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0. Introdução 
 

Há na literatu ra lingüística brasileira um grande número de estudos que se ocupam da análise da 
variação na aplicação da regra de concordância verbal co m sujeitos de 3ª pessoa do plural, no 
português popular. É co mu m encont rarmos fo rmul açõ es co mo as de qu e: (i) o p aradigma verb al 
do português popular é si mplifi cado (Guy, 1981; Bortoni-Ricardo , 1985; Assis, 1988; Mello, 
1996); (ii) em áreas rurais, predomina o uso de apenas duas formas verbais: a da 1ª pessoa do 
singular e u ma fo rma não -marcad a coincidente com a d a 3 ª pessoa do singular para todas as 
outras pessoas do discurso (Assis, 1988; Mello, 1996); (iii) a concordância verbal de 3ª pessoa do 
plural está passando por u m p rocesso de eli min ação da gramática do falante popul ar (Lemle & 
Naro, 1977; N aro , 1981; Rodrigues, 1987). 
 Nesta co municação, examinamos a realização da reg ra de concordân cia verb al co m 
sujeitos de 3ª pessoa do plural na fala de informantes idosos de ambos os sexos, co m grau de 
escolarid ade baixo ou nulo, residentes na zona rural dos estados de São Paulo e Minas Gerais. As 
293 ocorrências que serviram d e base para a análise foram retiradas de 7 inquéritos do corpus do 
Projeto Filologia Bandeirante. Nosso objetivo inicial era veri ficar a atuação dos fatores 
lingüísticos levantados no estudo de Rodrigues & Campos (2002) sobre o português culto. 
Contudo, ao examinarmos o corpus, constatamos que há u ma grande variação no índice de 
concord ância con forme o tipo de estrutura considerada. Por isso, ab andonamos o propósito 
inicial em favor de u ma análise que procura levantar novos contextos e fatores relev antes p ara 
explicar a vari ação na aplicação da regra de concordância.  
 Veri ficamos principal mente qu e os contextos de variação encont rados demand am u m 
tratamento di feren ciado . Por este motivo, dividi mos as ocorrên cias em estruturas: (i)  de sujeito 
determinado (52% do corpus); (ii) de sujeito indeterminado (16 %); (iii) com pronome indefinido 
tudo reto mando sujeito representado por SN no plural ou substantivo coletivo no singular (10%); 
(iv) com sujeito rep resentado por coletivo no singular (22 %).  Os contextos (i) e (ii) são 
abordados  no item (1), e (iii) e (iv), no item (2).       
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1. Estruturas de sujeito d eterminado e indeterminado 

 

Os estudos que se ocupam da análise da realização da regra d e con cordância verbal na 3 ª pessoa 
adotam em g eral dois procedimentos excludent es: (i) analisam as estruturas de sujeito 
determinado e indet erminado em conjunto, não lev ando em conta o critério semântico; (ii)  
analisam so mente as estruturas d e sujeito determin ado, excluindo as oco rrências de sujeito 
indetermin ado. Na pri meira perspectiva, enquadra-s e a maior parte dos estudos sobre a 
concord ância. A segund a abordagem, por su a vez, pressupõe a exclusão so mente de o corrências 
com cas a vazia d e sujeito indet ermin ado, não considerando u ma estrat égia freqü entemente 
utilizada não  só por falantes populares , con forme constatamos no  corpus , co mo por falantes 
cultos (cf. Mi cheletti, 2000): o emprego do prono me pessoal eles co m valo r indeterminado. 
Observemos, ago ra, os  exemplos abai xo  retirados do corpus: 
  

(1)  aqui nu roba mais  nu calipero rob aru   (...)  genti qu e v eio de fo ra (I .2,p.22) 
(2)  elis acharu  ela no riu ( ...) ach aru  ela cá no  mo rro  vermeio (I .3,p .39) 
(3)  eles falava parada d e ab rí ru a n é lurd e? (I .1,p .13) 
(4)  o meus n eto vai lá na s eti vorta (...) então...é l á qui elis estuda (I .2,p .25)  

 

 Os exemplos (1-3 ) constituem instâncias de sujeito indeterminado. E m (1), há dois 
referent es que deli mitam o campo referenci al dos verbos: um SP (nu calipero) , e u m SN (gente 
que veio de fora) . Contudo , não há u m SN no plural em relação ao qu al possa ser estabelecida a 
concord ância. Por esse motivo não incluí mos tais ocorrências em noss a análise1. Já em (2-3), há 
a utilização do  prono me eles qu e, embora n ão remeta a u m SN no plural expresso  no cont exto 
precedente, constitui um elemento d eterminante da conco rdân cia. E m (4), o sujeito é 
determinado, há u m SN no  plural (m eus n eto) qu e é retomado posteriormente pelo  pronome. 
 Comp arando o índice de conco rdân cia em estruturas de sujeito determinado, (18%) e 
indetermin ado em qu e figura o prono me eles (44%), constat amos qu e estas não podem ser 
tratadas indi ferentemente, u ma vez que o falante popular emprega com maior freqüênci a formas 
verbais no plural para trans mitir a informação de “ sujeito indetermin ado” 2. E m outras palavras, a 

                                                 
1 Não fo ram incluídas entre as oco rrên cias sel ecionadas: (i) oraçõ es participiais, gerundiais e 
infinitivas; (ii) respostas em que s e repete a forma verbal da pergunta feita pelo do cumentado r; 
(iii) fras es truncadas (anacolutos); (iv) alguns verbos no Presente do Indicativo cujas formas do 
singular e do plural são ho mó fonas (exs .: tem/têm, vem/ vêm); (v) expressões co m o verbo ser 
denotadoras de tempo ou quantidade (exs.: quandu foi seis seis e meia ela morreu; é onze 
bisneto); (vi) oraçõ es com verbo i mpessoal (inclusive ter co m valor existencial), orações s em 
sujeito (exs.: tinha treis fábrica d e quejo aqui; faiz quatorze ano); (vii) o rações com sujeito 
oracional; (viii) oraçõ es co m sujeito singular e verbo no plural (ex.:  decerto ele enguiçaram).      
2 Os casos de sujeito determinado englobam o sujeito exp resso por u m prono me (exs.:vocês, el es, 
elas), ou por u m no me (ex.: os padre), e tamb ém os casos de realização zero (sujeito oculto); e os 
de sujeito indet erminado, o sujeito expresso pelo  prono me eles , ou  zero  reto mando  eles . 
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marca d e plural é nestes casos condicionada não só pelo critério sintático, co mo tamb ém p elo 
critério s emântico. 
 Nas oco rrências de suj eito indeterminado preenchido  pelo p rono me eles e v erbo no 
plural, há duas marcas de plural redundantes: o prono me pesso al e a flexão do verbo. Procuramos 
então veri ficar o que motiva o falante a escolher u ma fo rma verbal marcada ou não-marcada 
nestes casos. Veri ficamos que a con cord ância é condicionada por u m s egundo fator: a s aliência 
fôni ca da oposição entre as formas verbais do singular e do plural. Nos casos de oposição [+ 
saliente], a t axa d e concord ânci a é de 94 % e nos casos de oposição  [– saliente], est e índice cai 
para apenas 12 %3. Verificamos, por outro lado, que a saliên cia fônica não  atua igualmente nas 
instâncias de sujeito det erminado. Nestas , não  há um contraste tão signifi cativo entre a 
percentagem d e conco rdân cia dos verbos [+ salientes] (31%) e dos verbos [- salientes] (9 %). 
Outros fatores lingüísticos, co mumente analisados nos estudos sobre a concord ânci a, tamb ém 
agem di ferent emente em estruturas d e sujeito det erminado e indetermin ado, são eles: a posição 
do sujeito em relação ao  verbo  e a não-realização  do sujeito.  
 Quanto à posição do sujeito em relação ao verbo, comprov amos que ap esar do índice de 
concord ância ser em geral bai xo em estruturas d e sujeito d eterminado , o contexto de sujeito 
anteposto ao verbo, que exerce a função discursiva de Tema, favorece a aplicação da regra e o de 
sujeito posposto, que desemp enha o papel de Rema da oração, a des favorece decisivamente 
(índice de concordânci a de, resp ectivamente, 24 % e 4 %). Nas estruturas de sujeito 
indetermin ado, por outro lado, não  há o corrênci as de sujeito posposto, uma vez que os sujeitos 
prono minais registrados no corpus nunca aparecem pospostos. Assi m, levantamos a hipótes e de 
que o sujeito indeterminado favorece a conco rdân cia porqu e é prono min al e anteposto . Contudo, 
não é isto o qu e s e veri fica no corpus: analisando so ment e as  estruturas de suj eito determinado 
prono minal anteposto (co m sujeito rep resentado por eles, elas, vocês, ou zero reto mando 
prono me), veri ficamos que a taxa de concordânci a au menta para 35 %, mas ainda é meno r do que 
o índice d e conco rdânci a em estruturas d e sujeito ind eterminado .     
 Nos casos  de suj eito zero em estruturas d e sujeito d eterminado (i.e. suj eito oculto), 
constatamos que há variação na taxa de aplicação da regra de concordância, con forme o referente 
se encontre: (i) pró xi mo (at é dez sílabas de distância) (4 %), (ii) distante (mais de dez sílabas) 
(33 %), (iii) n a fala do  informant e (16%), (iv) n a fala do docu mentador (0 %). Estes índices nos 
mostram que somente no contexto (ii) confirma-se o postulado de que o sujeito oculto favorece a 
aplicação da regra para facilitar a ligação ent re o verbo e o sujeito extra-s entencial , co mo em (5).
 A fo rmul ação desta hipótese pode ter sido baseada em u ma análise indi ferenci ada de 

                                                 
3 Consideramos a oposição entre as formas do singular e do plural [- saliente], quando os 
seg mentos fon éticos que a realizam são inacentuados em ambos os memb ros (exs.: fala/falam; 
faz/fazem), e [+ s aliente], quando os s egmentos fon éticos são acentu ados em pelo menos u m 
membro da oposição (exs .: falou/falaram; teve/tiveram;foi/foram; é/são).  E mbo ra não tenhamos 
incluído tais ocorrências em nossa an álise, constatamos que, em todos os casos de casa v azia do 
sujeito indetermin ado mais verbo no plural , a oposição entre as formas verb ais do singular e do 
plural também é [+ saliente], o que mostra que o princípio d a saliên cia fôni ca in fluencia 
decisivamente o uso de formas  verbais no  plural, nos casos  de sujeito indeterminado.    
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diversos contextos, inclusive os casos de sujeito indeterminado 4.  Con forme destaca Rodrigues 
(1989), a aus ência si multân ea do p rono me sujeito e das marcas de pluralidade no verbo não 
constitui, contudo, um i mp edi mento para a veiculação da in formação, u ma vez que o sujeito está 
fisicamente presente n as orações qu e anteced em essas formas não -marcadas, con forme ilustrado 
nos exemplos (6-7 ) ab ai xo, em que o  referente s e en contra, respectivamente, no turno do 
informante e na fala do interlocutor. A não-con cord ância, categórica neste segundo contexto, 
pode ser explicad a medi ante dois fatores: a) “o distanciamento (em t ermos sintáticos e 
semânticos) entre as falas d e interlocutores  diferentes”; b) “o fato de cada turno constituir u ma 
espécie de ‘ilha’ sob o ponto d e vista da p rogressão tópica” (Rodrigues  & Campos, 2002:6). 
 

(5)  minha mãe fazia muito biscoito pa vendê porque meu pai coitado era assi m...era ca/ 
é tinha era carro d e boi...d aqui em: :: s anta rita aí...perto d e são  de rego  buscá 
mercado ria...aí a vida de/ a vida era do povo era muito pobre hoje o povo é muito 
rico e:  :: mai g ra/graças a deus  criaru a g ente bem  (I.1,p.6) 

(6)  tem uns  assim meio torto mais é bisneto  do memo  jeito né? (I .1,p.8)  
(7)  Doc. esses  eu caliptos eles foram replantados? / In f. foi  (I .2,p.23) 

 

2. Estruturas co m p rono me indefinido tudo reto mando o sujeito e estruturas com sujeito 
representado  por substantivo coletivo no  singular 

 

Observem-se os exemplos a seguir: 
 

(8)   esse povo do  rio abai xo tudo são  parenti meu  (I .2,p.24) 
(9)   o pesso al só trabai ava coitado n é?era tudo pobre né?tudo mundo (I.4 ,p.47) 
(10)   meus co mpanheru já morreu tudo (I .7,p .98) 
(11)   eu sô pai di quinzi filho ... QUINze (...) tudo vivu ... nove muiér e de seis homi m  

(...)  tão tudo bem d e vid a também (I.5,p .61) 
(12)   na zona da mat a aquelas cidade ali tudo comp rav a o porvio de bo m sucesso   

(I.6 ,p.80) 
(13)  é gent e pobre é é rico  é branco é p reto de quarqué forma...tudo gost a muito                   

de mi m nu m gosta? (I.1 ,p.15 -16) 

                                                 
4 Guy (1981 ) também contesta tal afirmação, argumentando igual mente qu e est a deriva do fato 
de serem consideradas em conjunto estruturas distintas. Nossa contestação d a hipótese d e que o 
sujeito oculto favo rece a concordância é b asead a nos seguintes fatos: (i) os estudos que a 
formularam, com exceção de Naro (1981 ), tratarem as instânci as de sujeito determin ado e 
indetermin ado indiscri minadamente; (ii)  o sujeito oculto d e man eira geral não favorecer a 
concord ância no corpus sob análise; (iii) o sujeito indeterminado preenchido por eles, ou zero 
reto mando eles, favo recer a con cordân cia (índice de, respectivamente, 44 % e 43%). Contudo, 
não examinamos  as instânci as de cas a v azia do sujeito indeterminado  sem referent e ant erior no 
plural para saber se a marca de plural  também é favorecida neste contexto.   
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(14)  o pessoal viviam de lavora (I.4 ,p.47) 
(15)  a turma gosta disso (I .2,p .32) 
 

 As ocorrênci as (8-13) evid enciam u ma estratégia freqüentemente utilizada pelo falante 
popular: o emprego do pronome indefinido tudo exercendo as seguintes funções: (i) de u m ponto 
de vista sintático: tudo reto ma o SN sujeito no plural, como em (10 -13), ou o sujeito 
representado por coletivo no singular, co mo em (8-9); (ii) de um ponto de vista semântico: tudo é 
emp regado co mo u m p rono me resu mitivo, remet endo sempre a u m grupo (de p essoas, animais, 
objetos), seja no caso em qu e retoma um SN no plural, ou no caso em que retoma um coletivo no 
singular, que já pressupõe a idéia d e conjunto; (iii) de u m ponto de vista sintático-semântico: 
tudo forn ece a idéia de plural sem necessitar de flexão nem no prono me (que nesses casos se 
mostra invariável) , nem no verbo; (iv) de um ponto de vista discursivo: há u ma di ferença entre a 
função de tudo, confo rme ele se encontre anterio r ou posterior ao verbo. E m estrutu ras tudo + 
verbo (SV), co mo em (8), (12) e (13), tudo exerce a função discursiva de Tema5 e de informação 
dada e o verbo juntamente co m o co mplemento ou o  predi cativo constituem o Rema e a 
informação nova, o que se quer destacar. Já em estrutu ras verbo + tudo (VS), co mo em (9 -11), o 
prono me remete a um grupo conhecido (informação  dada), contudo, o  que constitui informação 
nova é a totalidade do conjunto. Tudo exerce então a fun ção de Rema e de in formação nova6, 
juntamente co m os elementos que o seguem, e o verbo que antecede o p rono me equiv ale ao 
Tema, podendo representar info rmação nova, ou dada. Not amos ainda que é comum tudo figu rar 
em s entenças nas qu ais há estruturas d e Tópico (i.e. elemento deslocado p ara o início da 
sentença), co mo em (8), (10 ), (12). 
 Quanto à flexão do v erbo, t emos dois casos distintos: (i) em estruturas com o prono me 
tudo reto mando SN suj eito no plural , a taxa de verbos  no plural é de apen as 4 %, o que mostra 
que é praticament e categó rica a tendência de o falante popular concord ar o verbo com o prono me 
indefinido e não co m o elemento no plural que o antecede e ao qual ele remete; (ii) em estruturas 
com tudo reto mando sujeito coletivo no singular, há uma maior variação: 60% de verbos não-
marcados , co mo em (9), e 40% d e v erbos marcados, co mo em (8 ). 
 Por fi m, cab e apontar u m últi mo contexto de variação veri ficado no português popul ar, 
que se dá em estruturas co m suj eito representado po r substantivo coletivo no singular, co mo em 
(14-15). N estas instânci as, a concordância é p raticamente categó rica:  92 %. 
 

                                                 
5 Baseando-nos em H alliday (1994), entend emos Tema co mo o ponto de partida da oração, 
aquilo sobre o que a mens agem con cern e e Rema, co mo o restante da mens agem, a p arte em que 
o Tema é desenvolvido. Dissociamos as estruturas Temática e Informacional, u ma v ez que 
constatamos casos qu e comp rovam que o  Tema não vei cula necessariamente info rmação d ada. 
6 Esta hipótese é con firmada quando levamos  em conta a proeminência tônica qu e, segundo 
Halliday (1994), caracteri za o el emento novo. E x.: Inf. saiu tudo t em só esse comigo ué / Do c.1 
só esse? / Inf. só ess e qui tá comigo o resto tudo saiu (I.2 ,p.23). O fato de o verbo ter sido 
men cionado anteriormente n ão exclui a possibilidade d e s er apresentado  como novo pelo  falante.  
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3. Conclusão 
 

Este trab alho pro curou levantar alguns contextos  de variação  na aplicação da regra de 
concord ância de 3ª pessoa do plural no  português popul ar. Verificamos  que algumas estruturas 
demandam u m tratamento di feren ciado, referi mo-nos principal mente aos casos de sujeito 
determinado e indetermin ado, e aqueles  em que o prono me indefinido tudo reto ma o  sujeito. A 
análise mostrou aind a que algu mas formulaçõ es co mu mente destacad as nos estudos sobre a 
concord ância, co mo a d e que o paradig ma verbal do português popular é extremamente 
simpli fi cado e d e que predominam apenas duas fo rmas verb ais na vari edad e popular ru ral, 
também dev em ser questionad as. Vimos qu e o  fal ante popul ar domina as formas  verb ais de 
plural [+ salientes], empreg ando-as mais freqüent emente nos casos de sujeito indetermin ado. No 
corpus sob an álise, n ão há fal antes que nunca utilizem u ma forma verb al flexion ada, tampouco 
falantes que sempre a utilizem. Isto mostra que a conco rdânci a constitui uma regra variáv el e que 
formas v erbais  marcad as integram a gramática subjacente do falante popular.     
  
RESUMO: A análise da regra de con cordân cia verbal de 3 ª pessoa na fala de in fo rmantes idosos 
do Projeto Filologia Bandeirante indica que o índice de concordân cia ap resent a grand e variação 
con forme o tipo de constru ção considerada. Argumentamos, entre outras  coisas, que sujeitos 
determinados e ind eterminados requ erem uma análise diferenci ada.  
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