo de fatores, para verificar se no nosso
estudo, a tonicidade se comporta da mesma maneira.
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3.3.1.7 Variável independente ‘graus dos substantivos e adjetivos’
O grau dos substantivos ficou dividido em:
A – Grau normal
(161) Ela traz as MENINA pra mim ver. (2TUB14L26FAPRI)
(162) Tu sabes quantas HORA eu trabalho? (16SBO1000MBPRI)
B- Grau diminutivo/aumentativo
(163) Comprei a televisão para eles vê os BICHINHO, as COISINHA assim, né?.
(2TUB34L5/6FAPRI)
(164) Vai fazer cinco ANINHO. (16SBO0279MBPRI)
Diferentemente de Scherre (1988) e Fernandes (1996), não trabalharemos com a
animacidade dos substantivos, pelo fato de esta variável não haver sido considerada estatisticamente relevante, também, não trabalharemos com a informalidade, por considerarmos extremamente difícil controlar esta variável. Como saberemos se determinado substantivo é
formal ou informal, se faz parte de entrevistas que tentam ser o mais informal possível? Sendo
assim, no que diz respeito às características gramaticais dos substantivos e adjetivos, só analisaremos o grau.
Acreditamos que o grau aumentativo e diminutivo irá desfavorecer a aplicação da
regra por ser mais informal que o grau normal.

3.3.2

VARIÁVEIS INDEPENDENTES DE NATUREZA EXTRALINGÜÍSTICA

3.3.2.1 Variável independente ‘idade’
Os dados em análise estão distribuídos de acordo com duas faixas etárias. Uma
com informantes com idade entre vinte e cinco e quarenta e nove anos e outra com informantes com mais de cinqüenta anos.
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Exemplos:
A – Informante com idade entre vinte e cinco e quarenta e nove anos:
(165) Também exportam daqui pra lugares longe, né? (18SBO0054MAPRI)
(166) Quem iria morrer, era só os coitados. (5TUB118FACOL)

B – Informante com mais de 50 anos:
(167) As coisa eram mais fácil. (01SBO0057MBCOL)
(168) Ficamos lá durante três dias. (10TUBFBCOL)
Com relação a esta variável, nossa hipótese se refere a uma possível mudança em
tempo aparente, no sentido de que os informantes com mais de 50 anos aplicarão mais a regra
padrão de concordância de número que os informantes com idade entre 25 a 49 anos.

3.3.2.2 Variável independente ‘níveis de escolaridade’
Trabalhamos com três níveis de escolaridade: primário, ginásio e colegial. Vejamos os exemplos:
A – Primário:
(169) Aos domingo que eu me dedico mais. (03SBO0140FAPRI)
(170) Os pai antigamente não conversavam muito com a gente, né?
(2TUB2L29FAPRI)
B – Ginásio:
(171) Eu conheci ele nas vez que veio em São Borja. (11SBO0277MBGIN)
(172) Nessa campanha aí da construção das arquibancadas que dê tudo certo, né?
(7TUB31MAGIN)
C – Colegial:
(173) Fazia extração de pedras britadas. (9TUBMBCOL)
(174) Ali onde os bombeiros têm o destacamento deles. (24SBO0111FBCOL)
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Pensamos que o nível de escolarização é um fator muito importante para a concordância nominal, por isso quanto maior a escolaridade maior a marcação de plural no SN.

3.3.2.3 Variável independente ‘sexo’
Vejamos os exemplos:
Masculino:
(175) Umas das cosas que eu vou te dizer uma coisa, tchê! (16SBO0468MBPRI)
(176) Depois de passar alguns anos fora, voltei a Itaqui. (01SBO0035MBCOL)
Feminino:
(177) Olha, os meus FILHOS já casaram tudo. (10TUBFBCOL)
(178) As paquera eram só de olhadinhas, né? (15SBO0169FAGIN)
Muitos estudos já comprovaram a relevância da variável sexo indicando que as
mulheres tendem mais ao uso da forma padrão. Labov (1972) assinala que, no discurso cuidado, as mulheres empregam menos as variantes estigmatizadas do que os homens e, assim sendo, parecem mais sensíveis aos valores sociais que condicionam o uso da língua.
Trudgill (1979) ressalta que essa diferenciação lingüística se relaciona ao fato de
que as formas femininas costumam ser mais antigas, ou seja, as mulheres têm uma linguagem
mais conservadora. Elas valorizam muito mais as formas de prestígio, são mais detalhistas e
preocupadas em falar “direitinho”, porque receberam uma educação que insiste bastante nesse
aspecto de que se deve falar de um jeito e não de outro. As mulheres procuram não falar o que
é estigmatizado. Partindo disso, nossa hipótese é de que as mulheres marcam mais do que os
homens.

3.3.2.4 Variável independente ‘cidade’
Trabalhamos com dados de duas cidades: Tubarão e São Borja.

81
Vejamos os exemplos:
A- Tubarão
(179) Eu uso as outras cores, tudo, mas o branco pra mim é o essencial e o azul.
(10TUBFBCOL)
(180) Depois de lá fomos parar nas irmã baiana (1T3L1MBPRI)
B- São Borja
(181) Eu morei quarenta e nove ANOS com ela. (10SBO0038FBPRI)
(182) Ele a viu transitando e OS cachorro acuando, não é? (18SBO0739MAPRI)
Como a concordância de número do português e a concordância de número do espanhol funcionando da mesma maneira é provável que não encontremos grandes diferenças
nos resultados das duas cidades analisadas, a de fronteira e a de não fronteira.

3.4 ANÁLISE QUANTITATIVA

A análise dos dados teve tratamento estatístico segundo o Programa Computacional VARBRUL30. No primeiro momento da pesquisa, antes de utilizarmos o VARBRUL, os
dados estavam separados, ou seja, trabalhamos com os dados de Tubarão e São Borja separadamente; depois, a aproximação dos resultados era tanta, que acabamos juntando-os. Na nossa
primeira rodada no VARBRUL, levamos em conta todos os grupos de fatores. Depois, para
que melhor pudéssemos entender o comportamento da posição linear e da classe gramatical,
cruzamos esses dados. Esse cruzamento foi de fundamental importância para nossa análise,
porque deu conta de descrever mais adequadamente a influência das variáveis classe gramatical e posição dos itens no SN na concordância nominal de número. Finalmente, fizemos mais
alguns cruzamentos buscando analisar até que ponto a escolaridade influencia no comporta
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mento da marcação de plural no SN. Cruzamos os fatores marcas precedentes e escolaridade;
idade e escolaridade e sexo e escolaridade. Também fizemos o cruzamento de sexo e cidade
para verificar se a geografia está influenciando no uso lingüístico dos homens e mulheres no
que se refere à concordância nominal de número.

30

O programa VARBRUL é um modelo logístico de análise de dados que quantifica a influência relativa de cada
fator em relação à variável dependente e, além disso, apresenta a seleção dos grupos de fatores mais significativos.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo foi dividido em duas etapas. Na primeira, expõem-se os grupos de
fatores controlados e que foram selecionados pelo VARBRUL na sua ordem de importância.
Depois, foi analisado cada grupo de fatores seguindo essa ordem. Na segunda etapa, foram
feitos entre as variáveis alguns cruzamentos que nos pareceram necessários para entendermos
melhor nossos dados.

4.1 ETAPA 1: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A etapa 1 de análise abordou os dados a partir do controle de variáveis independentes, com o objetivo de verificarmos qual a influência de cada grupo de fatores na aplicação/apagamento de marcas redundantes de número em sintagmas nominais do português.
Reforçamos que a descrição e a exemplificação de cada fator constituinte dos grupos de fatores foram apresentadas no capítulo anterior, da metodologia.
Vejam-se, a seguir, os grupos de fatores controlados e que foram selecionados
pelo VARBRUL por ordem de importância:
1º Relação com o núcleo
2º Escolaridade
3º Marcas precedentes
4º Saliência fônica
5º Grau dos substantivos
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6º Cidade
7º Classe gramatical
8º Sexo
As variáveis lingüísticas que não foram selecionadas pelo Pacote Estatístico são:
tonicidade dos itens lexicais e posição dos itens no SN, e a variável social foi: idade.

4.1.1

VARIÁVEL ‘RELAÇÃO COM NÚCLEO’

Esta variável foi selecionada, na primeira rodada do VARBRUL, como a mais significante. Estes são nossos resultados:
Tabela 3 – Relação com o núcleo e marcação de plural em Tubarão e São Borja
Fatores
Classe não nuclear anteposta 1ª posição
Classe não nuclear anteposta 2ª posição
Classe nuclear 1ª posição
Classe não nuclear posposta 2ª posição
Classe não nuclear posposta demais posição
Classe nuclear 2ª posição
Classe nuclear nas demais posições
Total

Aplicação
138
133
188
25
52
586
82
2374

Total
1331
143
256
36
114
1432
198
3510

%
98
93
73
69
46
41
41
68

P. R.
0,92
0,74
0,37
0,33
0,15
0,13
0,13

Já era previsto que a classe não nuclear na 1ª posição fosse bem marcada (0,92)
por estar na primeira posição do sintagma e por ser geralmente ocupada por artigos, demonstrativos, indefinidos. Vejam os exemplos:
(184) Dá UMAS roncada, o motor mais forte. (23SBO0734FACOL)
(185) E ALGUNS otros peixe não existe. (7TUB126MAGIN)
Depois temos a classe não nuclear anteposta ao núcleo na 2ª posição (0,74) confirmando nossa hipótese e coincidindo com os estudos anteriores que revelam que os elementos antepostos ao núcleo são mais marcados que os pospostos.
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A classe nuclear na 1ª posição teve um peso relativo baixo (0,37), caindo ainda
mais na classe nuclear na 2ª posição (0,13) e mantendo o mesmo índice nas demais posições
(0,13). Por estarem ocupando a primeira e segunda posições no SN, poderíamos esperar uma
maior marcação. Porém, Scherre (1988) também constata que o substantivo na primeira posição é menos marcado do que as classes antepostas que ocupam a primeira e segunda posição
do SN.
Tabela 4 – Resultados comparados: pesos relativos – relação com o núcleo e marcação
de plural em Tubarão e São Borja
Fatores
Classe não nuclear 1ª posição
Classe não nuclear anteposta 2ª posição
Classe nuclear 1ª posição
Classe nuclear 2ª posição
Classe nuclear nas demais posições
Classe não nuclear posposta 2ª posição
Classe não nuclear posposta demais posições

Scherre (1988)
0,87
0,86
0,70
0,21
0,25
0,26
0,13

Fernandes (1996)
0,85
0,72
0,67
0,23
0,22
0,32
0,25

Nossos dados
0,92
0,74
0,37
0,13
0,13
0,33
0,15

Comparando os resultados percebemos que os pesos relativos se parecem muito.
Os elementos não nucleares na primeira e na segunda posição são muito marcados, havendo
uma significativa queda nos elementos pospostos ao núcleo. O único resultado que possui
uma diferença significativa é a classe nuclear na 1ª posição: Scherre 0,70, Fernandes 0,67,
nossos dados 0,37. Como nosso estudo é mais atual que os anteriores, podemos supor que
com o passar do tempo as classes não nucleares antepostas ao núcleo vêm sendo cada vez
mais marcadas e as classes nucleares e não nucleares pospostas ao núcleo estão desfavorecendo cada vez mais a aplicação da regra.

4.1.2

VARIÁVEL ‘ESCOLARIDADE’ 31

Observemos a seguinte tabela:

31

Embora os resultados das amostras com controle das variáveis sociais das duas cidades do Sul (Tubarão e São
Borja) se mostraram muito semelhantes, optamos por separá-las, para que pudéssemos correlacionar nossos
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Tabela 5 – Distribuição da marcação de plural em SN segundo a escolaridade dos informantes de Tubarão e São Borja:
Cidade
Tubarão

São Borja

Escolaridade
Primário
Ginásio
Colegial
Total
Primário
Ginásio
Colegial
Total

Aplicação
376
426
479
1281
321
364
409
1094

Total
647
635
613
1895
552
541
523
1616

%
58
66
78
67
56
65
76
65

P.R.
0,34
0,48
0,68
0,33
0,48
0,65
-

A partir dessa tabela podemos constatar o que já havíamos previsto: a aplicação da
regra de concordância de acordo com a norma é, de forma geral, diretamente proporcional aos
anos de escolarização dos falantes. Olhando para os pesos relativos podemos perceber que há
uma diferença marcante entre o primário (0,34/0,33) e o colegial (0,68/0,65).
Tabela 6 – Distribuição da marcação de plural em SN segundo a variável escolaridade
nos estudos correlatos entre os informantes do Rio de Janeiro (Scherre, 1988), Florianópolis, Chapecó, Irati e Panambi (Fernandes, 1996) e Tubarão e São Borja
Escolaridade

P. R.
32

Primário
Ginásio
Colegial

RJN
0,41
0,50
0,59

33

FLN
0,32
0,48
0,66

TUB
0,32
0,48
0,67

SOB
0,31
0,49
0,66

Nos três estudos, é comprovado que quanto maior o nível de escolaridade maior a
presença de concordância nominal de número. Os nossos resultados foram muito parecidos
com os de Fernandes (1996), os quais diferem um pouco, principalmente, nos níveis primário
e colegial dos resultados de Scherre (1988). É interessante observar que, nos nossos dados e
nos de Fernandes (1996), houve menos marcas no primário que nos dados de Scherre (1988).
Em contrapartida, houve mais concordância de número de acordo com a norma, no nível co

resultados com os encontrados nas pesquisas já desenvolvidas no Rio de Janeiro e em Florianópolis, como
vamos ver nas tabelas que seguem.
32

Aqui, são incluídos os dados do Rio de Janeiro do estudo de Scherre (1988).

33

Aqui, são incluídos os dados das cidades de: Florianópolis, Chapecó, Irati e Panambi do estudo de Fernandes
(1996)
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legial nos nossos dados e nos dados de Fernandes (1996) do que nos dados de Scherre (1988).
O que podemos constatar é que com o passar dos anos a diferença vem sendo cada vez mais
acentuada entre o primário e o colegial.

4.1.3

VARIÁVEL ‘MARCAS PRECEDENTES’

Esta variável também foi bastante significante para o nosso estudo. Na primeira
rodada do programa VARBRUL, ela foi a 3ª mais significante, após o cruzamento de classe
gramatical com posição linear, ela foi a 4ª.
Observemos os resultados:
Tabela 7 – Marcas precedentes e marcação de plural em Tubarão e São Borja:
Fatores
Zero na 1ª posição
Presença de marcas a partir da 1ª posição
Numeral sem /s/
Numeral com /s/
Presença de marca na 1ª posição
Mistura de marcas
Zero formal a partir da 1ª
Total

Posição de análise
2
3,4
2
2
2
3,4
3,4
2

Aplicação
27
88
98
83
545
28
5
874

total
31
153
197
180
1225
75
55
1916

%
87
58
50
46
44
37
9
46

PR
0,66
0,61
0,60
0,59
0,49
0,45
0,06

Para que melhor possamos entender esta tabela, vamos olhar primeiro para a segunda posição de análise:
- Zero na 1ª posição: Quando a 1ª posição não é marcada, há grande chance de
ocorrer marcação na posição seguinte como nos exemplos:
(186) Para educar certa CRIANÇAS, tem que se apanhar um pouco.
(1TUB7L7/8MBPRI)
(187) Se lê leitura BÍBLICAS. (17SBO0301FBGIN)
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Isso ocorre pois, se a segunda posição também não for marcada, corre-se o risco
de se perder a informação de plural, como já havia concluído Fernandes (1996). O peso relativo neste caso foi de 0,66.
- Numerais terminados em/s/e numerais não terminados em/s/na primeira posição: não teve relevância no nosso estudo a terminação dos numerais, pois o peso relativo foi
bem parecido entre os dois, sendo de 0,59 e 0,60 respectivamente.
Para Scherre (1978), o numeral favorece mais marcas nos dados dos falantes semiescolarizados, porque o numeral tem apenas marca semântica de pluralidade e pode ser
mais difícil de perceber a marca de plural do que naquele segmento precedente que tem marca
formal. No trabalho de Scherre (1988) também não houve diferença em termos percentuais
nos numerais terminados em /s/ e não terminados em/s/.
- presença de marca na 1ª posição: Se a primeira posição é marcada, a segunda
posição tem 56% de chance de não ser marcada. Como no exemplo: (188) O povo que, no
caso, vai sofrer as CONSEQÜÊNCIA. (7TUB231MAGIN). Pois se já marcamos no primeiro
item seria redundante marcar no segundo também.
Terceira e quarta posições de análise:
- Presença de marcas a partir da 1ª posição: Se a primeira e a segunda posições
são marcadas a terceira e a quarta posições têm grandes chances de serem marcadas também,
o peso relativo neste caso é de 0,61. Isto nos leva a uma conclusão consistente: marcas levam
a marcas e zeros levam a zeros. Vejamos os exemplos:
(189) São poucas as PESSOAS que vêm de lá pra comprar aqui.
(7TUB324MAGIN);
(190) Todos os FINAIS de semana ele vai pra lá. (4TUB275FAGIN)
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- Mistura de marcas de plural: se há mistura de marcas de plural, baixa significativamente a marcação 0,45, por exemplo:
(191) Depois eu parei pra ajudar a mãe e o meus IRMÃO. (3TUB5MAPRI);
(192) Eu já digo pra minha filha, né?, tem que estudar, estudar, né? O meus FILHO, né? E aquele tempo não, já...(2TUB18L24/25FAPRI)
- Zero formal a partir da 1ª posição: Quando há ocorrência da variante [ø] no item
antecedente, o item analisado terá 09% de chance de ser marcado com plural, com um peso
relativo muito baixo que é de 0,06. Comprovando o que já foi dito que zeros levam a zeros.
Vejamos os exemplos:
(193) Gosto de fazer umas caminhada BOA na praia. (10TUBFBCOL);
(194) Ficou duas filha, e duas filhinha PEQUENA. (20SBO0147MAGIN)
Outra suposição é que talvez a variável “relação com o núcleo” seja o fator determinante aqui. Como o núcleo não retém a variante [s] (“caminhada”, “filhinha”) o elemento
posposto concorda com o núcleo e também não retém.

4.1.4

VARIÁVEL ‘SALIÊNCIA FÔNICA’

Estes são nossos resultados:
Tabela 8 – Processos morfofonológicos de formação de plural e marcação de plural em
Tubarão e São Borja:
PROCESSOS
Terminado em – L
Terminado em –R
Regular
Terminado em –ÃO (ÕE)
Terminado em –S
Regular em –ÃO
Duplo
Total

Aplicação
38
56
2208
17
31
16
8
2374

Total
42
78
3214
40
72
39
24
3509

%
90
72
69
42
43
41
33
68

P.R.
0,94
0,78
0,49
0,47
0,46
0,39
0,27

Com relação ao processo morfofonológico de formação do plural, as palavras
terminadas em -L e terminadas em -R foram as que tiveram peso relativo mais alto, 0,94 e
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0,78 respectivamente. O plural regular, o plural terminado em ÃO (ÕES), e o plural terminado em –S estão com pesos relativos muito próximo 0,49, 0,47, 0,46, respectivamente. O plural
regular terminado em –ÃO e o plural duplo foram os que tiveram pesos relativos mais baixo
0,39 e 0,27 respectivamente. O que achamos interessante nestes resultados, é que os plurais
regulares tiveram menos marcação que alguns plurais irregulares. Pensamos que é pelo fato
de que a ausência de um simples -S (as mesas – as mesa) não faz tanta diferença foneticamente como a ausência de -ES (os mares – os mar); ou a mudança de -L para -EIS (provas
fáceis – provas fácil). As palavras terminadas em -S (os meses – os mês) também tiveram
pouca marcação. Pensamos que é pelo fato de o -S já ter como característica semântica a marcação de plural. Os trabalhos anteriores concluíram que as formas mais salientes são mais
marcadas. No nosso trabalho, há dois casos que contradizem esta conclusão: o primeiro caso
seria o plural duplo (os jogos) que teve peso relativo muito baixo 0,27 e depois foram os itens
terminados em – ÃO com alterações silábicas, cujo peso relativo foi de 0,47, mais baixo que
os menos salientes. Com relação ao plural duplo, pensamos que o baixo PR decorre do fato de
ser um caso de plural regular. No português popular não há diferença entre povo / povos, tijolo / tijolos, porco / porcos. O mesmo acontece com os itens terminados em –ÃO com alteração silábica. No português popular ocorrem de maneira regular: caminhão / caminhãos, avião
/ aviãos, por isso que têm PR baixo. Comparando nossos resultados com os outros dois estudos sobre Concordância Nominal veremos que há bastante divergência nos três resultados.
Tabela 9 – Resultados comparados: pesos relativos e marcação de plural em Tubarão e
São Borja
PROCESSOS
Duplo
Terminado em – L
Terminado em –ÃO (ÕE)
Terminado em –R
Terminado em –S
Regular
Regular em –ÃO

Scherre (1988)
0,86
0,56
0,42
0,48
0,38
0,24
+

Fernandes (1966)
0,81
0,78
0,75
0,74
0,59
0,48
0,63

Nossos dados
0,27
0,94
0,47
0,78
0,46
0,49
0,39
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4.1.5

VARIÁVEL ‘GRAU DOS SUBSTANTIVOS’

Observemos a tabela 10 a seguir:

Tabela 10 – Grau dos substantivos e marcação de plural em Tubarão e São Borja:
Fatores
Aumentativo/diminutivo
Normal
Total

Aplicação
9
879
888

Total
52
1895
1947

%
17
46
46

P.R.
0,25
0,50

Observando os dados, percebemos que o grau aumentativo/diminutivo desfavorece significativamente a aplicação da regra de apagamento do [s].
Tabela 11 – Resultados comparados – grau dos substantivos e marcação de plural em
Tubarão e São Borja
Fatores
Aumentativo/diminutivo
Normal

Scherre (1988)
0,40
0,60

Fernandes (1996)
0,22
0,51

Nossos dados
0,25
0,50

Os pesos relativos de nossos dados e os de Fernandes (1996) foram muito próximos e ambos mais baixos que os de Scherre (1988), porém nos três estudos o grau normal foi
o que mais favoreceu a aplicação da regra.
Scherre (1988) atribui a esses resultados a questão da formalidade dos substantivos, já que os diminutivos/aumentativos têm o traço + informal, ou seja, fazem parte de uma
linguagem familiar ou uma função expressiva/emotiva. Nós, assim como Fernandes (1996),
também concordamos com este raciocínio, pois os aumentativos/diminutivos encontrados, nos
nossos dados, são usados em contextos de fala informais34: mocinha, coitadinho, filhinha,
trocadinho, musiquinha etc. Sendo assim: mais informal – menos retenção de [s] que é a variante mais formal.

34

Apesar de não termos controlado o fator de formalidade / informalidade, olhando para os nossos dados percebemos que o grau diminutivo é geralmente usado em contextos de fala informais.
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4.1.6

VARIÁVEL ‘CIDADE’

Tabela 12 – Distribuição da marcação de plural em SN segundo a cidade de Tubarão e
São Borja:
Cidades
Tubarão
São Borja
Total

Aplicação
1285
1090
2375

Total
1801
1710
3511

%
68
64
68

P.R.
0,56
0,43

Levando em conta os percentuais das duas cidades, 68% dos informantes de TUB
e 64% dos de SBO, constatamos que os falantes dessas duas cidades costumam aplicar a regra
de número nos SNs de modo praticamente igual. Entretanto, os pesos relativos não o são. Então é possível que haja outros fatores interferindo nos resultados. Acreditamos que um deles
trate da variável sexo, como vamos ver na tabela 14, as mulheres de TUB costumam aplicar
mais a regra de número que os homens (também de TUB).

4.1.7

VARIÁVEL ‘CLASSE GRAMATICAL’

Tabela 13 – Classe gramatical e marcação de plural em Tubarão e São Borja
Classe
Artigo e demonstrativo
Indefinido
Quantificador
Categoria Substantivada
Possessivo
Substantivo
Adjetivo
Total

Aplicação
1015
242
68
79
100
707
164
2375

Total
1033
249
75
131
108
1615
300
3511

%
98
97
91
60
93
44
55
68

P.R.
0,67
0,64
0,55
0,54
0,46
0,42
0,22

Analisando a tabela das classes gramaticais, observamos que houve maior retenção do [s] nos artigos e demonstrativos (0,67) e indefinidos (0,64), provavelmente, por ocuparem a primeira posição no sintagma. Depois, temos o quantificador (0,55) que, na maioria das
vezes, ocupa a primeira posição e, certamente, por isso também retém mais a variante [s]. Na
categoria substantivada (0,54), houve mais retenção que no substantivo (0,42). O adjetivo foi
o que menos reteve a variante [s] (0,22), provavelmente por aparecer normalmente nas segun
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das e terceiras posições. Esses resultados confirmam nossa hipótese: os substantivos e adjetivos têm menos marcas de plural que os determinantes, por aparecerem com mais freqüência
nas segundas e terceiras posições

4.1.8

VARIÁVEL ‘SEXO’

Vejamos as seguintes tabelas:
Tabela 14 – Distribuição da marcação de plural em SN segundo o sexo dos informantes
de Tubarão e São Borja:
Cidade
Tubarão

São Borja

Gênero
Feminino
Masculino
Total
Feminino
Masculino
Total

Aplicação
641
640
1281
547
547
1094

Total
912
983
1895
778
838
1616

%
70
65
67,5
68
66
67

P.R.
0,53
0,47
0,50
0,48
-

Os resultados desta tabela mostram que as mulheres retêm mais a marcação de
plural do que os homens. Em Tubarão, a diferença é um pouco mais expressiva 0,47 (homem), 0,53 (mulher). Mesmo assim, em ambas as cidades, as diferenças não chegam a ser
significativas. Sendo assim não se pode confirmar nossa hipótese, que diz que as mulheres
marcariam mais por serem mais sensíveis às formas lingüísticas em prestígio.
Tabela 15 – Distribuição da marcação de plural em SN segundo Sexo nos estudos correlatos entre os informantes do Rio de Janeiro (Scherre, 1988), Florianópolis, Chapecó,
Irati e Panambi (Fernandes, 1996) e de Tubarão e São Borja:
SEXO
Feminino
Masculino

RJN
0,58
0,42

P. R.
FLN
0,53
0,46

TUB
0,53
0,46

SBO
0,51
0,45

Percebemos que os resultados são bastante parecidos, porém, nos dados do Sul a
diferença entre o sexo feminino e masculino é menos acentuada do que nos dados do Rio de
Janeiro.
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4.2 ETAPA 2: CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS

4.2.1

CRUZAMENTO DE POSIÇÃO LINEAR E CLASSE GRAMATICAL

Para que melhor pudéssemos entender nossos dados, no que se refere à posição linear e classe gramatical, sentimos a necessidade de fazer um cruzamento dessas variáveis.
Tabela 16 – Cruzamento de posição linear e classe gramatical e marcação de plural em
Tubarão e São Borja
CLASSE
ARTIGO E DEMONSTRATIVO
POSSESSIVO

INDEFINIDO

SUBSTANTIVO

CATEGORIA SUBSTANTIVADA

ADJETIVO
QUANTIFICADOR

Posição
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Aplicação
969
46
38
60
2
223
19
94
528
85
39
34
6
72
47
45
66
1
1

Total
986
47
39
66
3
226
23
100
1317
198
47
75
9
127
67
106
68
2
4

%
98
98
97
91
67
99
83
94
40
43
83
45
67
57
70
42
97
50
20

P. R.
0,63
0,87
0,69
0,55
0,49
0,71
0,20
0,86
0,36
0,35
0,59
0,43
0,46
0,47
0,49
0,33
0,83
0,73
0,44

Analisando essa tabela, podemos verificar que a primeira posição é ocupada principalmente por determinantes. O que nos chamou bastante a atenção é que a segunda posição
dos artigos e demonstrativos favorece mais a aplicação da regra (P. R. de 0,87) que a primeira
posição (P. R.de 0,63). Contrariando um pouco nossa hipótese que diz que a primeira posição
reteria mais o [s]. Nas outras classes gramaticais, a primeira posição é sempre mais marcada
do que a segunda e terceira. Com exceção do adjetivo para o qual a segunda posição (0,49) é
levemente mais marcada que a primeira (0,47).
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Também, podemos observar que há um número considerável de substantivos na
primeira posição, os quais possuem peso relativo maior que os determinantes na primeira posição. Também temos a maioria dos indefinidos e quantificadores ocorrendo na primeira posição e todos bastante marcados com a variante [s]. A maioria dos adjetivos também ocorre na
primeira posição, o que contraria alguns trabalhos anteriores (CEDERGREN, 1973; POPLACK, 1977; e GUY 1981a; apud SCHERRE 1988) que dizem que a primeira posição era
mais ocupada pelos determinantes, a segunda pelos substantivos e a terceira pelos adjetivos.
Os trabalhos de Scherre (1978 e1988) e de Fernandes (1996) já haviam discutido esta afirmação, demonstrando que essa equivalência não correspondia à realidade dos dados. É importante observar que os adjetivos na primeira posição não favorecem a aplicação da regra, pois o
P. R. é de 0,47.
Houve maior incidência de possessivos na segunda posição do que na primeira,
porém os da primeira posição (0,69) favorecem mais a regra que os da segunda (0,55). Na
segunda posição, observa-se a maior ocorrência dos substantivos sendo que a marcação da
variante [s] cai significativamente com relação à primeira posição. A categoria substantivada
está bem distribuída entre a primeira e a segunda posição, sendo que a primeira favorece mais
a aplicação da regra do que a segunda e terceira posições.
A terceira posição é ocupada, principalmente, por substantivos e adjetivos e não
favorece a aplicação da regra.
Se fôssemos organizar hierarquicamente esta tabela conforme o peso relativo, ela
ficaria da seguinte maneira:
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Tabela 17 – Cruzamento de posição linear e classe gramatical e marcação de plural em
Tubarão e São Borja – organização hierarquica dos dados
Classe
Artigo e demonstrativo
Substantivo
Quantificador
Quantificador
Indefinido
Possessivo
Artigo e demonstrativo
Categoria Substantivada
Indefinido
Possessivo
Adjetivo
Possessivo
Adjetivo
Categoria Substantivada
Quantificador
Categoria Substantivada
Substantivo
Substantivo
Adjetivo

Posição
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
2
2
3
3

Aplicação
46
94
66
1
223
38
969
39
19
60
47
2
72
6
1
34
528
85
45

Total
47
100
68
2
226
39
986
47
23
66
67
3
127
9
4
75
1317
198
106

%
98
94
97
50
99
97
98
83
83
91
70
67
57
67
20
45
40
43
42

P. R.
.87
.86
.83
73
.71
.69
.63
.59
.57
.55
.49
.49
.47
.46
.44
.43
.36
.35
.33

O que podemos concluir a partir dessa tabela é que não somente os determinantes35 favorecem a aplicação da regra, mas também os substantivos na primeira posição favorecem muito a aplicação da regra, mais do que os artigos, demonstrativos e indefinidos na primeira posição. Além disso, o que aparece no topo da tabela não é a primeira posição, mas os
artigos e demonstrativos na segunda posição. Vejamos alguns exemplos de artigos e demonstrativos na segunda posição para que possamos entender melhor o que está ocorrendo.
(195) Todas AS noite. É vinte e quatro horas. (23SBO0113FACOL)
(196) Para arrumar bem todas AS comunidades, não só a nossa. (11TUBFBPRI)
(197) A gente vê todos OS dia. (11SBO0879MBGIN)
(198) Se tu juntares todos ESSES agricultores te dá uma base de economia muito
maior, né? (05SOB957MACOL)
(199) Uma dificuldade todas ESSAS coisas. (20SBO0907MAGIN)

35

Posição sintática que é preenchida pelos artigos definidos e indefinidos e pelos demonstrativos.
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Ao olharmos para os nossos dados, percebemos que o SN com artigo/demonstrativo na 2ª posição traz em sua 1ª posição um quantificador e ambos, na maioria
das vezes, retêm a variante [s]. Podemos, então, supor, que os artigos e demonstrativos na
segunda posição são bem marcados devido ao paralelismo formal: marcas levam a marcas, ou
seja, se a primeira posição retém a variante [s], o artigo/demonstrativo, na posição seguinte,
tem 98% de chance também reter essa variante.
Após o cruzamento de posição linear e classe gramatical, os grupos que foram
selecionados pelo VARBRUL foram os seguintes:
1ª cruzamento de posição linear com classe gramatical
2ª escolaridade
3ª saliência fônica
4ª marcas precedentes
5ª relação com o núcleo
6ª cidade
7ª grau do substantivo
8ª sexo
Os itens tonicidade e idade novamente apareceram como não relevantes para a
marcação de plural nas cidades de Tubarão e São Borja. Achamos que esse cruzamento foi de
fundamental importância para a compreensão de nossos dados. Não podemos trabalhar classe
gramatical e posição dos itens no SN separadamente, pois um grupo de fatores está relacionado com o outro.

4.2.2

CRUZAMENTO DE MARCAS PRECEDENTES E ESCOLARIDADE

Decidimos fazer esse cruzamento para verificar se o nível escolar está influenciando no que se refere às marcas precedentes. Depois disso, iremos comparar nossos resultados
com os de Fernandes (1996) e Scherre (1988):
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Tabela 18 – Cruzamento de marcas precedentes com grau de escolaridade e marcação
de plural em Tubarão e São Borja
Fatores
Zero na 1ª posição
Numeral com /s/
Numeral sem /s/
Presença de marca na 1ª posição
Presença de marcas a partir da 1ª posição
Mistura de marcas
Zero formal a partir da 1ª

Posição
2
2
2
2
3,4
3,4
3,4

Primário
80%
32%
38%
28%
41%
15%
0%

Ginásio
100%
40%
44%
46%
42%
47%
15%

Colegial
92%
76%
67%
62%
79%
61%
8%

Com exceção de zero na primeira posição ((200) A MINHAS colegas aqui são
maravilhosas, todos se dão muito bem. (10TUBFBCOL)) e zero formal a partir da primeira
posição ((201) Mora quatro viúva, e as quatro viúva SOZINHA. (10TUBFBCOL)), quando o
ginásio marcou mais que o colegial, quanto maior a escolaridade maior a aplicação da regra.
Fernandes (1996) também cruzou os numerais com os níveis de escolarização e
percebeu que os numerais não terminados em /s/ favorecem mais a marca [s] de plural que os
numerais terminados em /s/ e que essa diferença é mais acentuada nos informantes do primário, seguido do ginasial e, no colegial, a diferença diminuiu significativamente.

Tabela 19 – Resultados comparados: pesos relativos e marcação de plural em Tubarão e
São Borja:
Fatores
Zero na 1ª posição
Numeral com/s/
Numeral sem/s/
Presença de marca na 1ª posição
Presença de marcas a partir da 1ª posição
Mistura de marcas
Zero formal a partir da 1ª

Posição Scherre (1988) Fernandes (1996) Nossos dados
2
100
100
0,66
2
0,64
0,59
2
0,63
0,56
0,60
2
0,55
0,46
0,49
3,4
0,60
0,61
0,61
3,4
0,41
0,47
0,45
3,4
0,06
0,10
0,06

Olhando a tabela 19, percebemos que, com exceção de zero na primeira posição,
os outros resultados foram muito próximos. Nos dados de Fernandes (1996) e Scherre (1988),
o fator zero na primeira posição favoreceu mais marcas no segundo elemento, que foi 100%
marcado. Nos nossos dados, isso não ocorreu, de 31 ocorrências de zero na primeira posição,
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somente 27 marcaram na segunda posição, o peso relativo é de 0,66. Na tabela 18, vimos que,
no ginásio, houve 100% de marcação, no colegial 92% e no primário 80%. Resolvemos buscar estes quatro dados no nosso corpus para que melhor pudéssemos entender esta diferença:
(202) Naquela época, eram pouco SALÃO que existiam, né? (03SBO0328FAPRI)
(203) Tudo nA DEVIDA proporções, né?
(204) Podemos ser bom AMIGO? (16SBO0797MBPRI)
(205) Eles são todos
(01SBO0886MBCOL)

bem

vestidos,

todo

bem

ARRUMADO.

Olhando para os três últimos exemplos, percebemos que eles não deveriam ser
considerados: são sintagmas nominais no singular. A concordância, nesses dados, é entre o
constituinte verbal e o complemento e não dentro do SN. No exemplo (202), o item SALÃO,
Por estar precedido de [∅] na primeira posição e por ser um elemento nuclear, esperava-se
que estivesse marcado, mas não foi o que aconteceu. O que podemos supor é que o item pouco provavelmente possua a marcação /s/, que não foi detectada na transcrição deste dado pela
aglutinação com salão (poucos salão). Se pouco possui a marcação /s/, esse exemplo também
não deveria ser considerado.
O que podemos concluir a respeito desse grupo de fatores é que o núcleo semântico não marcado ou seguido de elemento sem marca formal desfavorece a aplicação da regra e
que os numerais, por terem uma marca de plural não explícita, conduzem a marcas. Também
podemos verificar que a presença de duas ou mais marcas formais precedentes ou a presença
de marca formal na primeira posição favorece mais a inserção da marca de plural no segmento
analisado do que mistura de marcas, embora todos esses três fatores favoreçam a concordância.
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Tabela 20 – Cruzamento de processo morfofonológico e escolaridade:
Saliência fônica
Terminado em – L
Terminado em –R
Regular
Terminado em –ÃO (ÕE)
Terminado em –S
Regular em –ÃO
Duplo

Primário
80%
65%
59%
25%
25%
29%
11%

Ginásio
91%
63%
69%
31%
38%
25%
50%

Colegial
95%
84%
79 %
63%
63%
63%
45%

Todos
90%
72%
69%
43%
43%
41%
33%

Cruzamos o processo morfofonológico de formação de plural com a escolaridade, para
ver se o nível de escolarização exerce alguma influência nesse grupo de fatores. Percebemos
que nos itens: terminado em –L, , terminado em –S, terminado em –AÕ (com alteração silábica, regular) com o aumento do nível de escolarização há, também, um aumento nas porcentagens atribuídas a esses itens.
Em relação aos itens: terminado em –R e regular terminado em –ÃO, houve menos
marcação no ginásio do que no primário com um aumento significativo de marcas no colegial.
E no item plural duplo houve aumento entre o primário (11%) e o ginásio (50%) e uma leve
queda no colegial (45%).
Para Fernandes (1996), nos itens regulares, não houve alteração nos três níveis de
escolarização, mas nos itens irregulares houve um aumento de marcas proporcional ao nível
de escolarização.
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4.2.3

CRUZAMENTO ESCOLARIDADE E IDADE

Vejamos nossos resultados:
Tabela 21 – Distribuição da marcação de plural em SN no cruzamento das variáveis escolaridade e idade dos informantes de Tubarão e São Borja:
ESCOLARIDADE

IDADE
25 a 49 anos
TUB
57%
67%
80%
68%

Primário
Ginásio
Colegial
Média

Acima de 50 anos
TUB
60%
66%
77%
68%

SBO
56%
67%
78%
67%

SBO
60%
65%
76%
67%

A partir deste cruzamento, podemos observar que somente no primário os informantes com mais de 50 anos aplicaram mais a regra de concordância de número de acordo
com a norma que os informantes de 25 a 49 anos. No ginásio, a diferença foi um pouco maior,
mas não chega a ser significativa. Isso nos faz lembrar da hipótese de Scherre (1988) que diz
que os adultos marcariam mais a pluralidade devido às exigências sociais do campo de trabalho. É o que está acontecendo aqui. Os adultos que possuem ginásio e colegial marcaram mais
que os mais velhos com mesmo nível de escolaridade.

4.2.4

CRUZAMENTO ESCOLARIDADE E SEXO

Observemos nossos resultados:
Tabela 22 – Distribuição da marcação de plural em SN no cruzamento das variáveis escolaridade e sexo dos informantes de Tubarão e São Borja:
ESCOLARIDADE

SEXO
FEMININO

Primário
Ginásio
Colegial
Média

TUB
54%
75%
80%
70%

MASCULINO
SBO
56%
72%
80%
69%

TUB
62%
61%
74%
65%

SBO
60%
60%
72%
64%
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Aqui, podemos observar que, no primário, o sexo masculino aplicou mais a regra
de concordância de número de acordo com a norma do que o sexo feminino. Já no ginásio e
colegial, ocorreu o inverso, as mulheres marcaram mais que os homens. Acreditamos que as
mulheres, à medida que são expostas à escola, às normas, descobrem que algumas estruturas
são estigmatizadas e tentam policiar-se e falar de acordo com a norma culta, pois são mais
sensíveis às formas lingüísticas em prestígio.

4.2.5

CRUZAMENTO SEXO E CIDADE

Estes foram nossos resultados:
Tabela 23 – Distribuição da marcação de plural em SN no cruzamento das variáveis
sexo e cidade dos informantes de Tubarão e São Borja:
SEXO
Feminino
Masculino
Média

CIDADE
TUB
78%
66%
72%

SBO
64%
64%
64%

O que nos chamou a atenção, nesse cruzamento é que, em São Borja, a aplicação
da regra de concordância foi igual tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino,
em contrapartida, a diferença entre os dois sexos em Tubarão foi significativa: 78% para o
sexo feminino e 66% para o sexo masculino. Sendo assim, somente em Tubarão, as mulheres
marcaram mais que os homens, em São Borja, homens e mulheres marcaram de igual maneira.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar a concordância nominal de número entre os elementos flexionáveis do Sintagma Nominal, a partir de dados de informantes de Tubarão, extremo Sul catarinense, e de São Borja, cidade gaúcha que faz fronteira com o Município de
São Tomé, na Argentina (falantes de espanhol), seguindo a Teoria da Variação Lingüística e
partindo do princípio de que há fatores lingüísticos (internos) e extralingüísticos (sociais, diatópicos e diastráticos) interferindo nas possibilidades de realizações da variável em questão.
Para tanto, após revisarmos os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da
Variação e Mudança Lingüística de Labov, de estabelecermos as variantes e de transcrevermos os dados, controlamos os grupos de fatores lingüísticos e não-lingüísticos com base na
quantificação estatística do Programa Computacional VARBRUL.
As variáveis lingüísticas com as quais trabalhamos foram: posição dos elementos
no sintagma nominal, classe gramatical dos elementos, relação com o núcleo do sintagma
nominal, marcas precedentes, processo morfofonológico de formação do plural, tonicidade
dos itens, grau dos substantivos e adjetivos. As não-lingüísticas: idade, nível de escolaridade,
sexo e cidade.
Os resultados demonstraram que, corroborando os trabalhos de Scherre (1988) e
de Fernandes (1996), os condicionamentos da aplicação ou não da regra de concordância de
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número de acordo com a norma pouco diferem de acordo com a região, sendo, de certa forma,
uniformes, no português do Brasil. Tivemos mais contínuos que rupturas na concordância
nominal de número entre as cidades de Tubarão e São Borja.
No presente estudo, o grau de significância dos grupos de fatores de acordo com o
programa VARBRUL foi o seguinte:
1ª cruzamento de posição linear com classe gramatical;
2ª escolaridade;
3ª saliência fônica;
4ª marcas precedentes;
5ª relação com o núcleo;
6ª cidade;
7ª grau do substantivo; e
8ª sexo.
Com relação às variáveis lingüísticas, chegamos as seguintes conclusões:
1) No que tange ao cruzamento de posição linear com classe gramatical, podemos dizer que a primeira posição do SN é um fator que favorece a inserção da marca formal
de plural, ocorrendo uma queda brusca em relação às demais posições, as quais tendem a desfavorecer de forma decrescente a presença de marca formal de plural no SN. Porém, há uma
exceção que contraria um pouco o que acabamos de dizer e também contraria os trabalhos
anteriores, quando a segunda posição é ocupada por artigos e demonstrativos ela irá favorecer
mais a aplicação da regra que a primeira posição ocupada por esta mesma classe gramatical.
Isto só ocorre com esta classe gramatical, pois com as outras, a primeira posição é sempre
mais marcada que as demais. Os substantivos na primeira posição favorecem mais a aplicação
da regra que os próprios determinantes na primeira posição, já os adjetivos desfavorecem a
aplicação da regra em qualquer posição.
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2) A saliência fônica também teve bastante relevância no nosso estudo. Alguns
plurais irregulares favorecem mais a aplicação da regra que os plurais regulares, ou seja,
como já havia sido concluído em trabalhos anteriores, formas mais salientes são mais perceptíveis e, por esse motivo, são mais marcadas. Porém, há dois casos no nosso estudo que contradizem esta conclusão: o primeiro caso seria o plural duplo (os jogos) que teve peso relativo
muito baixo e depois foram os itens terminados em – ÃO com alterações silábicas, cujo peso
relativo foi mais baixo que as formas menos salientes.
3) Com relação a variável marcas precedentes podemos concluir que: quando a 1ª
posição não é marcada, há grande chance de ocorrer marcação na posição seguinte; não teve
relevância no nosso estudo a terminação dos numerais; se a primeira posição é marcada, a
segunda posição tem grande chance de não ser marcada; se a primeira e a segunda posições
são marcadas a terceira e a quarta posições têm grandes chances de serem marcadas também;
Se há mistura de marcas, baixa significativamente a marcação; quando há zero no item antecedente, o item analisado terá pouquíssima chance de ser marcado. A partir destas considerações chegamos a uma conclusão consistente: marcas levam a marcas e zeros levam a zeros e
também mais marcas de uma só natureza conduzem a mais marcas do que marcas de natureza
distinta, evidenciando-se a força do paralelismo formal no processamento das unidades lingüísticas.
4) Os resultados do grupo de fatores relação com o núcleo comprovam que todos
os elementos antepostos ao núcleo do SN são, sistematicamente, muito marcados; o menor
percentual de marca é da ordem de 93%. Em contrapartida, os elementos pospostos são pouco
marcados. Generalizando, qualquer classe gramatical anteposta ou qualquer classe gramatical
posposta ao núcleo do SN apresenta, respectivamente, mais ou menos chances de conter marcas formais de plural. Portanto, não podemos simplesmente afirmar que a primeira posição do
SN é a mais marcada, pois o elemento nominal não nuclear pode estar até na terceira posição,
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mas, se estiver anteposto ao núcleo, apresenta mais chances de ser marcado do que o posposto.
5) No que se refere ao grau do substantivo, os aumentativos e os diminutivos, por
possuírem um traço mais informal, são menos marcados que o grau normal
6) Com relação à classe gramatical, o que nos chamou a atenção foi que os substantivos, quando estão na primeira posição do SN, possuem peso relativo maior que os determinantes na primeira posição. A única classe que nos pareceu que desfavorece significativamente a aplicação da regra é a classe dos adjetivos.
7) A tonicidade dos itens lexicais não foi significante para o estudo da concordância nominal.
8) A análise da posição dos itens no SN separadamente não foi tão relevante, pois
a aplicação ou não de uma regra de concordância é influenciada pela posição que o elemento
ocupa dentro do SN em relação ao núcleo deste sintagma, ou seja, como já falamos acima, a
aplicação é maior nos elementos antecedentes ao núcleo e significativamente menor nos elementos posteriores ao núcleo.
As conclusões que chegamos a partir da análise das variáveis extralingüísticas
foram as seguintes:
1) A variável escolaridade foi bastante significativa para o nosso estudo. A presença de [s] é, de forma geral, diretamente proporcional aos anos de escolarização dos falantes. Para as mulheres, a aplicação da regra é diretamente proporcional ao grau de escolarização, porém para os homens não há influência da escolarização neste caso.
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2) Em relação à cidade, podemos perceber que os informantes de São Borja aplicam mais a regra que os informantes de Tubarão. Porém, essa diferença, não foi significativa.
3) No que se refere ao sexo, as mulheres marcam mais o plural que os homens na
cidade de Tubarão, pois em São Borja, mulheres e homens marcaram da mesma maneira.
4) A Idade não foi relevante para o estudo da concordância nominal. Os mais velhos marcaram um pouco mais que os adultos, porém os adultos que possuem ginásio e colegial marcaram mais que os mais velhos com mesmo nível de escolaridade. Acreditamos que
isso ocorra devido ao fato de os adultos estarem mais expostos às exigências sociais do campo
de trabalho.
Em função dos resultados obtidos, gostaríamos de retomar algumas questões ou
deixá-las como sugestões para a continuidade deste estudo:
1) Em primeiro lugar gostaríamos de falar de duas rupturas encontradas no nosso
trabalho: a primeira seria com relação à análise quantitativa tendo como variável o fator “cidade”. Observamos que, mesmo apresentando percentuais muito próximos: TUB 68% e SBO
64%, os pesos relativos mostraram diferenças relevantes: TUB O,56 e SBO 0,43, o que, acreditamos, deveria conduzir a uma análise um pouco mais pormenorizada, que incluiria um
exame quantitativo diferenciado de outras variáveis independentes, que não somente da variável escolaridade e escola; a segunda, seria com relação ao resultado do cruzamento entre a
variável posição linear e a variável classe gramatical, que mostrou-se diferenciado das pesquisas anteriores. Seria interessante fazer uma maior sistematização levando em conta os dados
“regionais” que poderiam, quem sabe, estar fazendo diferença. Deixamos isso como sugestão
para um próximo estudo.
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2) Nesse estudo, foi considerado todo o SN e não foi levada em conta a função
sintática. Sabe-se que deve haver diferença entre um tipo e outro (uma função sintática e outra) por causa de fatores como status informacional e marcação. Sugerimos que, em um próximo estudo de concordância nominal de número, fosse analisada cada função sintática (sujeito, objeto...) separadamente. Só assim se pode verificar qual a função sintática que favorece
mais a aplicação da regra de concordância nominal de número.
3) Em um próximo estudo de fronteira, é fundamental prestar mais atenção a dados como “NIVELIS”, como neste exemplo “Mas a gente é uma gota, tá? Tem os NÍVELIS
capais. (16SBO0728MBPRI)”, pois, como já dissemos anteriormente, em espanhol, em palavras que acabam em consoante, a pluralização se dá com o acréscimo de –ES, desse modo, o
singular seria NIVEL e o plural NIVELES. O que parece estar ocorrendo aqui é uma influência do espanhol nesta marcação de plural.
4) Seria interessante observar dados de crianças e adolescentes e comparar com
nossos dados, para ver se o fator idade, nesse caso, iria influenciar no comportamento da concordância nominal de número.
5) Sabemos que a variável social nível sócio-econômico do informante tem fundamental importância no que se refere à concordância nominal, porém não a controlamos no
nosso estudo, por não termos dados que discriminassem os diversos níveis sociais dos informantes. Sendo assim, somente controlamos o nível de escolarização. Porém essas variáveis
não são totalmente equivalentes. Seria interessante, portanto, um estudo que levasse em consideração a variável nível sócio-econômico do informante.
6) Seria interessante ampliar nossos dados, unindo a eles dados de informantes de
cidades próximas a Tubarão, como Laguna, Criciúma, Orleans. Além disso, o que também
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seria muito interessante seria coletar dados de diferentes regiões de fronteira. O objetivo seria
constatar as similaridades e diferenças nos dados dessas diferentes localidades.
7) O adjetivo SIMPLES, que muitas vezes aparece como SIMPLE nos dados de
São Borja, deveria ser incluído e analisado separadamente, pois é um dado que só apareceu na
entrevista de fronteira. Já havíamos explicado anteriormente que o uso de SIMPLE, em lugar
de SIMPLES ((45) O finado Getúlio era um homem SIMPLE. (16SBO0429MBPRI)), é, provavelmente, influência da língua espanhola, já que neste idioma temos SIMPLE para singular
(hombre simple) e SIMPLES para plural (hombres simples).
Finalizando, gostaríamos de ressaltar que a principal relevância deste estudo é
contribuir no mapeamento da concordância nominal de número no português do Brasil e, de
forma indireta, tentar amenizar um pouco os estereótipos existentes com relação à concordância nominal de número, mostrando que a variação na CN do português brasileiro não apresenta distinção geográfica e os fatores que condicionam a variação são uniformes.
Conforme Scherre (2002), a exclusão pela linguagem é certamente um dos maiores fatores de exclusão social. Todavia, a variação na concordância de número, que é considerada como erro, obedece a padrões estruturais e sociais de riqueza ímpar, que temos que
aprender a enxergar e a entender, como deveríamos fazer com toda a biodiversidade que nos
cerca. Esperamos que nosso trabalho tenha contribuído no combate ao preconceito lingüístico
e que possa servir de subsídio para futuros estudos sobre este tema.
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