
O tratamento da mobilidade em variáveis morfossintáticas 
 

Manoel Siqueira (Universidade Federal de Sergipe) 
 
Palavras-chave: Mobilidade, Distinção dialetal, Morfossintaxe. 
 
Resumo:  
No português brasileiro, variáveis morfossintáticas podem ser dialetais, com comunidades 
geograficamente distintas apresentando padrões linguísticos diferentes quanto ao uso dessas 
variáveis (Britain 2008). Dentre elas, citamos: i) a variação no preenchimento da posição 
determinante antes de possessivos pré-nominais, como em vi sua mãe e vi a sua mãe (Callou e 
Silva 1997; Guedes 2019; Silva 2020); ii) a variação nos clíticos de segunda pessoa do singular, 
como em te vi ontem e lhe vi ontem (Ramos 1999; Bagno 2012); iii) a variação nos possessivos 
de segunda pessoa do singular, como em cadê seu gato? e cadê teu gato? (Arduin 2005); e iv) 
a variação nos pronomes pessoais do caso reto na segunda pessoa do singular, como em tu vai, 
você vai e cê vai (Menon 2000).  
Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus José Aloísio de Campos, São Cristóvão, 
SE temos buscado descrever diferenças dialetais na língua com base na amostra Deslocamentos 
(2020), que comporta a fala de estudantes universitários do campus considerando sua região de 
origem e seu acesso à universidade em termos de mobilidade, frente ao fato de a UFS receber 
estudantes de variados lugares (do próprio estado; de estados vizinhos; de estados mais 
distantes) que se deslocam para ter acesso ao ensino superior gratuito, por movimentos 
circulares, sazonais ou migratórios.  
Neste trabalho, objetivamos descrever o comportamento linguístico de quatro variáveis 
morfossintáticas, (i) a (iv), observando se há diferenças dialetais em seus usos. Para tanto, 
trabalhamos com a amostra Deslocamentos (2020), considerando a fala de (i) estudantes da 
região metropolitana do estado de Sergipe; (ii) estudantes do interior do estado que vêm e 
voltam para a universidade todo dia; (iii) estudantes do interior do estado que migraram para a 
região metropolitana do estado; (iv) e estudantes de Alagoas e Bahia que migraram para a região 
metropolitana do estado. Utilizamos como aporte teórico-metodológico a Sociolinguística 
Variacionista (Labov 2006), frente ao fato de que os usos da língua são condicionados por 
fatores sociais, linguísticos e regionais, e a estatística descritiva/inferencial, por meio de testes 
de hipótese, de modo a observar se há diferença significativa entre os deslocamentos. 
Nos resultados, observamos que: (i) há predomínio do não preenchimento da posição 
determinante antes de possessivos pré-nominais (56% 1309/2326); com falantes externos a 
Sergipe o não preenchimento é menor do que com falantes internos ao estado (X2(4 N= 2326) 
= 48.25 p < 0.001); ii) o clítico te predomina na segunda pessoa (73% 64/88); falantes de 
Alagoas fazem o maior uso de lhe (66% 10/15), enquanto falantes da Bahia fazem o maior uso 
de te (83% 25/30) (X2(4 N= 88) = 17.21 p = 0.002); (iii) há predomínio do possessivo seu (96% 
98/102), não há diferença estatisticamente confirmada entre os deslocamentos (Χ2(4, N = 102) 
= 7.57, p = 0.109); e iv) há maior frequência do pronome você para a segunda pessoa do singular 
(82% 2014/2453), predominando em todos os deslocamentos; a maior frequência de tu ocorre 
com falantes de Alagoas (1% 5/483) (Χ2(4, N = 102) = 59.05, p < 0.001). Diferenças dialetais 
podem ser observadas em três dos quatro fenômenos analisados. As principais diferenças são 
relativas à polaridade Sergipe vs. externo a Sergipe. 
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Resumo:  
Homologada em 14 de dezembro de 2018, pelo então Ministro da Educação Rossieli Soares, a 
Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio passou por pelo menos 3 anos sendo 
desenvolvida e discutida até ser, finalmente, implementada como parâmetro de ensino, tanto 
em escolas da rede pública, quanto em escolas da rede privada.  
Em agosto de 2018, foram criados comitês de debate e, também, um formulário online para 
receber sugestões de educadores, gestores e técnicos quanto às melhorias no documento.  
No entanto, ao analisarmos a BNCC do Ensino Fundamental em contraste com o Ensino Médio, 
em sua versão final, é possível notar algumas divergências no que cerne os conceitos de Língua, 
Gramática, Norma e Variação.  
Levando isso em conta, faz-se necessária a discussão deste tema, por ser a BNCC um 
documento oficial que direciona os modelos e práticas de ensino em todo o país. Para além 
disso, observar como tais concepções podem nortear o olhar das escolas e dos educadores de 
todo o Brasil quanto à compreensão desses conceitos, faz-se fundamental. 
A temática dessa exposição parte das discussões mobilizadas ao longo da disciplina Seminários 
de Pesquisa em Sociolinguística do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua 
Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras – FCL – UNESP de Araraquara, sob a 
responsabilidade da Professora Doutora Rosane de Andrade Berlinck, sendo as aulas 
ministradas no primeiro semestre de 2020, a alunos pós-graduandos, pesquisadores em 
linguística e sociolinguística. 
Como metodologia, primeiramente, analisaremos trechos da BNCC do Ensino Médio onde 
constam as concepções de Língua, Gramática, Norma e Variação. A partir desta análise, 
observaremos, de igual modo, as 3 unidades do livro didático “Português: contexto, 
interlocução e sentido” de ABAURRE (2013) – livros adotados por gestores e educadores no 
Ensino de Língua Portuguesa do Ensino Médio das escolas públicas estaduais de São Paulo, em 
2018 e 2019 –, a fim de coletar trechos que apresentem as quatro concepções adotadas pelos 
autores. Finalmente, contrastaremos os resultados na intenção de discutir proximidades e 
distanciamentos entre a BNCC do Ensino Médio e a prática pedagógica em sala de aula. 
Deste modo, este trabalho objetiva uma reflexão crítica, a partir dos resultados obtidos nesta 
análise, quanto às convergências e divergências da Base Nacional Comum Curricular e o ensino 
proposto em sala de aula por professores do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, 
possibilitando, deste modo, um olhar mais crítico e uma prática que se aproxime das diretrizes 
e dos parâmetros curriculares oficiais.  
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Compreendendo que a Sociolinguística estuda a língua em seu uso real e que esta seja uma 
instituição social, fica evidenciado que não se pode estudar a língua considerando-a de forma 
autônoma, fragmentada, fora de um contexto situacional, cultural e sem levar em 
consideração a história de vida dos falantes. Assim sendo, esta pesquisa objetiva discutir a 
concordância verbal como regra variável na terceira pessoa do plural, descortinando fatores 
linguísticos (Realização e posição do sujeito; Indicação do plural no SN sujeito e Saliência 
fônica) e extralinguísticos (Sexo e Escolaridade da mãe) que foram selecionados pelo 
programa GOLDVarb 2001 e que favorecem a ocorrência ou não da “solidariedade” entre o 
sujeito e o núcleo do predicado. Nosso corpus é constituído por 60 (sessenta) textos escritos 
de alunos do 9º ano de uma escola quilombola do interior da Bahia. Realizamos, nessa 
perspectiva, uma pesquisa quali-quantitativa, a partir de produções textuais, estratificadas 
segundo a variável sexo. No âmbito de nosso estudo, consideramos 402 ocorrências de uso do 
verbo na terceira pessoa do plural, realizadas por 20 alunos (10 do sexo masculino e 10 do 
sexo feminino), através de produções escritas que contribuíram significativamente com nossa 
pesquisa, que está ancorada na tradição gramatical (Cegalla, 2005; Cunha e Cintra, 2008); e 
na tradição linguística (Silva, 2005; Bagno, 2003; Franchi, 2006; Perini, 2007;  Faraco, 2008; 
Neves, 2011, 2013;  Castilho, 2012; Martelotta, 2013; Vieira; Brandão, 2013).  Os resultados 
obtidos são de que a proximidade do sujeito ao verbo favorece a realização da concordância 
verbal; os dados sinalizam que, quanto mais próximos sujeito e verbo, maior a possibilidade 
de realização da concordância verbal e que a anteposição do sujeito favorece 
consideravelmente essa realização. Em se tratando da indicação do plural no SN sujeito, 
segundo os dados coletados, o que mais favorece a aplicação do plural no verbo é a 
concordância mórfica que aparece em 198 realizações, com apenas 42 sem realização de 
concordância verbal, com frequência de 78,8% e peso relativo de ,54. No tocante à saliência 
fônica, podemos afirmar que foi o nível que mais apresentou uso da concordância verbal com 
o acréscimo de segmento com supressão da semivogal do singular ou mudança de tonicidade. 
Os fatores extralinguísticos selecionados pelo GOLDVarb 2001 e analisados por nós foram: 
(i) sexo dos informantes e (ii) escolaridade da mãe. A primeira variável (i) apresentou um 
resultado que se contrapõe estudos anteriores: o sexo masculino realizou mais as regras de 
concordância do que o sexo feminino. Na variável (ii), ficou evidenciado que 241 mães têm 
apenas o ensino fundamental, 42 têm ensino médio ou superior e que a escolaridade desta não 
influencia na realização da concordância verbal que, embora esteja submetida a tantas regras 
na gramática normativa, é regida por diversos fatores que podem influenciar a sua realização 
ou não. Esta pesquisa foi relevante para que professores conheçam as influências que seus 
alunos possuem para a realização da concordância verbal nas suas construções linguísticas, 
assim como reconheçam que a ausência de aplicação de regras nem sempre configura-se 
como um impedimento à comunicação e, os docentes poderão, ainda, por meio da pesquisa, 



reconhecer em que situações e de que forma  podem controlar e dever intervir quando não 
houver a solidariedade entre sujeito e verbo. 
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