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RESUMO 

 

Nosso trabalho investiga como a realização variável de concordância verbal em construções de 

voz passiva sintética, com a alternância entre a presença e a ausência de marca explícita de 

plural no verbo de 3ª pessoa, apresenta-se no atual contexto linguístico cearense, 

especificamente em dois jornais locais: O Povo e Diário do Nordeste. Para isso, selecionamos 

240 edições, durante o período de janeiro a dezembro de 2016, levando-se em consideração três 

gêneros textuais: editoriais, artigos de opinião e notícias. No total, coletamos 121 dados 

referentes à variação de concordância verbal com a construção de voz passiva sintética, os quais 

foram submetidos ao programa computacional estatístico Goldvarb X, que gerou frequências e 

pesos relativos que serviram de base para a descrição e análise dos dados. O programa apontou 

que a ausência de marca explícita de plural no verbo com a voz passiva sintética é condicionada 

essencialmente por dois grupos de fatores: um linguístico, forma verbal, e outro 

extralinguístico, gênero textual. Contudo, o número de dados em que o verbo apresenta marca 

explícita de plural (59,5%) mostrou-se mais representativo do que o somatório dos dados em 

que o verbo não consta da marca explícita de plural (40,5%). Para o desenvolvimento deste 

trabalho, utilizamo-nos dos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista (LABOV, 2008), conjugados a princípios funcionalistas, em especial, o Princípio 

da Marcação (GIVÓN, 1995) e o Princípio da Expressividade (DU BOIS & VOTRE, 2012). 

Além da possível mudança em direção à indeterminação com a construção de voz passiva 

sintética, concluímos que, no grupo de fatores linguísticos forma verbal, as formas perifrásticas 

e infinitivas, especialmente com esse tipo de construção, tendem a ser realizadas sem a presença 

do morfema de plural, como uma manobra para reduzir ou anular o esforço de codificação, 

motivada em termos de expressividade e de eficácia comunicativa. Já em relação ao grupo 

extralinguístico gênero textual, há tendência de que formas mais marcadas ocorram em 

contextos mais marcados e as menos marcadas em contextos menos marcados, ou seja, formas 

verbais mais marcadas em construções de voz passiva sintética – com a presença de morfema 

de plural – tendem a ocorrer em contextos mais marcados, como no gênero textual editorial, 

ao passo que formas verbais menos marcadas – com a ausência de morfema de plural – tendem 

a ocorrer em contextos menos marcados, como no gênero textual notícia. 

 

Palavras-chaves: Concordância Verbal. Variação linguística. Voz Passiva Sintética. 

Sociofuncionalismo. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Our work investigate how the variable fulfillment of verbal concord in synthetic passive voice 

constructions, alternating between the presence and absence of explicit mark of plural in the 

third person of verb forms, is presented in the current linguistic context of Ceará, specifically 

in two local newspapers: O Povo and  Diário do Nordeste. In order to reach this goal, we 

selected 240 editions focusing on three textual genres: editorial, opinion article, and news from 

January to December, 2016. A number of 121 data concerning the variation of verbal concord 

with the synthetic passive voice construction was selected and submitted to the statistical 

computer program Goldvarb X which generated frequencies and relative weight that served as 

basis to the description and data analysis. The program pointed out that the absence of the 

explicit mark of the plural in the verb with the synthetic passive voice is subject to two groups 

of factors: one linguistic, verbal form; and the other extralinguistic, textual genre. However, the 

number of data in which the verb presents explicit mark of plural (59.5%) claimed to be more 

representative than the amount of data in which the verb is not present in the explicit mark of 

plural (40.5%). In order to develop this research, we used as theoretical-methodological basis 

the Sociolinguistic Variation (LABOV, 2008), attached to the functionalist principles, notably 

to the Markedness Principle (GIVÓN, 1995) and the Principle of Expressiveness (DU BOIS & 

VOTRE, 2012). Besides the possible change towards the indetermination due to the use of the 

synthetic passive voice, we conclude that as for the group verbal form the periphrastic and 

infinitive forms, especially with this type of construction. The aforementioned forms tend to be 

fulfilled without the presence of the plural morpheme as a device to reduce or set aside the 

codification effort and motivated in terms of expressiveness and communicative accuracy. As 

far as the extralinguistic group textual genre is concerned, there is a tendency that more marked 

forms occur in contexts that are more marked and less marked forms occur in contexts that are 

less marked as well. In summary, more marked verbal forms in synthetic passive voice – with 

the presence of a plural morpheme -  tend to appear in contexts that are more marked such as 

in textual genre editorial whereas less marked verbal forms – absence of plural morpheme – 

tend to occur in contexts that are less marked such as in the news textual genre. 

 

Keywords: Verbal Concord. Linguistic Variation. Synthetic Passive Voice. Socio-

functionalism. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

Nosso trabalho objetiva investigar a variação de concordância verbal existente em 

construções1 de voz passiva sintética, em que a alternância entre a presença e a ausência de 

marca explícita de plural no verbo, acompanhado do sintagma nominal (doravante SN) 

posposto-plural, apresenta-se como um fato linguístico merecedor de descrição, haja vista o 

fenômeno da concordância verbal, na Língua Portuguesa, tratar-se de uma regra variável 

(SCHERRE & NARO, 1988), que alcança, inclusive, esse tipo de construção, como ilustram 

os excertos abaixo, extraídos de nosso corpus: 

 

(1a) “Quando se observam os parâmetros internacionais” (Diário do Nordeste, 

05/09/2016) 

                   (1b) “(...) nesse texto se garanteØ as conquistas sociais” (Diário do Nordeste, 

10/08/2016) 

                   (2a) “Nesse rol, citam-se duas reformas principais” (O Povo, 22/12/2016) 

                   (2b) “(...) para que se compreendaØ os seus reais interesses” (O Povo, 01/10/2016)  

 

Podemos perceber a variação linguística no nível sintático, quanto à presença de 

marca explícita de plural no verbo em (1a) e (2a), em oposição à ausência dessa marca em (1b) 

e (2b), o que configura nossa variável dependente, pois acreditamos que seu uso não é aleatório, 

mas sofre influência de diversos fatores (ou variáveis independentes), ou seja, de natureza 

interna ou externa à língua. Em termos sociolinguísticos, temos formas linguísticas variáveis 

com o mesmo valor referencial, que, além de viáveis, do ponto de vista do sistema linguístico, 

são potencialmente realizáveis em um contexto específico de uso.  

À luz do ensino gramatical, o sintagma nominal posposto ao verbo, na chamada voz 

passiva sintética, é considerado sujeito e, por isso, recomenda-se a concordância verbal. 

Entretanto, a interpretação desse tipo construção, que apresenta formas verbais seguidas pelo 

pronome se em português brasileiro (PB), é uma questão que há muito desperta polêmicas 

(AGUIAR, 1971; BAGNO, 2001; BRITO, 2007; CARVALHO, 1990; DUTRA, 1981; IKEDA, 

1977; MILANEZ, 1982; MONTEIRO, 1994; MORAIS, 1990; SAID ALI, 1966; SCHERRE, 

2005; SILVEIRA, 1924).  

                                                           
1 Nome geral para a reunião dos elementos formais linguísticos no vocábulo, na locução, na oração e assim por 

diante. A distinção fundamental é entre a construção vocabular (reunião em vocábulo) e a construção sintática 

(reunião em oração, em membro de oração, em grupo de orações) (CÂMARA JR, 1985, p. 84). 
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Boa parte dessas controvérsias reside no fato de, por um lado, confiarem 

interpretação indeterminada à construção de voz passiva sintética; por outro, interpretação 

passiva, com todas as consequências sintáticas (sobretudo, concordância verbal), conforme 

prescrevem as gramáticas tradicionais (ALMEIDA, 2005; BECHARA, 2005; CUNHA & 

CINTRA, 1985; HAUY, 2014; KURY, 1990; LUFT, 1988; RIBEIRO, 1993; ROCHA LIMA, 

1999; SAVIOLI, 1989). 

Em torno desse conflito teórico, destaca-se a posição notável de Scherre (2005), 

que ousou nomear uma obra de sua autoria, publicada em 2005, como “Doa-se lindos filhotes 

de poodle: variação linguística, mídia e preconceito”, sem a marca explícita de plural no verbo, 

o que evidencia claramente seu pensamento crítico sobre o assunto, na contramão do prisma 

tradicional, quando Rocha Lima (1999, p. 390) declara que “(...) o substantivo, representado 

(geralmente) por ser inanimado, é o sujeito da frase, razão pela qual com ele há de concordar 

com o verbo”.  

O fato é que, dada a constatação de alternância entre presença e ausência de marca 

explícita de plural no verbo em relação ao sintagma nominal posposto neste tipo de construção, 

chamada de voz passiva sintética, temos um fenômeno linguístico cuja realização variável, no 

nosso entendimento, pode decorrer de domínios linguísticos internos ou externos, como 

também funcionais.  

De início, partimos do argumento, com base na Sociolinguística Variacionista, de 

que a variação linguística não é um fenômeno aleatório, logo uma análise dos fatos do uso 

variável pode-nos levar não só a descrições mais adequadas, como também à compreensão de 

possíveis mudanças intrassistêmicas. “Velhas e novas formas variantes rivalizam num mesmo 

momento de tempo e essa alternância pode representar uma transição para um outro estado de 

língua”. (PAIVA; DUARTE, 2006, p. 139). 

  Nesse sentido, faz-se oportuna a concepção clássica de Tarallo (2007). Segundo o 

autor, as variantes linguísticas encontram-se em relação de concorrência: padrão vs. não padrão; 

conservadoras vs. inovadoras; prestígio vs. estigmatizadas. Em geral, a variante considerada 

padrão é, ao mesmo tempo, conservadora e dotada de prestígio na sociedade. Já as variantes 

inovadoras são quase sempre não padrão e estigmatizadas pelos membros da comunidade. 

Relacionando esses conceitos ao nosso trabalho e tomando-se como parâmetro o registro 

gramatical da língua, temos, por um lado, a variante em que há presença de marca explícita de 

plural, correspondente à variante conservadora, padrão; por outro, temos a variante com 

ausência de marca de plural, referente, portanto, à variante inovadora, não padrão. 
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Interessante notar, todavia, que a realização da variante sem a marca explícita de 

plural — como em (1b) “nesse texto se garanteØ as conquistas sociais” e (2b) “para que se 

compreendaØ os seus reais interesses” — tem ocorrido mesmo em contextos linguísticos 

considerados representativos do que se reconhece como norma culta2 (escrita), por exemplo, 

em textos jornalísticos, que “necessitam de uma linguagem mais ou menos uniformizada para 

exercer suas funções de formação (e, sobretudo, de conformação) da opinião pública” 

(BAGNO, 2011, p. 52). Perini (1985), ao considerar certa uniformidade da linguagem 

jornalística, tem sugerido que ela deveria servir de base para a descrição do português brasileiro 

padrão. Segundo o autor, “nesses textos (jornalísticos), encontraremos uma grande 

uniformidade gramatical. (...) Existe um português-padrão altamente uniforme no País; e 

podemos encontrá-lo nos textos jornalísticos e técnicos (PERINI, 1985, p. 86-87).  

Segundo Bagno (2001), a eleição dos textos jornalísticos como fonte para o 

conhecimento do que Perini chama de “padrão básico” da língua escrita no Brasil parece ter 

provocado, no entanto, um fenômeno imprevisto. Ao tomar consciência de que estava se 

transformando em referencial para a língua escrita com finalidade prática, não estetizante, a 

mídia impressa começou a atribuir a si mesma o papel de detentora dos modelos de padrão 

linguístico a ser usado como referencial para todas as manifestações escritas, função que em 

épocas anteriores tinha sido outorgada à literatura.  

Nessa esteira, nosso trabalho pretende investigar como a realização variável de 

concordância verbal presente em construções de voz passiva sintética apresenta-se no contexto 

linguístico atual cearense, especificamente, em dois jornais locais: O Povo e Diário do 

Nordeste. Em outras palavras, pretendemos investigar, de início, como esses jornais têm 

codificado a variação de concordância verbal nesse tipo de construção, haja vista identificarmos 

lacunas, até o presente momento, no tocante a pesquisas linguísticas que tiveram como base, 

especialmente, a escrita jornalística cearense. E é fato que temos encontrado passagens que 

flagram a variação no âmbito sintático, como podemos observar nos trechos abaixo (grifos 

nossos):   

 

                                                           
2 Nos dizeres de Faraco (2008), a expressão norma culta deve ser entendida como designando a norma linguística 

praticada, em determinadas situações (aquelas que envolvem certo grau maior de monitoramento), por aqueles 

grupos sociais que têm estado mais diretamente relacionados com a cultura escrita. Convém expor que a expressão 

culta escrita difere, em certos aspetos, da expressão culta falada. Ela é, em certo sentido, mais conservadora, 

embora seja cada vez mais visível a entrada na escrita de estruturas antes apenas comuns na fala culta, como se 

pode ler em Scherre (2002) e Bagno (2003; 2009). (FARACO, 2008, p. 172) 
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(3) “(...) quando se acionam as usinas termelétricas, são repassados” (Diário do 

Nordeste, 01/02/2016, Editorial) 

(4)  “(...) 88% dos entrevistados acham que se cobraØ muitos tributos no Brasil” 

(Diário do Nordeste, 07/07/2016, Notícia) 

(5) “(...) renovam-se as expectativas em relação à solução dos problemas deixados 

pelo ano findo”. (O Povo, 04/01/2016, Editorial); 

(6)  “(...) pois combateØ-se as inimigas bandeiras vermelhas do PT”. (O Povo, 

12/10/2016, Artigo de Opinião) 

 

Todos eles comportam a estrutura VTD+SE+SN (verbo transitivo direto + se + 

sintagma nominal), correspondente à construção tradicional típica de voz passiva sintética, em 

que o sintagma nominal posposto é classificado sintaticamente como sujeito. Em (4) e (6), 

podemos flagrar as variantes sem a marca explícita de plural no verbo da oração, mesmo com 

um sintagma nominal posposto no plural. Já em (3) e (5), temos o registro das variantes que se 

solidarizam com o número do sintagma nominal.  

A escolha desses dois jornais, para os objetivos de nossa pesquisa, deve-se ao fato 

de eles serem os de maior circulação do Estado e poderem facilmente ser tomados como 

representativos do português brasileiro padrão, considerando a tentativa dos textos jornalísticos, 

historicamente, aspirarem à uniformidade linguística com o registro gramatical da norma-

padrão. Diante da impossibilidade de contemplarmos todas as outras mídias cearenses, 

escolhemos a jornalística, com exemplares disponíveis na internet de forma digital, como capaz, 

no nosso entendimento, de representá-lo. Por isso, optamos por trabalhar com O Povo e Diário 

do Nordeste, levando em consideração três gêneros textuais: editoriais, artigos de opinião e 

notícias, com seus filtros de monitoração que podem motivar o emprego de uma ou outra 

variante linguística, neste caso, relacionada à presença ou à ausência de marca explícita de 

plural no verbo.  

Sendo assim, dada a natureza do fenômeno em estudo, contamos com o referencial 

teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008), que focaliza os 

empregos linguísticos heterogêneos no sentido das múltiplas possibilidades das formas da 

língua, o que implica considerar as variantes, ou seja, diversas realizações para dizer uma 

mesma coisa, mantendo-se a equivalência referencial, e variáveis, que é o nome dado a um 

grupo de variantes. Portanto, é inegável nosso objeto de pesquisa tratar-se de um fenômeno 

sintático cuja natureza é variável, fato que importa delimitar, então, os fatores linguísticos e 

extralinguísticos subjacentes a essa variação.   
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Por outro lado, acreditamos que este fenômeno pode estar relacionado também a 

motivações de ordem funcional, dada a estrutura particular da voz passiva sintética, em que o 

sintagma nominal posposto ao verbo — transitivo — é considerado sujeito paciente, segundo 

a tradição normativa, mas prototipicamente descaracterizado dessa função3, o que, por um lado, 

abre caminho para traçarmos uma linha de investigação apropriada acerca desta estrutura 

linguística, à luz do “princípio de marcação” (GIVÓN, 1995), e, por outro, de como o equilíbrio 

entre as tarefas de codificação e cognição de estruturas (DU BOIS & VOTRE, 2012) pode-nos 

fornecer subsídios para uma análise mais ampla do fenômeno, razão que nos autoriza a flertar 

também com o Funcionalismo linguístico. Afinal, uma teoria que, por definição, lida com 

processos variáveis de grande complexidade, poderia ser mais bem-sucedida, se desse pleno 

reconhecimento metodológico ao caráter competitivo de condições internas e externas, por um 

lado, e internas formais e internas funcionais, por outro. (CAMACHO, 2013, p. 168).  

Por isso, será natural, em nossa análise, a abertura para o Sociofuncionalismo, 

modelo teórico-metodológico que combina os postulados de outras duas teorias — a 

Sociolinguística e o Funcionalismo — e que evidencia um ponto naturalmente em comum entre 

elas: o princípio de que a língua deve ser estudada a partir de sua manifestação em situações 

reais de uso.  

Assim, nosso trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: no capítulo 1, está 

a introdução, na qual apresentamos o fenômeno linguístico a ser investigado; no capítulo 2, 

traçamos um breve percurso diacrônico da construção de voz passiva sintética, considerando a 

evolução do pronome se até o momento em que se revestiu de interpretação passiva; no capítulo 

3, tratamos mais especificamente do fenômeno da variação de concordância verbal com a 

construção de voz passiva sintética, com base em pesquisas linguísticas já realizadas sobre o 

assunto, no sentido de contribuirmos com novas discussões e análises; no capítulo 4, 

apresentamos os pressupostos teóricos considerados para a elaboração de nosso trabalho; no 

capítulo 5, expomos os procedimentos metodológicos adequados para a realização de nossa 

pesquisa; no capítulo 6, discorremos sobre os resultados alcançados, segundo a análise quanti-

qualitativa dos critérios linguísticos e extralinguísticos apreciados. Na última parte do trabalho, 

encontram-se as considerações finais sobre os principais pontos da pesquisa e resultados mais 

destacados, a que se seguem as referências bibliográficas e o anexo com a chave de codificação 

dos dados.  

 

                                                           
3 Segundo Pontes (1986), o sujeito prototípico em português é anteposto ao verbo (tópico), introduz informações 

velhas (dado) e tem traço animado (+ humano). 
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2 VOZ PASSIVA SINTÉTICA: UM (BREVE) PERCURSO HISTÓRICO 

 

Antes de tudo, uma abordagem diacrônica do assunto, desde o latim clássico (as 

origens da voz medial e do pronome reflexivo se), passando pelo latim vulgar e pelo português 

arcaico, faz-se oportuna para uma melhor amplitude do fenômeno. No entanto, por questões 

metodológicas, em sintonia com a proposta deste trabalho, não faremos aqui uma varredura 

extenuante de toda a problemática que encerra o pronome se, tampouco pretendemos 

contemplar todos os pormenores desta evolução.  

 

2.1 Voz Passiva Sintética no Latim Clássico  

 

Consideramos que, em se tratando de língua, nada surge por geração espontânea. 

Com isso, buscaremos aproximar o percurso diacrônico à descrição sincrônica, a qual será 

sempre o resultado de um lento processo de maturação, de continuidade e tensão entre 

conservação e renovação, entre inovação e permanência.  

O latim clássico dispunha dos pronomes reflexivos de 3ª pessoa, quer em função 

substantiva, sui (genitivo), sibi (dativo) e se (acusativo), quer em função adjetiva, com o suus 

acumulando os valores reflexivo e possessivo. Como no latim clássico a voz reflexiva tinha 

unicamente função reflexiva, o pronome se era usado apenas no caso acusativo como 

complemento do verbo, refletindo uma ação praticada pelo sujeito. Assim, podemos afirmar 

que o se como partícula utilizada para outros fins que não a expressão de reflexividade é uma 

construção tardia das línguas românicas (como veremos adiante). Isto é, não tinha o pronome 

se, no latim clássico, função que pudesse aproximar-se daquilo que, em português, nós 

chamamos de “pronome apassivador”. Por outro lado, tinha o se a possibilidade de se referir a 

um sujeito vago e indefinido4 (CARVALHO, 1990, p. 42).  

Neste momento, é importante deixarmos claro que a designação “passiva sintética”, 

como hoje em Português conhecemos, bem como a adotada neste trabalho, nada tem a ver com 

a construção que existia na língua latina:  

 

                                                           
4 No exemplo de Cícero, citado por Bassols (apud CARVALHO, 1990, p. 39): “As veces el reflexivo va referido 

a um sujeto indefinido (= “uno, se”) implícito, pero no expreso así: quod sibi petitur...lo que uno pide para sí”. 

Porém, segundo Carvalho (1990), não se afirma ainda, nesse caso, que o pronome reflexivo é usado na função que 

nós, em português, chamamos hoje de “símbolo de indeterminação do sujeito”, uma vez que no latim clássico essa 

indeterminação é expressa por verbos na 3ª pessoa do singular (sentiat) e na voz média-passiva (petitur). 
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O que se entende por passiva sintética em latim é algo completamente diferente 

daquilo a que se referem as nossas gramáticas, a partir do século XVI, quando se 

referem à chamada passiva pronominal ou sintética. A passiva sintética do latim 

clássico existia apenas nos tempos do infectum e através do acréscimo de morfemas 

aditivos específicos aos verbos da ativa, a saber, - ris, -mini à 2ª pessoa do singular e 

do plural respectivamente; -r à 1ª pessoa do singular e –ur às demais pessoas. 

(CARVALHO, 1990, p. 42) 

 

A voz passiva desenvolveu-se partindo da voz ativa. A título de exemplificação, 

podemos correlacionar o verbo amar, no presente do indicativo, com a passiva sintética, em 

latim:  

amo amor = sou amado 

amas amaris = és amado 

amat amatur = é amado 

amamus amamur = somos amados 

amatis amamini = sois amados 

amant amantur = são amados 

 

Podemos notar as desinências número-pessoais que aparecem na voz passiva (-r, -

ris, -tur, -mur, -mini, -ntur) opondo-se às da forma ativa (-o, -s, -t, -mus, -tis, -nt).  

O Latim Clássico desenvolveu três vozes ou aspectos verbais: a ativa (em que o 

sujeito realiza a ação), a passiva (em que o sujeito sofre a ação) e a média (um meio termo entre 

a ativa e a passiva).  

A voz média (ou medial) contém em si, de certa forma, uma mistura das duas outras 

vozes. Segundo Carvalho (1990, p. 44), “a passiva sintética clássica tinha, na verdade, um valor 

duplo: medial e passivo ao mesmo tempo”, da qual se abstraíram valores diversos, tais como5: 

 

a) impessoal, com um matiz ativo e mensagem centrada exclusivamente em torno 

do verbo: Qua Roma itur? Sic petitur caelum (Vamos a Roma? Estão pedindo aos céus);  

 

b) médio-passivo, com verbos depoentes: lavor (“Sou lavado” / “me lavo”).  

 

Este sentido médio e ao mesmo tempo passivo acabou por generalizar toda a 

categoria verbal da voz passiva sintética, de tal forma que verbos como amor ou laudor, por 

                                                           
5 Todos os exemplos registrados em Latim, nesta dissertação, são creditados a Carvalho (1990).  
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exemplo, podiam se prestar a uma interpretação dupla, como “sou amado” / “eu me amo” e 

“sou louvado” / “eu me louvo”. 

 

c) passivo strictu sensu: Boni libri leguntur in schola (“Bons livros são lidos na 

escola”).   

 

A passiva em –r (sintética), no caso do Latim Clássico, tem sua origem na voz 

medial do Indo-europeu. Segundo Carvalho (1990), essa desinência –r foi acrescentada às 

desinências mediais herdadas do Indo-europeu pelo latim e teve originalmente a finalidade de 

indicar um tipo de passiva privativamente impessoal. Isso significa dizer que a passiva sintética 

latina, em sua origem, era usada para expressar essencialmente impessoalidade com qualquer 

verbo, fosse ele intransitivo ou transitivo. “Mais tarde esse uso ficou restrito aos verbos 

intransitivos e, com menos frequência, aos transitivos indiretos, já que a passiva com verbos 

transitivos diretos tornou-se uma construção necessariamente pessoal” (CARVALHO, 1990, p. 

64), como podemos perceber na transposição de voz ativa-passiva: a presença, na passiva, de 

sujeito-paciente força a concordância verbal, desfazendo a impessoalidade original da passiva 

em –r.  

O Indo-europeu conheceu as vozes ativa e medial. Naquela, o sujeito existe como 

um agente exterior à ação verbal; nesta, o sujeito está integrado ao processo verbal. A medial 

do Indo-europeu tinha três valores distintos enquanto voz verbal: medial dinâmica, medial 

reflexiva e medial recíproca. Esses três valores foram transmitidos ao Latim e, através deste, 

chegaram ao Português, como até hoje registram os gramáticos.  

A medial dinâmica do Latim corresponderia, na língua portuguesa, a construções 

pronominalizadas do tipo “Ele se sentou”. É também esta voz “que permite em Português a 

personificação de objetos inanimados tomados como sujeito em orações do tipo “o mar se agita” 

ou “a estrada se estende”, equivalentes mediais de orações ativas como “o mar murmura” ou ‘a 

estrada avança’”. (CARVALHO, 1990, p. 68).  

A medial reflexiva, no Indo-europeu, resultou na mesma concepção que hoje 

conhecemos em Português, a de que o sujeito faz e sofre a ação, ou seja, o próprio sujeito é, ao 

mesmo tempo, agente e paciente. Por exemplo, “O homem se cortou”.  

A voz medial recíproca representa uma consequência natural da medial reflexiva, 

no sentido de haver um envolvimento de dois ou mais agentes que participam do processo 

verbal de maneira que cada um seja, ao mesmo tempo, afetado por essa ação. Por exemplo, 

“Eles se abraçaram”.  
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 Carvalho (1990) destaca que o sentido da voz medial é nitidamente retroativo ou 

reflexivo, sentido esse incorporado à passiva latina, considerada exatamente como médio-

passiva. Por fim, em língua portuguesa, foram conservados os três valores básicos da voz 

medial: valor dinâmico, valor reflexivo e valor recíproco. Porém, convém mencionar que esta 

voz média (ou medial) não é tradicionalmente contemplada pela maioria das gramáticas 

normativas em conformidade com a NGB, de modo que a classificação das vozes verbais, no 

geral, divide-se em três: ativa (sujeito pratica ação), passiva (sujeito sofre ação) e reflexiva 

(sujeito pratica e sofre ação). Na verdade, o que temos é uma diversidade de classificação de 

vozes verbais (cf. seção 2.3), que varia de autor para autor. Por exemplo, ativa e passiva 

(MELO, 1970; MACIEL, 1925); ativa, passiva, reflexiva e impessoal (GÓIS & PALHANO, 

1963); ativa, passiva e medial (BECHARA, 2005; CÂMARA JR., 1974; KURY, 1990); ativa 

e medial (LIMA, 1999) e a classificação mais tradicional: ativa, passiva e reflexiva 

(CEGALLA, 1987; CUNHA & CINTRA, 1985; HAUY, 2014; LUFT, 1988; SAVIOLI, 1989).  

No entanto, há autores que afirmam ser a voz reflexiva, na verdade, um subtipo da 

voz medial. Nesse sentido, Bechara (2005, p. 96-97) explica que “a voz medial assume diversas 

significações, entre as quais são mais importantes a reflexiva, a recíproca e a dinâmica”. 

Podemos perceber que essa última classificação é, portanto, na língua portuguesa, consequência 

direta da medial indo-europeia e, posteriormente latina. Apesar disso, dentre os subtipos da voz 

medial, somente a reflexiva tem mais vulto nos compêndios normativos. Importa ressaltarmos 

que a designação de voz passiva “sintética”, como ainda atualmente a concebemos, não deixa 

de ser também uma extensão da interpretação da voz medial(reflexiva) que o pronome se 

adquiriu com o tempo, conforme veremos mais à frente, segundo Martinz de Aguiar (1942, p. 

181-183 apud BECHARA, 2005, p. 101), com a evolução da conjugação reflexiva.  

Como vimos, foi dessa voz medial indo-europeia, portanto, que se originou a voz 

passiva latina. Agora sabemos “por que a chamada passiva latina é, na verdade, médio-passiva, 

presa que está, pela raiz, à medial-europeia. Passiva propriamente dita enquanto criação latina, 

e média (reflexiva) pela sua origem indo-europeia” (CARVALHO, 1990, p. 72). Assim, a 

desinência –r, médio-passiva, no verbo “laudor”, podia conduzir tanto a uma interpretação 

passiva, (eu sou louvado), como medial (eu me louvo) no sentido dinâmico. Essa passiva 

sintética em –r representava, portanto,  

 

uma adaptação da voz medial do indo-europeu (mais interessada no processo verbal 

do que no sujeito-agente) e, por esse motivo, foi ela que se prestou tão bem à 

indeterminação do sujeito. Pode-se afirmar que, enquanto a passiva sintética está para 

a medial, a analítica está para a passiva stricto sensu, centrada que está a analítica na 

figura de um sujeito-paciente representada formalmente na oração pela concordância 
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imposta ao verbo auxiliar esse. É importante reiterar que a passiva latina era usada 

com verbos de qualquer predicação, ao contrário do português, que a limita aos verbos 

transitivos diretos. No caso da passiva sintética impessoal, esta só ocorria com verbos 

intransitivos e os transitivos indiretos. (CARVALHO, 1990, p. 77)  

 

No Latim Clássico, a passiva analítica pode ser considerada como passiva stricto 

sensu, em oposição à passiva sintética, que era, na verdade, uma média-passiva. A passiva 

analítica era empregada nos tempos do perfectum, formada pelo particípio passado (ou 

particípio perfeito) + auxiliar esse (verbo ser). Trata-se já de criação latina, ao contrário da 

passiva sintética, e era uma construção necessariamente pessoal, pois exigia concordância do 

verbo auxiliar: amatus sum, amatus es, amatus est (em português, eu sou amado, tu és amado, 

ele é amado) etc.  

O que podemos já antecipar é que a passiva sintética, com o –r no Latim Clássico, 

desapareceu, “tragada que foi pelo analitismo dominante do Latim Vulgar” (CARVALHO, 

1990, p. 84). O se, como “pronome apassivador”, presente na construção tradicional de voz 

passiva sintética, é, portanto, uma criação românica. Na verdade, as línguas românicas não 

fizeram mais do que acelerar certas tendências evolutivas latentes no próprio Latim Clássico, o 

que implica incluir também neste processo a interpretação deste pronome se como 

indeterminador do sujeito. Por questões metodológicas já mencionadas aqui, não iremos 

divagar acerca de todos esses processos. Cumpre-nos, entretanto, discorrer sobre a passividade 

adquirida por este pronome se, que resultou na chamada voz passiva sintética, como 

conhecemos em português.   

 

2.2 Voz Passiva Sintética no Latim Vulgar 

 

Os limites um tanto sutis entre o valor medial e o valor passivo romperam-se com 

o desaparecimento dessa forma sintética no Latim Vulgar. Nos dizeres de Carvalho (1990, p. 

99), “a língua popular promoveu uma racionalização analitizante geral do sistema 

morfossintático do latim clássico. Nada escapou, muito menos as vozes verbais”.  

Said Ali (1966, p. 92) revela-nos que a “dupla função (a medial e a passiva) 

desdobrou-se nas línguas românicas: de um lado, pelo uso do verbo seguido do pronome 

reflexivo; do outro, pelo verbo ser mais particípio do pretérito”. Para expressar a passiva 

propriamente dita, o Latim Vulgar recorreu às formas do perfectum (particípio passado + verbo 

auxiliar esse) generalizando o seu emprego a todos os tempos verbais. E, levando às últimas 

consequências sua racionalização analítica, o Latim Vulgar desprendeu da antiga forma 
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sintética médio-passiva os seus dois outros valores: o medial, incluindo-se o emprego reflexivo 

propriamente dito, e o impessoal, como extensão da chamada medial dinâmica.  

A aurora da voz passiva sintética, designação tal qual a conhecemos hoje, firmada 

pela tradição gramatical, decorre, portanto, do contínuo processo de evolução da medial 

analítica6 revalorizada pelo latim vulgar, como nos revela Carvalho (1990, p. 104 grifo nosso):  

 

A medial analítica (...) passou por duas fases:  

1ª – ainda no latim vulgar e com os valores reflexivos propriamente dito e medial 

dinâmico;  

2ª – nas línguas românicas, como uma extensão do emprego do medial dinâmico, a 

medial analítica recebe atribuição apassivante.   

 

Num primeiro momento, segundo Carvalho (1990), ainda no latim vulgar, a medial 

analítica não teria valor passivo. Seus valores seriam unicamente reflexivo strictu sensu e 

medial dinâmico. O autor afirma que é dessa voz medial dinâmica que se origina, em português, 

o nosso se como parte integrante do verbo, assim como também as construções impessoais com 

o verbo na 3ª pessoa do singular + se (precisa-se, é-se, está-se feliz, vive-se, vai-se etc.).  E num 

segundo momento, a medial analítica assume valor passivo.  

 

(...) não satisfeita com aqueles dois valores (o reflexivo e o medial lato sensu), a nossa 

medial analítica acaba por ampliar o seu raio de ação também sobre o valor passivo, 

valor este, a princípio, privativo da passiva analítica no latim vulgar. Como o valor 

passivo veio a se superpor ao reflexivo e ao medial lato sensu isto se deve, a nosso 

ver, também às causas mais imediatas, já latentes nas causas remotas. É que o 

chamado se apassivador, sem deixar de ser uma inovação românica, tem suas raízes 

virtuais no latim vulgar. (CARVALHO, 1990, p. 127-128). 

 

Esse valor passivo fica resguardado quando o sujeito é um ser inanimado, incapaz, 

do ponto de vista lógico, de praticar a ação verbal. Nesse caso, há condições para o rompimento 

dos limites sutis entre o valor medial e o valor passivo latente na construção reflexiva. Nesse 

sentido, tomando como exemplo a construção “Hic autem locus, ubi se montes aperiebant7”, 

cuja tradução é “Este é o lugar onde os montes se abriam”, do ponto de vista de uma lógica 

estritamente formal, Carvalho (1990, p. 132) considera que essa oração não deve ser 

interpretada como de valor medial, uma vez que “montes”, sujeito inanimado, só poderia 

exercer a função de paciente, e não de agente. “Foi daí, dessa percepção lógico-filosófica do 

                                                           
6 Tratava-se de uma construção reflexiva como sucedâneo analítico da construção sintética clássica. Assim, em 

vez de “moveor” (eu me movo), o que se tem é “me moveo” (eu me movo). Segundo Carvalho (1990, p. 95), “essa 

construção reflexiva com valor medial dinâmico não era estranha ao latim clássico, que a empregava até mesmo 

com sujeitos inanimados. O que o latim vulgar fez foi ampliar e aprofundar o seu emprego”.   
7 CARVALHO, 1990, p. 131, apud GRANDGENT, C.H., 1952, p. 296.  
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fenômeno linguístico, que se abriu a porta, nas línguas românicas, para a interpretação passiva 

de construções pronominais”.  

 A respeito da evolução do se, interpretado como pronome apassivador, indicativo 

de construção de voz passiva, com o sujeito paciente, posposto à forma verbal, o que viria a ser 

denominado de voz passiva sintética pelas gramáticas tradicionais da língua portuguesa, 

constata-se que o sentido da construção “os montes se abriam”  

 

só pode ser interpretado com sentido passivo, isto é, “os montes eram avistados, eram 

mostrados, eram descobertos ou revelados”, como ensinam hoje as gramáticas 

portuguesa e de outras línguas românicas: algo como “avistavam-se os montes = “os 

montes eram avistados”. E para reforçar essa argumentação filosófica, a lógica 

gramatical aponta para um argumento sintático: a concordância do verbo no plural 

(aperiebant) com o sujeito (montes) também no plural. (...) Todos esses casos em que 

o sujeito é tido como ser inanimado passaram a ser interpretados como exemplos de 

voz passiva, a chamada passiva pronominal românica. (CARVALHO, 1990, p. 132) 

 

Em outros termos, a consolidação da voz passiva sintética ocorreu com a 

interpretação do sintagma nominal posposto paciente, inanimado, como sujeito, sucedendo-se 

à concordância verbal — um forte argumento sintático.  

 

2.3 Voz Passiva Sintética na Língua Portuguesa: o registro gramatical 

 

Antes de nos debruçarmos sobre a construção propriamente dita de voz passiva 

sintética, à luz dos compêndios gramaticais, acreditamos ser necessário primeiro investigar o 

estatuto da categoria de voz verbal, para depois analisarmos como o ensinamento normativo 

encara essa construção linguística. 

Sabemos que o estabelecimento de critérios é fundamental para qualquer análise ou 

classificação que se queira fazer, sobretudo, no âmbito da Linguística. Sob a perspectiva 

gramatical, a categoria de voz é mal descrita na medida em que os critérios linguísticos 

empregados por um mesmo autor divergem e, com efeito, altera-se a tipologia muitas vezes, 

conforme bem alerta Hauy (2014, p. 939):   

 

Um estudo comparativo de algumas gramáticas normativas de língua portuguesa, 

modernas e antigas, bem como o confronto com gramáticas de línguas estrangeiras, 

francesa e castelhana, acusa a complexidade do problema das vozes verbais, 

decorrente, como acontece com a maioria dos assuntos gramaticais, de uma 

diversidade de conceituação, determinada pela diversidade de critérios adotados.  
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Nesse sentido, caso se considere a forma ou a significação do verbo, ou, ainda, o 

tratamento do processo verbal em relação a um sujeito, bastantes serão as classificações para 

uma mesma oração. Por exemplo, “‘O povo recebeu o castigo’ está na voz ativa, segundo 

Mattoso Câmara Júnior; na voz passiva, segundo Carlos Góis, e, conforme lição de Celso 

Cunha, não tem voz, pois o verbo é neutro”. (HAUY, 2014, p. 939). Essa falta de uniformidade 

na classificação da voz verbal deve-se ao fato de alguns autores adotarem o conceito de voz 

segundo a forma do verbo e procederem à análise segundo o critério semântico ou vice-versa.  

Cunha & Cintra (1985, p. 372) apresentam voz como uma “forma verbal” e afirmam 

que “o fato expresso pelo verbo pode ser representado de três formas: como praticado pelo 

sujeito, como sofrido pelo sujeito, como praticado e sofrido pelo sujeito”. Esta caracterização 

é claramente semântica, com base na inferência de um termo como “agente” ou “paciente” da 

ação verbal. Na verdade, é a que mais se destaca, tanto na definição de voz como na 

caracterização dos seus tipos. Entretanto, podemos entrever também o critério sintático 

(funcional), quando na referência à relação entre sujeito/predicado. Bechara (2005), por sua 

vez, chama voz verbal à forma em que se apresenta um verbo para indicar sujeito como agente 

ou paciente verbal. Luft (1988, p. 105) é outro que define voz como “forma que toma o verbo 

para exprimir as relações de atividade e passividade entre sujeito e verbo”, usando um critério 

morfossintático. Hauy (2014, p. 939), ciente da imprecisão no estudo da classificação das vozes 

verbais, busca coerência na sistematização de sua análise “a partir de um só critério, no caso, o 

critério formal, num esquema tanto quanto possível coerente com a conceituação adotada 

(forma do verbo)”.  

Além das divergências conceituais, a confusão também é de ordem tipológica, isto 

é, os autores diferem quanto aos tipos de vozes verbais, o que torna ainda mais complexo esse 

estudo. Por exemplo, para Melo (1970) e Maciel (1925), a classificação da voz do verbo divide-

se em ativa e passiva; para Góis e Palhano (1963): ativa, passiva, reflexiva e impessoal; para 

Bechara (2005), Câmara Jr. (1974), Kury (1990): ativa, passiva e medial; para Rocha Lima 

(1999): ativa e medial; para Almeida (2005): ativa, passiva, reflexiva e neutra; e para Cegalla 

(1987), Cunha e Cintra (1985), Hauy (2014), Luft (1988), Savioli (1988): ativa, passiva e 

reflexiva. 

Quanto à voz passiva, em que o sujeito é o paciente da ação verbal, também 

encontramos diferenças. Para sua realização, Cunha & Cintra (1985, p. 373) apontam duas 

estruturas (grifos dos próprios autores): 
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a) com o verbo auxiliar “ser” e particípio do verbo que se quer conjugar:  

 

1. Pedro foi ferido por João.  

 

b) com o pronome apassivador “se” e uma terceira pessoa verbal, singular ou plural, 

em concordância com o sujeito, conforme os exemplos do autor:  

 

2. Não se vê [= é vista] uma rosa neste jardim.  

3. Não se vêem [= são vistas] rosas neste jardim.  

 

À primeira estrutura (1), Bechara (2005) chama voz passiva analítica, e às demais 

(2) e (3), voz passiva pronominal, denominando o se como partícula apassivadora. Luft (1988), 

a esta última, chama voz passiva sintética. Kury (1990) contempla os dois nomes: pronominal 

ou sintética. Por seu turno, Almeida (2005), como Cunha & Cintra (1985), tampouco a nomeia, 

e Said Ali (1964) sequer a menciona, restringindo a voz passiva apenas à “analítica”.  

Além dessa profusão de nomenclaturas, chama-nos à atenção o fato de os 

compêndios normativos simplesmente prescindirem da predicação verbal relativa à construção 

de voz passiva sintética8. E, quando a descrevem, carecem de unidade. Kury (1990) e Luft 

(1988), por exemplo, representam-na com verbo transitivo direto. Ribeiro (1993, p. 77) chega 

a apresentá-la esquematicamente com a ordem “verbo transitivo direto + pronome se + sujeito”. 

Cunha & Cintra (1985) não revelam a predicação, assim como Bechara (2005, p. 96), quanto a 

esse tipo de voz, “em que se junta a um verbo na forma ativa o pronome átono se”. Por outro 

lado, Hauy (2014) admite-a tanto com verbo transitivo direto (VTD) quanto com verbo 

transitivo direto e indireto (VTDI). No geral, as gramáticas tradicionais conformam-se numa 

definição generalizante de que este tipo de voz se formaliza com o pronome se, conjugado ao 

verbo na terceira pessoa, singular ou plural.  

A despeito de tudo isso, constatamos que os gramáticos, de um modo geral, 

reconhecem a existência de uma voz passiva com a adjunção do pronome se ao verbo e suas 

implicações sintáticas. Por isso, Rocha Lima (1999, p. 390) adverte que “atenção especial deve 

merecer a concordância de verbo acompanhado da partícula “se” e seguido de substantivo no 

plural: venderam-se todos os bilhetes” (grifo do próprio autor). Podemos perceber que, nesta 

passagem, Rocha Lima9 menciona sutilmente a construção de voz passiva sintética, a qual tem 

                                                           
8 Designação esta que adotaremos durante todo o trabalho. 
9 O autor contempla essa estrutura como uma forma do subconjunto da “voz medial”.   
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como sujeito (paciente) este “substantivo”, razão pela qual com ele há de concordar o verbo. 

Bechara (2005, p. 563), em referência à concordância com o verbo na passiva pronominal, 

também pontua que “a língua padrão pede que o verbo concorde com o termo que a gramática 

aponta como sujeito”. Almeida (2005, p. 210), em uma análise mais pretensiosa, afirma que, na 

oração “Alugam-se casas”, o verbo é passivo, e essa passividade é indicada pelo pronome se. 

Casas não pratica a ação de alugar, e sim recebe, sofre tal ação verbal. Essa oração, para o autor, 

seria idêntica à oração “Casas são alugadas”; em ambas o sujeito é casas, e, por estar no plural, 

deverá levar também para o plural o verbo. Por isso, o autor considera como “erros 

inomináveis" construções como: “Reforma-se chapéus”, “Vende-se livros usados”, “Conserta-

se relógios”.  

É fato que, no tocante ao estudo da passiva sintética, as interpretações críticas são 

várias e contraditórias. Nascentes (1959), por exemplo, negando a passiva sintética em orações 

como “vendem-se casas”, exemplifica-a com “esta casa alugou-se depressa”. Desse modo, “esta 

casa alugou-se depressa” é passiva sintética e “alugou-se esta casa depressa” é voz ativa. Lima 

(1937), por outro lado, considera indiferente a posição do sujeito em relação ao verbo, que pode 

assumir a forma de singular ou do plural, conforme o número do sujeito. Já Pereira (1943) 

interpreta “Vendem-se casas” como passiva, mas dá como regra a posposição do sujeito. Hauy 

(2014) questiona se a simples inversão dos termos explicaria, nesse caso, uma análise diferente.  

Said Ali (1966, p. 92) comenta que, em frase como “compra-se o palácio e morre-

se de fome”, o pronome se sugere, na consciência de todo o mundo, a ideia de alguém que 

compra, de alguém que morre, mas que não conhecemos ou não queremos nomear. Nascentes 

(1959) também faz coro a Said Ali, avaliando que, na expressão “vendem-se casas”, não se 

sente absolutamente passividade do verbo. “A ideia é que alguém vende casas e não que casas 

sejam vendidas por alguém. O plural do verbo explica-se por atração” (NASCENTES, 1959, p. 

29). Câmara Jr. (1986) menciona, por sua vez, que, em frases deste tipo, há uma forte tendência 

a deixar sempre o verbo invariável, na 3ª pessoa do singular.  

O tema é tão movediço, que Bechara (2005), na mesma obra gramatical10, por um 

lado, reconhece a interpretação impessoal com a construção de voz passiva sintética; por outro, 

alerta para que o verbo concorde com o termo que a gramática indica ser o sujeito. Assim, o 

autor, em um primeiro momento, considera que  

 

o ‘se’ como índice de indeterminação do sujeito – primitivamente exclusivo em 

combinação com verbos não acompanhados de objeto direto –, estendeu seu papel aos 

                                                           
10 “Moderna gramática portuguesa”.  
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transitivos diretos (onde a interpretação passiva passa a ter uma interpretação 

impessoal: ‘Vendem-se casas’ = ‘alguém tem casa para vender’). A passagem deste 

emprego da passiva à indeterminação levou o falante a não mais fazer concordância, 

pois o que era sujeito passou a ser entendido como objeto direto, função que não leva 

a exigir o acordo do verbo: vendem-se casas (= ‘casas são vendidas’) > vendem-se 

casas (= ‘alguém tem casa para vender’) > vende-se casas. (BECHARA, 2005, p. 178) 

 

E como forma de corroborar sua análise, cita Martinz de Aguiar (1942):   

 

Vende-se casas e frita-se ovos são frases de emprego ainda antiliterário, apesar da já 

multiplicidade de exemplos. A genuína linguagem literária requer vendem-se, fritam-

se. Mas ambas as sintaxes são corretas, e a primeira não é absolutamente, como fica 

demonstrado, modificação da segunda. São apenas dois estágios diferentes de 

evolução. (AGUIAR, 1942, p. 181-183 apud BECHARA, 2005, p. 178).  

 

Já em outro momento, Bechara (2005, p. 563 grifos do autor) chama à atenção o 

estabelecimento da concordância verbal na “passiva pronominal: alugam-se casas, vendem-se 

apartamentos, fazem-se chaves”, advertindo ainda que  

 
se o verbo estiver no infinitivo com o sujeito explícito, o normal é usar o infinitivo 

flexionado. Todavia, aqui e ali bons escritores deixam escapar exemplos com o 

infinitivo sem flexão: ‘Basta ver o que este bom povo é para se avaliar as excelências 

de quem assim o educou. (BECHARA, 2005, p. 563) 

 

Como nos propusemos a traçar um breve percurso diacrônico do pronome se, desde 

a língua latina até a língua portuguesa, com a interpretação de “partícula apassivadora” ou 

“pronome apassivador”, bem como procuramos tratar sucintamente dos diversos pontos de vista 

sobre a construção de voz passiva sintética, não poderíamos deixar de mencionar os dizeres de 

Martinz de Aguiar (1942) citados por Bechara (2005)11, numa tentativa interessante de reanálise 

do pronome se, de acordo com sua evolução. Embora reconheçamos ser longa esta citação, é-

nos oportuna neste momento: 

 

Num resumo lúcido, o Prof. Martinz de Aguiar nos traça a evolução da conjugação 

reflexiva à indeterminação do sujeito. Ensina-nos o mestre que cinco são os casos que 

se põem à nossa consideração:  

1º caso – Pronome reflexivo: A função inicial e própria do pronome “se” é como em 

Latim, a de reflexivo, isto é: faz refletir sobre o sujeito a ação que ele mesmo praticou. 

Ex.: O homem cortou-se. Indica, pois, ao mesmo tempo, atividade e passividade. O 

homem cortou, mas foi cortado, pois a si próprio é que cortou. Se penetrarmos bem 

na inteligência das diversas frases reflexivas, veremos que a passividade chama mais 

a nossa atenção, impressiona mais a nossa sensibilidade do que atividade. Quando 

temos notícia de que “alguém se suicidou”, o primeiro quadro que se nos apresenta ao 

espírito é o do indivíduo pálido, inerte, sem vida. Daí poder o pronome “se” vir a 

funcionar como: 

                                                           
11 O que consta em sua obra “Lições de português pela análise sintática”.  
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2º caso – Pronome apassivador: É o segundo estádio de evolução. Sendo pronome 

reflexivo, o pronome indica, como vimos, atividade e passividade, e esta nos 

impressiona mais do que aquela, pelo que pode chegar a ser índice de passividade. 

Ex: Vendem-se casas. Fritam-se ovos. 

3º caso – Pronome indeterminador do agente: Como no segundo caso, o agente nunca 

foi expresso em linguagem comum, tendo-se tornado obsoleto o seu emprego até na 

linguagem literária. O pronome “se” acabou por assumir a função de indeterminador 

do agente. Ex: Estuda-se. Dança-se. 

4º caso – Pronome indeterminador do sujeito de verbos intransitivos: Como, no 

terceiro caso, não se dá objeto aos verbos, apesar de transitivos, e como o agente 

oculto, se presente, seria o sujeito, o pronome “se” pode vir a indeterminar o sujeito 

de verbos intransitivos. Ex: Dorme-se. Acorda-se. 

Observações: O terceiro e o quarto casos são idênticos na prática; mas, no terreno 

científico é imprescindível separá-los, pois servem para demonstrar, à luz da 

linguística psicológica, a contagem sucessiva das funções do pronome. Os mesmos 

casos matam de vez a questão chinesa de saber se o pronome “se” pode ou não pode 

ser sujeito. Não o é nunca, não pelas razões dados nas gramáticas, mas porque assim 

o demonstra o estudo da sua evolução. 

5º caso – Pronome indeterminador do sujeito de qualquer verbo: Como no caso 

anterior o pronome se indetermina o sujeito dos verbos intransitivos, pode, por 

extensão, indeterminar o sujeito de qualquer verbo, transitivo, intransitivo ou 

atributivo [isto é, de ligação]. Ex: Está-se bem aqui. Quando se é bom. Vende-se casas. 

Frita-se ovos. “A Bernadete admira-se e ama-se”. (BECHARA, 2005, p. 101-102).  

 

Apesar dessa tentativa louvável de reanálise do pronome se, considerando a 

chamada voz passiva sintética, o que podemos perceber ainda é que há manifestações teóricas 

conflitantes. De um lado, estão aqueles que questionam o estatuto dessa construção dita passiva, 

considerando-a, na verdade, ativa, com sujeito indeterminado e o se, como índice de 

indeterminação do sujeito; por outro lado, estão os que defendem que se trata, de fato, de uma 

construção passiva, com sujeito paciente e o se apassivador. Quanto à colocação dos termos, 

considerando-se como passiva essa construção, ensinam uns que a anteposição do sujeito é 

obrigatória, outros que a posposição é que é a regra, e outros, inclusive, consideram indiferente 

a anteposição ou posposição do sujeito.   

Como posicionamento diante do embate teórico e enfrentamento do tema, 

adotaremos neste trabalho, por questões metodológicas, a construção formulada nesta ordem 

VTD (ou VTDI)+SE+SN (Verbo Transitivo Direto + SE + Sintagma Nominal ou Verbo 

Transitivo Direto e Indireto + SE + Sintagma Nominal), tradicionalmente chamada voz passiva 

sintética, em que o sintagma nominal posposto é sujeito e com ele deve o verbo concordar, 

segundo o registro gramatical. Com isso, será excluída da análise de dados a construção SN + 

VTD (ou VTDI)+SE, pelo fato de nem sempre ter o mesmo significado referencial da 

construção escolhida. Assim, essa restrição evita enviesamentos analíticos. 
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3 O FENÔMENO EM ESTUDO 

   

Neste capítulo, trataremos do fenômeno variável de concordância verbal em 

estruturas passivas sintéticas, à luz de pesquisas linguísticas já realizadas sobre o assunto, no 

sentido de considerarmos os resultados empíricos encontrados e, com isso, contribuirmos com 

o nosso trabalho ao apresentar novas discussões e análises sobre este tema — pouco explorado 

— para a literatura linguística específica.   

 

3.1 A realização variável de construções de voz passiva sintética  

 

Sabemos que as gramáticas normativas preceituam, como regra categórica de 

concordância verbal, “a solidariedade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do 

sujeito” (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 485). Por outro lado, estudos sociolinguísticos revelam 

que a concordância verbal constitui um fato variável, isto é, “a concordância pode ser 

formalmente marcada ou não em função de fatores de natureza linguística ou de caráter 

sociocultural” (SILVA, 2008, p. 32).  

Acerca desse fenômeno linguístico, vale a pena ressaltar, destaca-se o trabalho 

precursor de Naro e Lemle (1977), que enfocaram a concordância verbal com base em um 

corpus constituído de entrevistas com um grupo de vinte estudantes do MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização), naturais da cidade do Rio de Janeiro, e chegaram à conclusão de 

que “quanto menos saliente for a diferença entre singular e plural, mais provável será a falta de 

concordância” (LEMLE & NARO, 1977, p. 446).  Para os autores, essa ausência da 

concordância é mais favorecida quando “o sujeito segue ao seu verbo. Neste caso, o elemento 

determinante da concordância segue ao elemento determinado, fazendo com que a falta de 

concordância seja menos óbvia” (LEMLE e NARO, 1977, p. 43-44 apud SILVA 2005, p. 215).   

A variação do verbo na 3ª pessoa do plural conta com uma vasta documentação em 

contextos urbanos (por exemplo, GUY, 1981; NARO & SCHERRE, 1991; ANJOS, 1999; 

SCHERRE & NARO, 2006) e rurais (por exemplo, BORTONI-RICARDO, 1985; NINA, 1980; 

SILVA, 2003, 2005).  Por outro lado, a concordância sujeito-verbo também é tema de uma série 

de trabalhos teóricos (COELHO, MONGUILHOTT, MARTINS, 2006; DUARTE, 1993; 

GALVES, 1993; COSTA & GALVES, 2002; COSTA & FIGUEIREDO SILVA, 2006, dentre 

outros). Podemos citar, ainda, os trabalhos variacionistas sobre a análise da concordância verbal 

no Português Europeu contemporâneo (BAZENGA & VIEIRA, 2013; BRANDÃO & VIEIRA, 

2012b; MONGUILHOTT, 2009; MONTE, 2012; RUBIO, 2012; VAREJÃO, 2006).  
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Desse modo, o estudo sobre o uso variável da concordância verbal no Português 

Brasileiro (PB) conta com vastos trabalhos já desenvolvidos, alguns já considerados clássicos 

na literatura linguística. No entanto, quanto à voz passiva sintética, é importante ressaltar que 

tivemos dificuldade em encontrar pesquisas que tratassem da variação com esse tipo de 

construção, sobretudo, associada ao aporte metodológico sociolinguístico (BAGNO, 2001; 

BRITO, 2007; LIMA, 2001; MARTINS M.A, 2003; MARTINS, 2004; NUNES, 1990; 

SANTOS, 2015; SCHERRE, 1999), ou relacionada a fundamentos teóricos funcionalistas. “À 

procura de trabalhos que tratem da voz passiva dentro de uma abordagem quantitativa verifica-

se um grande vazio, principalmente em português” (TARALLO, 1989, p. 39). Nessa esteira, 

notavelmente o caso das construções com se sob análise, ainda hoje, de certo estaria no rol dos 

trabalhos pouco contemplados pela perspectiva quantitativa.  

Santos (2015, p. 196), por exemplo, chega até mesmo a afirmar que desconhece 

trabalhos variacionistas que buscam identificar especificamente o comportamento da flexão de 

3ª pessoa do plural com tal construção e revela que há, inclusive, uma postura metodológica 

comum a vários estudos sobre concordância de 3ª pessoa do plural, seja em relação ao Português 

Europeu (PE), seja no tocante ao Português Brasileiro (PB), conforme revela Barreto (2014, p. 

30): “a de excluir da coleta de dados a ‘estrutura tradicionalmente chamada de passiva 

sintética’”.  

Traçando semelhanças e diferenças entre os estudos já realizados sobre a variação 

de concordância verbal de 3ª pessoa do plural, Barreto (2014, p. 34) considera como uma 

“importante observação” o fato de que os autores adotam metodologias semelhantes no tocante 

aos “contextos estruturais excluídos de cada pesquisa”, dentre os quais se encontra a construção 

tradicional de voz passiva sintética (BRANDÃO & VIEIRA, 2012; MOGUILHOTT, 2010; 

VAREJÃO, 2006; BAZENGA & VIEIRA, 2013). Segundo Santos (2014, p. 196), a explicação 

para tal semelhança metodológica é que “construções passivas sintéticas recebem tratamento à 

parte porque as pesquisas acerca do uso, ou não, do elemento flexional de 3ª pessoa do plural 

se debruçam sobre sentenças ativas e sobre passivas analíticas”. Mas não podemos furtar-nos a 

isto: o fato de que existe, em língua portuguesa, uma construção de verbo acompanhada de 

pronome se, com um sintagma nominal posposto, em que a realização da concordância não se 

revela categórica, o que demanda descrição linguística, portanto. Como sabemos, estudos 

empíricos demonstram que a regra de concordância verbal em PB é variável 

 

não só nas tradicionalmente denominadas passivas pronominais, mas também (como 

se sabe) nas passivas nominais (analíticas). ‘Frequentemente ouvimos, em 

conversações no Brasil, construções do tipo: Já foi feito todos os exames. Todos os 
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exames, como parece, sendo interpretado como objeto do verbo fazer.  (SCHERRE, 

1999, p. 13-14) 

 

Em se tratando especificamente da voz passiva sintética, a variação ocorre com o 

uso alternante de duas formas: ora quando o verbo harmoniza-se com o sintagma nominal 

posposto no plural, ora quando o verbo simplesmente permanece no singular, na contramão da 

prescrição gramatical. Pela particularidade da posição pós-verbal deste sintagma, com o qual o 

verbo deve concordar, podemos afirmar que esse tipo de estrutura é, em termos 

sociolinguísticos, um ambiente propício à predominância do cancelamento da concordância 

verbal, pois, segundo o percurso bibliográfico levantado por Barreto (2014, p. 36), com base 

em vários trabalhos que investigaram esta variação sintática, “sem dúvida alguma, a variável 

que se mostrou relevante em todas as pesquisas foi a posição do sujeito em relação ao verbo, 

sempre mostrando a posição pós-verbal como desfavorecedora da marcação de plural no 

verbo”. 

Nunes (1990) mapeou diacronicamente a ausência de marca explícita de plural 

(discordância verbal) em passivas sintéticas. Para realizar esse mapeamento, o autor isolou, de 

um total de 1113 estruturas com se apassivador e com se indeterminador, encontradas em cartas 

pessoais e entrevistas, um conjunto de 229 construções passivas sintéticas, com sintagma 

nominal posposto no plural, como podemos observar na tabela abaixo:  

 

Tabela 1: Passivas sintéticas: Discordância entre verbo e sintagma nominal por período de 

tempo 

Período de tempo Aplicação Total % 

Séc. XVI 0 8 0 

Séc. XVII 2 16 13 

Séc. XVIII 30 154 19 

Séc. XIX 16 26 62 

Séc. XX 21 25 84 

TOTAL 69 229 30 

Fonte: Extraído de Nunes (1990, p. 76) 

 

Essa tabela revela que, com a tradicional passiva sintética, a forte presença da 

variante sem marca explícita de plural desencadeou um processo de mudança linguística no 

português brasileiro em que a variante com a marca explícita de plural foi paulatinamente 
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perdendo terreno para sua concorrente, culminando no momento sincrônico, em que “deve sua 

sobrevivência na modalidade escrita à renitência da gramática normativa. Como podemos 

perceber, no século XIX, as passivas sintéticas sem concordância superam as passivas com 

concordância, tornando-se a forma predominante do século XX (84%)” (NUNES, 1990, p. 77). 

Em outro momento, buscando “investigar o prestígio das passivas pronominais 

inovadoras”, isto é, sem marca explícita de plural no verbo, Nunes (1990) serviu-se de um 

conjunto de reportagens da revista Veja, do período de maio de 1988 a maio de 1989, no qual 

coletou 164 dados.  Para isso, contou com excertos do fluxo do texto propriamente dito 

(“discurso indireto”), transcrições da seção de entrevista, e de citações de fala. A hipótese que 

norteava a investigação era a de que a linguagem jornalística de Veja, “exemplo de modalidade 

escrita padrão”, deveria permitir poucas ocorrências das inovações.  No entanto, “ao contrário 

do que se poderia esperar, não há na linguagem jornalística muita repulsa em relação à 

discordância verbal em passivas pronominais. Encontrou-se o expressivo número de 156 

ocorrências de discordância”. (NUNES, 1990, p. 117-118).  

Bagno (2001), fazendo coro com relação ao emprego desse tipo de estrutura 

passiva, afirma que a obrigação de conjugar o verbo no plural acompanhado do pronome se não 

vem sendo marcada mesmo na língua escrita mais elaborada. Reporta-se o autor a esse uso no 

texto de Carlos Heitor Cony, romancista eleito em 2000 para a Academia Brasileira de Letras, 

que é uma entidade intrinsecamente conservadora e tradicionalista (apud BAGNO, 2001, 127 

grifo nosso):  

 

1) Num debate entre gente mais culta que eu, reclamei do primarismo com que se 

rotula os outros. Um dos rótulos mais gastos no mercado é aquele que divide o clero 

entre progressistas e conservadores (FSP, 18/09/1999, p. 1-2)   

 

O linguista destaca, ainda, que essa ausência de marca flexional no verbo pode ser 

constatada, inclusive, em textos “extremamente requintados, de vocábulos raros e de 

preciosismos retóricos”, como em Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha (apud BAGNO, 

2001, 127 grifo nosso): 

 

 2) Salta-se do trem; transpõe-se poucas centenas de metros entre casas deprimidas 

(...).  

 

Até mesmo em uma situação de fala mais monitorada, segundo Camacho (2006, p. 

177), observa-se não haver conformidade sintática entre o verbo e o sintagma nominal posposto 

no emprego desse tipo de construção. “A despeito da relativa formalidade da situação 
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interacional, o SN pluralizado não aciona a concordância”, conforme demonstram dados 

extraídos do NURC (grifos nossos): 

 

1) não se pode criar assim profissões ou citar(r) profissões que sejam mais 

importantes ou mais necessárias entende? (DID-POA -044) 

2) também se faz aquelas compras pequenas que... alimentos assim que não se pode 

guarda(r) por muito tempo, né? [...] só outros tipos de alimentos que podem ser 

conservados (DID-POA -044). (CAMACHO, 2006, p. 177) 

 

Hawad (2002, p. 26), com base nos dados de sua pesquisa extraídos dos mais 

variados textos, tomados como representativos da norma culta, também afirma que há uma 

“frequência cada vez menor com que falantes brasileiros – mesmo cultos, e mesmo em registros 

mais tensos e na modalidade escrita – empregam a concordância verbal conforme 

tradicionalmente prescrita no caso da ‘voz passiva sintética’’’.  

Lima (2001), abordando o mesmo tema, contemplou em seu corpus três editorias 

do jornal Folha de São Paulo: Esportes, Mundo e Opinião. Tendo por base esses cadernos, a 

pesquisa apresentou um resultado interessante. Segundo o autor, na editoria Esportes, houve 

uma predominância da variante inovadora; nas outras duas, a variante conservadora prevaleceu. 

E isso certamente pode estar relacionado a situações de escrita mais ou menos monitorada, o 

que pode implicar a frequência de uso de uma e outra variante relativa à concordância verbal.  

Martins, M.A. (2003), baseando-se num corpus formado por resumos de teses e 

dissertações defendidas na Universidade Federal de Santa Catarina, encontrou um percentual 

de 53% de não concordância versus 47% de concordância entre o verbo da estrutura e o 

sintagma nominal pós-verbal, como nos mostra a tabela 2.  

 

Tabela 2: Frequência da concordância entre o verbo e o SN pós-verbal em estruturas verbo + 

se 

Variáveis dependentes Aplicação/total Percentual% 

Marca de concordância entre o verbo e o SN pós-verbal 60/128 47% 

 

Ausência de marca de concordância entre o verbo e o SN 

pós-verbal 

 

68/128 

 

53% 

Fonte: Extraído de Martins M.A (2003) 

 

Por seu turno, não foi efetivamente o que Martins (2004) constatou em seu trabalho. 

Considerando exclusivamente os dados do corpus três12, os textos extraídos do jornal Folha de 

São Paulo, o autor coletou 135 (cento e trinta e cinco) ocorrências de voz passiva sintética, nos 

                                                           
12 Para o desenvolvimento de sua pesquisa acerca desse tema, o autor utilizou três corpora: placas de comércios, 

redações escolares e textos jornalísticos (Folha de S. Paulo).  



32 
 

quais não conseguiu flagrar a variação com este tipo de estrutura, dada a predominância maciça 

de formas com a marca explícita de plural. Por fim, como sugestão para trabalhos futuros sobre 

o tema, afirma que,  

 

como a linguagem jornalística tem sido atualmente adotada como representativa do 

dialeto padrão do PB, seria interessante observar pesquisas que contrastassem 

diferentes fontes escritas, consideradas representativas do português padrão, a fim de 

se saber se o conservadorismo da Folha diante de VPS [voz passiva sintética] é um 

caso isolado ou se realmente há um empenho coletivo por parte da mídia em frear a 

mudança linguística. (MARTINS, 2004, p. 59-60) 

 

Em sua pesquisa, Brito (2007) considerou dois corpora: 107 textos (totalizando 

3.809 linhas) de professores de língua portuguesa que atuam no Distrito Federal e em Goiás e 

textos de estudantes de Letras de Brasília (totalizando 2.170 linhas).  Este último faz parte de 

um projeto maior denominado IVEM (Impacto do Vernáculo sobre a Escrita Monitorada, 

coordenado pelo professor Marcos Bagno, da Universidade de Brasília). O objetivo de 

comparar os usos de estudantes e professores, segundo Brito (2007, p. 79), era ver “se os anos 

de escolarização básica mais os anos na faculdade foram suficientes para garantir o uso da 

construção normativa com o se ou se esse uso ainda necessita de que os professores a tenham 

que ensinar para internalizá-la e usar em situações de monitoramento”.  

De um modo geral, a autora admitiu a possibilidade de o uso do se estar em processo 

de consolidação cada vez maior na escrita para marcar a impessoalidade do texto. E, por fim, 

constatou um resultado interessante: “os falantes mais escolarizados parecem evitar a 

construção com o se, especialmente com sintagmas nominais plurais, à qual está diretamente 

relacionada a regra de concordância, que não se encaixa na intuição linguística dos falantes”. 

(BRITO, 2007, p. 122). 

Segundo Castilho (2014, p. 437), “em construções assim, sendo o sujeito nominal 

posposto, a concordância do verbo com esse sintagma nominal se mostrou obrigatória por um 

bom tempo na língua”. Para o autor, na situação em que se encontra o PB, a interpretação 

passiva (e consequente concordância do verbo com o sintagma nominal no plural) se mantém 

apenas no estilo formal. 

Santos (2015), por sua vez, buscou verificar a presença ou ausência da marca 

flexional de 3ª pessoa do plural nos verbos transitivos diretos combinados ao pronome se na 

modalidade falada do Português em Oeiras, Cacém e Funchal, regiões de Portugal, e na fala de 

São Tomé e Príncipe (PST). Ou seja: se há variação linguística no que se refere ao uso do verbo 

com a construção passiva sintética.  
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No cômputo geral de sua pesquisa, foram encontradas, na amostra do PE, 65 

ocorrências de sintagmas nominais pluralizados nas construções com se sob análise; na de São 

Tomé e Príncipe (PST), apenas 16, as quais, por causa desse número ínfimo de dados, a autora 

tratou separadamente. Em relação, pois, à variedade europeia, os resultados gerais indicam que 

a regra sob análise é variável conforme se visualiza no Gráfico1: 

 

Gráfico 1: Percentuais de realização e apagamento da flexão de 3ª pessoa do plural nas 

construções com se do PE 

Fonte: Extraído de Santos (2015, p. 199) 

 

Convém ressaltarmos que, dentre os trabalhos que abordaram esse assunto, este foi 

o único que considerou a modalidade falada, incluindo fatores sociais, como sexo e faixa etária. 

Segundo a autora, em suas considerações finais, os resultados sugerem que, no PE, apagamento 

e realização do elemento flexional de 3ª pessoa competem entre si, tratando-se, portanto, de 

uma regra variável, diferentemente do seu uso nas sentenças ativas no PE, em que se trata de 

uma regra semicategórica. Da comparação estabelecida com as análises do PB e o PST, atesta-

se o mesmo comportamento: variação entre ausência e presença da flexão. 

Com o nosso trabalho, investigaremos a realização variável de concordância verbal 

em construções de voz passiva sintética, especialmente, em textos jornalísticos cearenses, com 

vistas a identificar como essa mídia tem codificado a variação de concordância verbal com essa 

estrutura. Em outras palavras, buscaremos constatar se, no atual contexto linguístico cearense, 

temos um cenário favorável à emergência da variante sem a marca de plural (inovadora) ou de 

efetiva manutenção da variante com a presença de marca explícita de plural no verbo 

(conservadora), como parte da força centrípeta da linguagem jornalística de frear a forma 

emergente – com ausência de marca de plural – em ambiente de alto grau de monitoramento. 

Especificamente, buscaremos identificar que fatores linguísticos podem motivar o apagamento 

da marca flexional de plural no verbo em construções passivas sintéticas, considerando a 

crescente disseminação dessa variante na modalidade escrita da língua, segundo resultados 
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empíricos de trabalhos anteriores. Em que medida um gênero textual pode favorecer ou não o 

cancelamento de marca explícita de plural no verbo neste tipo de construção? Que fatores 

funcionais podem estar subjacentes à explicação desta variação?  

São os motes que nortearão, portanto, esta pesquisa. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, serão expostos os fundamentos teóricos que sustentarão a análise da 

realização variável de concordância verbal em construções de voz passiva sintética. Para tanto, 

serão apresentadas as teorias de base deste estudo, que fornecerão os pressupostos para a análise 

do fenômeno em questão. Ao final, segue-se uma reflexão sucinta das implicações de cada 

teoria para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

4.1 Teorias de base 

 

Dedicaremos este capítulo à apresentação dos pressupostos teóricos que nortearão 

e fornecerão os procedimentos para a análise da realização variável de concordância verbal em 

construções denominadas passivas sintéticas: a Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008), 

o Funcionalismo Linguístico (GIVÓN, 1995) e a proposta de articulação entre as duas teorias, 

interface denominada Sociofuncionalismo (TAVARES, 2014). 

 

4.1.1 Sociolinguística Variacionista 

  

Uma vez que buscaremos explorar a variação de concordância verbal com as 

passivas sintéticas, esta pesquisa encontrará guarida na Sociolinguística Variacionista, que é a 

área do conhecimento da linguagem responsável por desenvolver teoria e método para o estudo 

da variação e mudança linguísticas, na qual William Labov destacou-se como principal 

expoente. Assim, os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista 

(LABOV, 2008) consistem basicamente: na correlação entre língua e sociedade, na natureza 

heterogênea da língua e na análise linguística de regras variáveis condicionadas por fatores 

linguísticos e extralinguísticos.  

A correlação entre língua e sociedade, de forma a encarar a língua como um 

constructo menos abstrato, ou idealizado, foi um dos postulados teóricos mais caros à 

Sociolinguística, indo na contramão do recorte formalista, que se define exatamente pela recusa 

de levar em conta o que a língua tem de social. Em um dado momento histórico, entretanto, 

este recorte foi necessário por estabelecer um enfoque unicamente linguístico e independente, 

distinguindo-o dos demais enfoques de outras áreas do conhecimento, o que elevou a linguística 

a um estatuto diferencial de uma ciência autônoma, a língua como “um sistema que conhece 

apenas sua ordem própria” (SAUSSURE, 1977, p. 31).   
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Para a Sociolinguística, no entanto, não existe delimitação metodológica entre 

língua e sociedade, uma vez que os processos sociais se refletem na estrutura linguística 

(LABOV, 2008). Pelo contrário, é partindo dessa relação estreita entre língua e sociedade que 

Labov define a natureza do sistema linguístico como heterogênea, haja vista a correspondência 

empírica entre variantes sociais, extralinguísticas, e variantes linguísticas, o que pode contribuir 

substancialmente para o processo de mudança. É por esse motivo que Weinreich; Labov; 

Herzog (2006, p. 36) consideram indispensável a construção de uma teoria que rompa com o 

axioma da homogeneidade.  

 

“Numa língua que serve a uma comunidade complexa (i.e, real), a ausência de 

heterogeneidade estruturada é que seria disfuncional”.  Importa entender a natureza 

da língua dotada de heterogeneidade, naturalmente sujeita à descrição sistemática, que 

“acomode os fatos do uso variável e seus determinantes sociais e estilísticos” 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 34).  

 

Entendendo a língua, portanto, como um sistema heterogêneo e organizado, a 

estrutura linguística comporta uma variação sistematizada, caso contrário, como seria possível 

explicar o fato de a variação não interferir na comunicação dos membros de uma comunidade? 

Já o pensamento linguístico formalista, entendendo que mudanças isoladas ou sistêmicas não 

afetam a organização formal da língua, que se mantém regular e sistemática a despeito da 

ocorrência das mudanças, depara-se inevitavelmente com um paradoxo essencial: “(...) se uma 

língua tem de ser estruturada, a fim de funcionar eficientemente, como é que as pessoas 

continuam a falar enquanto a língua muda, isto é, enquanto passa por períodos de menos 

sistematicidade?” (WEINREICH, LABOV & HEROG, 2006, p. 87). 

Esse paradoxo constitui a questão central a ser enfrentada por uma teoria da 

mudança linguística, e sua superação encontra-se na quebra da identificação entre 

estruturalidade e homogeneidade. Como corolário, perde-se a noção de variação livre e se 

propõe uma abordagem da variação linguística dentro do próprio sistema, de modo que se torne 

possível a descrição e a identificação de contextos linguísticos e extralinguísticos (como sexo, 

idade, origem étnica, etc.) que a condicionam. Esta nova concepção desenvolve-se ancorada 

em numa nova definição do objeto de estudo da linguística. Com a teoria da variação, o viés 

linguístico desloca-se da langue para a parole. Porém, dados sobre a parte individual da 

linguagem, a fala, só podem ser obtidos através da observação do comportamento linguístico 

de um grande conjunto de indivíduos (LABOV, 2008, p. 217). Então, é um verdadeiro paradoxo 

metodológico que o estudo do aspecto social da linguagem dependa da observação do 
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comportamento individual e exatamente o estudo do aspecto individual, da observação da 

língua em uso no contexto social.  

Ao encarar a variação como uma propriedade da fala, estranha ao sistema da língua, 

a visão estruturalista revela-se improdutível, enquanto solução teórica, para o fato empírico da 

mudança linguística, assim como também a prática dos gramáticos gerativistas, para quem a 

teoria linguística ocupa-se de uma comunidade somente na medida em que é homogênea e na 

medida em que o informante individual é um perfeito representante dela. Procedimentos para 

ultrapassar a diversidade real observada no comportamento linguístico não são sugeridos, já 

que a diversidade é posta como teoricamente irrelevante. Weinreich; Labov; Herzog (2006) 

contra-argumentam que “os desvios de um sistema homogêneo não são meros erros aleatórios 

de desempenho, mas são num alto grau codificados e parte de uma descrição realista da 

competência de um membro de uma comunidade de fala” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006, p. 60).  

A questão da variação linguística dentro do paradigma gerativista é, por sua vez, 

geralmente contornada mediante o uso do critério da análise dos juízos intuitivos do falante-

ouvinte. Assim, como critério metodológico, era necessário analisar a língua como uma 

entidade abstrata e idealizada, homogênea e invariável. Entretanto, a uniformidade dos 

julgamentos intuitivos é uma característica apenas das variáveis sociolinguísticas bem 

avançadas, que recebem correção social aberta. As regras linguísticas, em sua maioria, estão 

abaixo do nível de consciência individual, não dispondo, portanto, de nenhuma norma social 

que lhes seja vinculada (LABOV, 2008, p. 225). O comportamento linguístico uniforme e 

homogêneo permite, nesse sentido, um recorte metodológico do qual se exclui a variação 

linguística. Supõe-se que, como têm acesso a suas intuições sobre o sistema ou a competência, 

os falantes de uma língua são, assim, capazes de relatá-las. Dessa forma, o sucesso da análise 

linguística abstrata no século XX não dava qualquer razão para o pesquisador sair em busca de 

dados da comunidade (CAMACHO, 2013, p. 45).  

Convém destacarmos, de antemão, que não há espaço neste trabalho para o 

alçamento de uma postura teórico-metodológica a tal ponto de considerá-la a ideal na 

representatividade do fenômeno da linguagem. Muitos são os recortes acerca do objeto-língua, 

de forma que cada um logrou projeções satisfatórias, até epistemológicas, para a composição 

da linguística como disciplina científica. Sendo assim, não é nosso propósito desconsiderar a 

contraparte estrutural da língua, muito menos é motivação deste estudo ignorar ou rechaçar a 

pertinência dos estudos formalistas. Buscamos apenas assinalar como a corrente teórica que 

orienta este trabalho insere-se no cenário linguístico do século XX. 
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De fato, a consideração da variável como unidade estrutural representou uma 

ruptura com a tradição e um momento de renovação teórico-metodológica na linguística 

contemporânea. Com efeito, a unidade linguística de qualquer nível de análise, que até então 

tinha sido invariável, discreta e qualitativa, passa a ser variável, contínua e quantitativa 

(LABOV, 2008). Variável porque é realizada diferentemente em diferentes circunstâncias; é 

contínua porque certas alternativas recebem significação social conforme a distância ou a 

diferenciação fonética em relação à forma padrão; é quantitativa porque a variável é 

determinada pela frequência relativa de suas variantes.  

Assim, a corrente teórico-metodológica variacionista destaca-se por apresentar, 

como um dos principais enfoques sobre o objeto da linguística, o postulado de que o binômio 

“variação-mudança” é uma propriedade constitutiva da linguagem. Procura delimitar grupos de 

fatores relacionados ao fenômeno da variação, considerado como um princípio inerente das 

línguas naturais, e relaciona-os diretamente ao processo da mudança linguística, que pode ser 

explicada em situações observáveis. Para Weinreich; Labov; Herzog (2006), cinco problemas 

devem estar presentes nas preocupações mais cruciais de uma teoria da mudança linguística.  

O primeiro deles refere-se à análise dos fatores condicionadores. Weinreich; 

Labov; Herzog (2006) sugerem que, para uma teoria eficaz da mudança, é importante 

determinar o conjunto das mudanças possíveis em relação com as condições possíveis dessa 

mudança. E isso implica considerar fatores bem definidos, que representam as condições 

internas, ou linguísticas, e as condições externas ou sociais do fenômeno. Em outras palavras, 

busca-se sistematizar grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que possam atuar no 

controle de determinadas ocorrências na língua e estabelecer as condições para que a variação 

ou mudança possam ocorrer em determinadas estruturas. 

O segundo problema é o da transição, entendida como os momentos sucessivos de 

estágios observados de uma mudança em progresso, assim de uma estrutura A para uma 

estrutura B. Considerando subsistemas ou variáveis marcados pelo traço arcaico/inovador, 

pode-se observar a mudança linguística enquanto ocorre, já que ela é contínua, pode ser 

observada in vivo, ou seja, é possível observar a mudança linguística no momento mesmo em 

que ela ocorre.   

O terceiro problema a ser considerado é o do encaixamento, relativo ao 

entrelaçamento das mudanças com outras que ocorrem tanto na estrutura linguística quanto na 

estrutura social. Tanto se refere ao modo como uma mudança estaria encaixada na estrutura 

linguística quanto no sistema de relações sociais da comunidade.  
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O quarto problema é o da avaliação. A teoria da mudança linguística deve 

estabelecer os correlatos subjetivos da variação. Isso significa dizer que a avaliação subjetiva 

do falante diante das variáveis disponíveis no sistema pode ser um fator que defina se uma 

variante é estigmatizada ou prestigiada, o que pode afetar o ritmo da mudança. O nível de 

consciência social é uma propriedade importante da mudança que tem de ser determinada 

diretamente. A avaliação subjetiva tem uma natureza mais categórica que os próprios padrões 

de mudança.   

O quinto problema, o da implementação, refere-se às razões para mudanças 

ocorrerem em certa língua numa dada época, por que não ocorreram em outro espaço em que 

haveria condições idênticas para sua implementação.  

Em síntese, Weinreich, Labov e Herzog (2006) resumem o processo de mudança 

linguística explicando que ela começa quando um dos traços característicos da variação se 

difunde pela comunidade de fala, assumindo certa significação social. Uma vez encaixada na 

estrutura linguística, é gradualmente generalizada a outros elementos do sistema, e a mudança 

na estrutura social normalmente intervém antes que o processo se complete, devido à avaliação 

dos falantes – o nível de consciência social – em relação às variantes. Assim, o avanço da 

mudança linguística é acompanhado de uma elevação no nível de consciência social da 

mudança e de um estereótipo. Por fim, a mudança se consolida quando a variante vira uma 

constante, perdendo a significância social que antes tinha. 

Nessa perspectiva, toda mudança linguística tem necessariamente como 

pressuposto variabilidade e heterogeneidade na estrutura; entretanto, nem toda variabilidade e 

heterogeneidade na língua implicam mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006), pois 

há itens que podem adquirir um status de variação estável, ou seja, a variação pode ser 

observada em longos períodos sem que haja mudança.  

Portanto, com o advento do enfoque variacionista, houve a preocupação de fornecer 

evidência de heterogeneidade inerente à linguagem e de demonstrar que a ocorrência de 

variação é sistemática, regular e ordenada, além de terem os condicionamentos extralinguísticos 

passado a exercer influência similar aos condicionamentos exclusivamente linguísticos.   

Houve também um claro movimento em direção à substituição do conceito de regra 

facultativa ou opcional pelo de regra variável, assentando a teoria em bases empíricas mediante 

o exame da língua em uso no contexto social. O conceito da variável como elemento estrutural 

torna desnecessário ver flutuações no uso como externas ao sistema, pois o controle de tal 

variação faz parte da competência linguística dos membros da comunidade de fala 

(WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006, p. 123).  
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Ao tratar a natureza inerentemente variável da linguagem humana, Labov (2008) 

considera que a variação é um fenômeno regido por princípios de organização estrutural 

emanados das próprias regras do sistema linguístico. É um dado linguístico natural e observável 

em contextos específicos de uso. Isto é, o falante reconhece que não existe uma única forma de 

se expressar, podendo fazer escolhas, adaptações ao contexto imediato durante o ato de fala. E 

nisso se inclui, como unidade estrutural, o conceito de “variável linguística”, segundo Trask 

(2011):  

 

Uma variável é algum aspecto do uso para o qual duas ou mais formas concorrentes 

estão disponíveis numa comunidade, sendo que os falantes mostram diferenças 

interessantes e significativas na frequência com que usam uma ou outras dessas 

formas concorrentes (TRASK, 2011, p. 130).   
 

Essas “duas ou mais formas concorrentes” correspondem às “variantes 

linguísticas”. Para Labov (2008), variantes são duas ou mais formas alternativas que exprimem 

uma mesma informação referencial, apresentam o mesmo estado de coisas. Tarallo (2007, p. 

08) afirma que a um conjunto de variantes dá-se o nome de “variável linguística". Segundo o 

autor, essas variáveis subdividem-se em variáveis linguísticas dependentes e independentes. A 

variável dependente é o fenômeno que se objetiva estudar, como neste trabalho, a variação de 

concordância verbal em construções de voz passiva sintética; as variantes seriam, então, as 

formas que estão em competição: a presença ou a ausência da marca morfossintática de plural 

no verbo em relação ao sintagma nominal posposto (já que nosso foco é a concordância). O uso 

de uma ou outra variante é influenciado por fatores linguísticos ou extralinguísticos. Tais fatores 

constituem as variáveis independentes.  

Dada a heterogeneidade do sistema linguístico, é natural a existência de duas ou 

mais formas em variação – duas ou mais variantes – que podem se alternar conforme os 

condicionadores internos (linguísticos) e externos (extralinguísticos), motivando ou 

restringindo a variação. Como já se disse anteriormente, não se trata de um caos linguístico, o 

que implica pensar em ausência de regras. Enquanto a língua concebida como sistema 

homogêneo contém somente regras categóricas, ou obrigatórias, ou invariantes, que sempre se 

aplicam da mesma maneira por todos, a língua compreendida como um sistema heterogêneo 

comporta, ao lado de regras categóricas, também regras variáveis. Nesse sentido, estas últimas 

são regras que possibilitam, em certos momentos, em certos contextos (extra)linguísticos, a 

escolha de uma forma, e, em outros contextos, de outra forma, com o mesmo significado em 

termos de condições de verdade.  



41 
 

Considerando nosso fenômeno variável, temos ciência da delicada questão do 

significado relacionada aos processos de variação no nível da sintaxe, o que nos impele a 

discutir brevemente este assunto em uma seção mais apropriada. 

 

4.1.1.1 A expansão do construto teórico da variável linguística: a variação na sintaxe 

 

A expansão do construto teórico da variável linguística para além do âmbito 

fonológico gerou a primeira grande crise no estatuto metodológico da Sociolinguística 

variacionista, conforme comenta Camacho (2010), isso porque fora do nível fonológico torna-

se difícil definir em que grau as variantes de uma variável são, de fato, diferentes modos de 

dizer a mesma coisa. Assim, numa  

 

variação morfossintática, fica difícil sustentar quando duas ou mais estruturas 

expressam um significado único, mesmo no nível referencial ou denotativo (...). É que 

a própria hipótese de uma variação sintática por natureza é problemática. As variantes 

são sequências que têm o mesmo sentido e comportam os mesmos itens lexicais, mas 

seus processos combinatórios e hierarquias de categorias são diferentes 

(MONTEIRO, 2000, p. 59-60).    

 

Ora, os primeiros trabalhos detinham-se na análise de fenômenos fonológicos e 

morfofonológicos, e os resultados obtidos com esses fenômenos linguísticos atendiam com 

satisfação ao pressuposto básico da Sociolinguística, o de que, quanto à referência ou ao valor 

de verdade, as variantes são idênticas, distinguindo-se apenas em sua significação social ou 

estilística (LABOV, 1983). Daí podermos afirmar que o êxito alcançado nesse tipo de fenômeno 

variável levou muitos sociolinguistas a aplicarem o método e a teoria de orientação 

variacionista a fenômenos de variação na sintaxe. Porém, com relação a essa tentativa, Paredes 

da Silva (1992, p. 34) afirma que a questão se revelou bem mais complexa logo pela dificuldade 

na obtenção de um número significativo de dados para a análise: “é consenso que há menos 

variação na sintaxe do que na fonologia, no sentido não só de menos ocorrências de um mesmo 

fenômeno, mas também de menor variedade de fenômenos”.  

A polêmica em aplicar a metodologia variacionista a casos linguísticos de natureza 

sintática reside no fato de que, entre as formas alternantes, pode não haver o mesmo significado, 

e essas discussões tiveram início com os debates travados entre Lavandera (1977) e Labov 

(1978).  

A impropriedade da aplicação, segundo Lavandera (1977), deve-se a que, na 

variação sintática, por exemplo, cada uma das possíveis variantes não possui o mesmo 
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significado. Assim, em vez de operar com essa concepção extremamente limitada de 

significado, a autora propôs substituir essa restrição pelo conceito mais abrangente de 

“comparabilidade funcional”. A variação, nesse sentido, reflete uma escolha do falante de 

acordo com seus propósitos comunicativos no processo de interação. Uma saída para essa 

problemática seria o estreitamento da noção significado:  

 

Pode-se reduzir muito o conceito de significado para que ele possa identificar-se com 

o valor de verdade de modo a permitir, depois, a junção de duas formas, A e B, como 

variantes de uma mesma variável. É o que fazem Weiner e Labov (1983) ao tratarem 

como sintática a variação que se estabelece entre a passiva não agentiva e a ativa com 

agente genérico correspondente. (CAMACHO, 2013, p. 139) 

 

No artigo Constraints on the Agentless Passive13, Weiner & Labov ([1977] 1983) 

discorrem sobre o uso variável entre orações ativas e passivas (não agentivas), que, segundo os 

autores, é determinado pela ordenação sintática através das orações. O foco da investigação está 

em selecionar os contextos em que ativas e passivas são variantes, reconhecendo, desse modo, 

que certas construções não apresentam equivalência de significado. Em síntese, Weiner e Labov 

alegam que as diferenças identificadas entre passivas e ativas com sujeitos pronominais 

genéricos não afetam o significado representacional, trata-se apenas de uma diferença 

estilística. Em outras palavras, o uso dessas duas opções no discurso deixou-os convencidos de 

que a escolha entre passiva não agentiva e ativa com agente genérico consiste 

fundamentalmente numa variável sintática e que, nessas situações, a ativa e a passiva têm o 

mesmo significado, e o uso de uma ou outra forma estaria determinado por fatores estilísticos, 

portanto. Esse artigo “surgia no momento em que a teoria variacionista começava a se aventurar 

pelo campo da sintaxe, já que até então os estudos se concentravam no campo da fonologia” 

(TARALLO, 1989, p. 39).  

Segundo Silva-Corvalán (1988, p. 98), há quatro características que diferenciam a 

natureza da variação sintática da variação fonológica, a saber: 

(a) Verifica-se menor quantidade de variação sintática que fonológica; 

(b) A variação sintática tende a ser mais difícil de ser estudada e quantificada, já 

que há pouca frequência de contextos em que ocorre dada variante; 

(c) Os contextos da variação sintática são, no geral, mais difíceis de ser 

identificados e definidos do que os da variável fonológica; 

                                                           
13 “Restrições sobre a passiva sem agente”. Tradução nossa.  
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(d) E, novamente, o estudo da variação sintática torna-se difícil por lidar com 

possíveis diferenças de sentido associadas a cada uma das variantes. 

Já que a variação não fonológica não compartilha as mesmas características 

presentes na variação fonológica, é importante o desenvolvimento de uma nova maneira de 

proceder ao estudo da variável sintática. Para tanto, Labov (1978) mostra que o primeiro 

expediente que deve realizar o pesquisador é a definição e o isolamento de estruturas 

linguísticas que apresentam comportamentos semelhantes. A partir dessa etapa, devem-se 

também definir os contextos em que essas formas ocorrem. O segundo passo da pesquisa 

envolveria a observação de contextos em que as duas ou mais formas analisadas (i) 

compartilham uma mesma função linguística – e que, portanto, estão em variação – ou (ii) 

possuem funções particulares – indicando a existência de regras categóricas. Nas palavras do 

autor, “a definição de uma variável requer uma série de passos preliminares destinados à 

eliminação de todos os contextos em que duas formas alternantes contrastam, isto é, não dizem 

a mesma coisa”14. 

Silva-Corvalán (1989) também enfatiza o cuidado que deve envolver a análise das 

informações quantitativas, visto que a maior ou menor frequência de uma forma linguística 

pode estar relacionada às diferenças de significados que possuem, fazendo-a mais ou menos 

compatível com um contexto comunicativo determinado. Assim, deve-se, previamente, 

conduzir a análise por um estudo descritivo cuidadoso a fim de definir em quais contextos dada 

forma linguística tem sua função igualada à função de outra. 

Por outro lado, Belline (2002) faz duas considerações importantes a isso. A primeira 

é que   

 

não importa se uma variante é mais comum num lugar e menos comum no outro. E 

também não importa se em algum lugar apenas um dos termos seja usado 

invariavelmente – fato que denominamos uso categórico. O que importa (...) é que 

ambos os vocábulos [jerimum e abóbora] podem ser usados para fazer referência a 

um determinado fruto, de uma determinada planta, que tem determinado tamanho, 

uma determinada cor. (BELLINE, 2002, p. 122)  

 

A segunda considera que variantes correspondem a diferentes formas linguísticas 

que são intercambiáveis por veicularem o mesmo sentido. Entendemos, portanto, que a ideia de 

“intercambialidade” (em termos de sentido) seja muito interessante para a compreensão da 

                                                           
14 “The definition  of  the  variable  requires a series of preliminary steps directed at eliminating all the contexts in 

which the two alternant forms constrast , i. e. do not say the same thing.” (LABOV, 1978, p. 06) 
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variável como unidade estrutural, em quaisquer níveis linguísticos: fonético, fonológico, 

morfológico, morfossintático, sintático e lexical.  

A esta altura, já podemos afirmar que nosso tema exclui um dos pontos cruciais em 

relação à delimitação teórica da variável sintática: a dificuldade levantada por Lavandera, antes 

referida, pois acreditamos que, na construção de voz passiva, a alternância entre as formas 

verbais com a presença ou a ausência de marca explícita de plural mantém o mesmo significado 

lógico e referencial, o que constitui, portanto, uma variável linguística. Não obstante 

apresentarem leves diferenças de forma, não comprometem o significado referencial. 

 

4.1.2 Funcionalismo Linguístico 

 

Entendemos que a variável linguística considerada neste trabalho está sujeita a 

pressões de ordem linguística e extralinguística; por outro lado, acreditamos ser necessário 

incluir hipóteses e explicações de outra teoria que contemple também a língua em seu caráter 

dinâmico, funcional, susceptível às pressões do uso. Sendo assim, dentro do nosso referencial 

teórico, incluiremos o Funcionalismo Linguístico.  

O Funcionalismo é uma teoria que se liga, acima de tudo, aos fins a que servem as 

unidades linguísticas, o que significa dizer que essa corrente teórica se ocupa, exatamente, das 

funções dos meios linguísticos (NEVES, 2011, p. 17). Historicamente, o Funcionalismo está 

ligado às propostas da Escola Linguística de Praga, grupo de estudiosos para os quais a 

linguagem permite ao homem reação e referência à realidade extralinguística. Desse modo, 

frases são consideradas unidades comunicativas que veiculam informação levando-se em conta 

o contexto em que estão inseridas, a interação verbal ou não verbal.  

Em outras palavras, a abordagem funcionalista procura explicar as regularidades no 

uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso. Para 

essa corrente teórica, ao contrário do que preconizam os modelos formalistas, o sistema 

linguístico depende do uso que se faz da língua, isto é, a estrutura é motivada pela situação 

comunicativa. Introduz-se, nesse ponto de vista, uma inversão na relação entre o falante e a 

língua. A ideia de um sistema autônomo e independente, em que o falante é passivo e ao qual 

só lhe resta obediência, é rejeitada pela visão funcionalista, que entende a língua como um 

sistema, sim, mas totalmente dependente dos propósitos comunicativos dos falantes. É a língua 

que está a serviço de suas necessidades sociointerativas, e não o contrário. Nesse sentido, a 

estrutura é uma variável dependente, pois os usos da língua, ao longo do tempo, é que dão forma 

ao sistema. “A língua como um instrumento de comunicação não pode ser analisada como um 
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objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a pressões oriundas das diferentes 

situações comunicativas, que ajudam a determinar sua estrutura gramatical” (FURTADO DA 

CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2015, p. 14).  

Já que a língua não pode ser vista como um sistema autônomo, devem ser 

investigadas, portanto, as motivações para determinadas ocorrências. O equilíbrio do sistema 

reside na atuação de forças internas e externas que agem sobre ele, competindo entre si, 

configurando um conflito de motivações. Então, um princípio pode determinar um 

comportamento linguístico, mas outro pode agir no sentido contrário (NEVES, 2006). Esse 

conflito permanece até que uma das forças vence e se torna a principal motivação para um 

fenômeno linguístico. 

Outro conceito que define a abordagem funcionalista é a relação de 

interdependência entre os domínios da sintaxe, da semântica e pragmática. No âmbito da 

descrição sintática, cabe investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as estruturas 

linguísticas e seus contextos específicos de uso, o que significa que a pragmática é o domínio 

maior dentro do qual podem ser inseridas a sintaxe e a semântica, forçando/motivando a 

codificação linguística. 

Dada a propagação dessa corrente teórica por diversos países, e em cada lugar, a 

proposição de uma gramática baseada em usos, podemos falar em “funcionalismos”. Assim, 

podemos destacar o Funcionalismo praguense, desenvolvido pelos estudiosos do Círculo 

Linguístico de Praga – Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy etc; o Funcionalismo britânico, que 

tem como maior representante Halliday; o Funcionalismo holandês, com Simon Dik, 

Hengeveld, entre outros; e o Funcionalismo norte-americano, com Paul Hopper, Sandra 

Thompson, Talmy Givón etc (NOGUEIRA, 2010).  

No Funcionalismo praguense, foram registrados os primeiros usos dos termos 

função e funcional, e a concepção de língua como sistema funcional, em que são colocados lado 

a lado o aspecto estrutural (sistêmico) e o funcional. Além disso, duas noções funcionalistas 

estão diretamente ligadas a essa corrente: a perspectiva funcional da sentença e o dinamismo 

comunicativo. A frase, como unidade maior de informação, divide-se em duas unidades 

comunicativas: Tema (dado) e Rema (novo). O Tema corresponde ao ponto de partida do 

conteúdo informativo, conhecido e compartilhado entre falante e ouvinte, pelo contexto 

precedente. O Rema constitui o elemento com informação nova que vai complementar o 

conteúdo já firmado no Tema. Os estudos sobre a articulação Tema-Rema voltaram-se, 

sobretudo, para a investigação dos meios de expressão da Perspectiva Funcional da Sentença, 

como a entonação e a ordem de palavras. (NOGUEIRA, 2010, p. 15). Quanto ao conceito do 
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dinamismo comunicativo, os constituintes da frase distribuem-se com diferentes graus de 

relevância comunicativa; nesse sentido, o Tema, associado à informação dada, é o elemento 

mais baixo numa escala de dinamismo, haja vista não representar o núcleo de interesse em 

comunicar algo; o Rema, por sua vez, move a comunicação no sentido de fazê-la avançar, 

sendo, portanto, considerado o elemento com maior grau de dinamismo comunicativo.  

O Funcionalismo britânico, em que se destaca Halliday, propõe uma gramática 

assentada numa base sistêmica (e paradigmática), na qual o enunciado não resulta de uma 

estrutura profunda abstrata, mas das escolhas que o falante faz quando o compõe para um 

propósito específico (NEVES, 2011, p. 18). A proposta de Halliday é a de uma teoria sistêmico-

funcional do significado como escolha. A língua, como qualquer outro sistema semiótico, é 

interpretada como redes de opções engrenadas que os falantes podem fazer. Ou seja, a gramática 

de uma língua é a codificação das escolhas que produzem os sentidos na vida dos indivíduos 

de uma cultura. Por esse motivo, para Halliday ([1985] 2014), uma gramática funcional é 

essencialmente semântica, e os componentes funcionais do significado são componentes 

funcionais, relacionados a três metafunções da linguagem: ideacional (experimental), 

interpessoal e textual. Portanto, segundo o autor, a língua é um sistema para produção de 

significados; trata-se de um sistema semântico, em que a relação entre os significados e a 

formulação desses significados não é vista como arbitrária. Assim, entende-se que a forma da 

gramática relaciona-se naturalmente aos significados que estão sendo codificados. Cabe 

ressaltarmos que o linguista britânico, influenciado pelo Funcionalismo de Praga, também 

considera a distribuição da informação na frase, adotando os conceitos de Tema e Rema.  

No Funcionalismo holandês, em que se destaca Simon Dik, investiga-se por que 

uma expressão linguística é utilizada de uma determinada maneira, em dado contexto, tendo 

em vista as funções comunicativas que ela realiza (DIK, 1989). A língua é concebida como um 

instrumento de interação social, usado como objetivo principal de estabelecer relações 

comunicativas entre os usuários. Segundo Neves (2011, p. 21), a interação verbal, estabelecida 

por meio da linguagem, constitui uma forma de atividade cooperativa estruturada; primeiro, 

porque é governada por regras, normas e convenções; segundo, porque necessita de, pelo 

menos, dois participantes para atingir seus objetivos. Na interação verbal, os participantes se 

utilizam das expressões linguísticas. Por essa razão, para Dik, a linguística tem de se ocupar de 

dois sistemas de regras. De um lado, as regras sintáticas, semânticas, morfológicas e 

fonológicas (que governam a constituição das expressões linguísticas; de outro, as regras 

pragmáticas (que governam os padrões de interação verbal em que essas expressões linguísticas 

são usadas). Destaca-se ao lado de Dik, no Funcionalismo holandês, Hengeveld (2000), cuja 
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proposta contribui na estruturação de um modelo formalizado com intenção de expansão para 

uma gramática funcional do discurso a partir da gramática da frase (NOGUEIRA, 2006). 

Quanto ao Funcionalismo norte-americano, ganharam notoriedade os trabalhos de 

Sandra Thompson, Paul Hopper, Talmy Givón, dentre outros, que passaram a advogar uma 

linguística baseada no uso, apresentando como principal tendência a observação da língua do 

ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Nessa concepção, a sintaxe 

é uma estrutura em constante mutação devido às vicissitudes do discurso. Com isso, para 

compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em uso, em seus contextos 

discursivos específicos, pois é nesse ambiente que a gramática é constituída.  

Segundo Neves (2011), Talmy Givón fixa-se no postulado da não autonomia do 

sistema linguístico, conceituando a estruturação interna da gramática como um organismo que 

unifica sintaxe, semântica e pragmática (sendo a sintaxe a codificação dos domínios funcionais 

que são a semântica (proposicional) e a pragmática (discursiva) e no exame dos aspectos 

icônicos da gramática. Para Givón (1995, p. 19), a língua não pode ser descrita como um sistema 

autônomo uma vez que a gramática só pode ser entendida por referência a parâmetros como 

cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, 

aquisição e evolução. Por essa razão, julgamos oportuno articularmos essa descrição com o 

propósito de nossa pesquisa, uma vez que explicações de natureza funcionalista, sobretudo, 

com base em parâmetros de cognição e comunicação, podem lançar luz sobre nosso fenômeno.  

Assim, serão considerados os pressupostos teóricos do Funcionalismo norte-

americano, haja vista a referência constante dessa vertente aos trabalhos relacionados ao 

Sociofuncionalismo, articulação teórica que guiará este trabalho. Contribuirá para nossa 

investigação, especialmente, o Princípio de Marcação (GIVÓN, 1995), quanto à distinção de 

categorias marcadas e não marcadas, em que podemos incluir a própria construção tradicional 

passiva sintética. Por outro lado, também será levado em conta o Princípio de Expressividade 

(DU BOIS & VOTRE, 2012), pois acreditamos que o cancelamento da concordância verbal 

com a passiva sintética, em algumas circunstâncias, parece relacionar-se com a necessidade de 

maior clareza, expressividade, em outras palavras, parece responder a uma pressão por menos 

esforço, que envolve codificação e cognição.    

Givón (1995), em linhas gerais, caracteriza a visão funcionalista da linguagem a 

partir de um conjunto de premissas, quais sejam: a) a linguagem é uma atividade sociocultural; 

b) a estrutura serve a funções cognitivas ou comunicativas; c) a estrutura é não arbitrária, é 

motivada, icônica; d) mudança e variação estão sempre presentes; e) o sentido é 

contextualmente dependente e não atômico; f) as categorias não são discretas; g) a estrutura é 



48 
 

maleável e não rígida; h) as gramáticas são emergentes; e i) as regras da gramática permitem 

algumas exceções/vazamentos. Por admitir uma visão de língua variável, motivada, 

contextualmente dependente, achamos por relevante incluirmos as pressuposições teóricas 

givonianas.    

Givón (2001) explica que a gramática, como um sistema baseado biologicamente, 

é motivada e não arbitrária. Em outras palavras, a estrutura da oração reflete, de algum modo, 

a estrutura da experiência, isto é, há uma correlação natural entre forma e função, a relação de 

iconicidade. Segundo o autor, os “princípios de iconicidade” manifestam-se em três 

subprincípios, que se relacionam à quantidade da informação, ao grau de integração entre os 

constituintes da expressão e do conteúdo e à ordenação linear dos segmentos.  

O subprincípio da quantidade indica que quanto maior a quantidade de informação, 

maior a quantidade de forma, de modo que a estrutura de uma construção gramatical reflete a 

estrutura do conceito expresso por ela. O subprincípio da integração prevê que os conteúdos 

mais cognitivamente próximos também estarão mais integrados no nível da codificação – o que 

está mentalmente junto coloca-se sintaticamente junto. E o subprincípio da ordenação linear 

considera que a informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, 

de forma que a ordem dos elementos no enunciado revela sua ordem de importância para o 

falante (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA, MARTELOTTA, 2015).  

Com base nos princípios de iconicidade, especialmente o subprincípio da 

integração, podemos extrair algumas observações no que se refere à concordância verbal 

variável de voz passiva sintética. Segundo Givón (2001), conceitos mais integrados no plano 

cognitivo se manifestam no nível da codificação linguística com maior integração 

morfossintática. Este subprincípio tem sua base cognitiva calcada no postulado de que a 

ativação de um conceito desencadeia a ativação de outros conceitos estreitamente a ele 

relacionados (ABRAÇADO, 2001). 

Além da ordem, relativa à disposição do sintagma nominal (posposto) em relação ao 

verbo, assunto sobre o qual iremos discorrer, outro fator pode favorecer a ausência de plural no 

verbo em relação ao SN da oração: a introdução de material interveniente entre o verbo e o 

sintagma posposto, que enfraquece a integração entre eles no plano do conteúdo, o que pode 

resultar na falta de concordância. A ausência da codificação de concordância verbal, quando o 

verbo e o sintagma-único se encontram distanciados, portanto, pode ser explicada pelo princípio 

icônico da integração.  

Givón (1995, p. 25) também postula o princípio metaicônico da marcação, segundo 

o qual, categorias marcadas cognitivamente tendem a ser também marcadas estruturalmente, 
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mas afirma que tal formulação é idealizada. O autor, influenciado pelos linguistas da Escola de 

Praga, trata deste conceito pressupondo uma noção de complexidade formal, de acordo com os 

critérios:  

 

a) Complexidade estrutural: como a estrutura marcada é mais complexa, ela tende 

a ser maior que a não marcada correspondente;  

b) Distribuição de frequência: por ser mais complexa, a estrutura marcada tem uma 

tendência de ser menos frequente do que a não marcada;  

c) Complexidade cognitiva: em virtude de sua complexidade, a estrutura marcada 

também tende a ser cognitivamente mais complexa. Segundo Furtado da Cunha; Oliveira; 

Martelotta (2015, p.26), “incluem-se, aqui, fatores como esforço mental, demanda de atenção e 

tempo de processamento”.  

 

Em se tratando de língua portuguesa, entendemos que construção de voz passiva 

sintética seria marcada, tendo em vista a recorrência da estrutura SV(O), ordem canônica, 

segundo a Gramática Tradicional. Além disso, na perspectiva da Linguística, todas as obras que 

se debruçaram sobre o fenômeno do sujeito posposto em português, dentre as quais Lira (1982), 

Pontes (1988, 1989, 1997), Berlinck (1986, 1997), Naro e Votre (1991, 1999), Coelho (2000), 

Ciríaco e Cançado (2004) e Pilati (2006), assinalaram um aspecto interessante: a ordem VS 

(verbo + sujeito) ocorre preferencialmente com verbos monoargumentais, ou seja, os 

intransitivos. Entretanto, em nosso caso, o sintagma-único, classificado tradicionalmente como 

sujeito, além de ser posposto, ocorre com verbo transitivo, o que demanda alta complexidade 

cognitiva por parte do falante na codificação da concordância verbal, ou, em termos 

sociolinguísticos, condicionamento fortemente marcado por influência do monitoramento das 

normas gramaticais.  

É oportuno ressaltar que os critérios de marcação apontados por Givón (1995) 

podem ser aplicados não apenas a casos de oposição binária, o que possibilita a organização 

escalar de formas segundo diferentes graus de marcação que apresentam. Assim, podemos 

substituir os termos “marcado” e “não marcado” pelos termos “mais marcado” e “menos 

marcado” (TAVARES, 2014), o que, no nosso entender, é mais apropriado para os objetivos de 

nossa pesquisa.  

 

Desse modo, podemos argumentar que o registro da variante com o emprego 

explícito do morfema de plural especificamente em construções de voz passiva sintética 
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corresponde à forma mais marcada, tendo em vista que a inserção do elemento morfossintático 

constitui fator de maior complexidade cognitiva e estrutural, não só pela quantidade de material 

linguístico, mas pela indicação, por meio da concordância, das relações de dependência entre 

os elementos frasais, quando na codificação do SN posposto-plural como sujeito: 

 

(7) “(...) a fim de se efetivarem os encaminhamentos apresentados” (O Povo, 

25/05/2016, Artigo de Opinião) 

(8)  “Vale frisar a importância de se redobrarem os esforços da administração 

pública” (Diário do Nordeste, 22/01/2016, Editorial) 

 

Em contrapartida, o emprego da variante sem a inserção do elemento 

morfossintático de plural corresponde à forma menos marcada, ao considerarmos a redução 

estrutural e a menor complexidade cognitiva, devido à não realização da concordância verbal, 

em função da perda da noção de integração entre verbo e SN-posposto como sujeito:   

 

(9) “na tentativa de se buscarØ alternativas para o abastecimento.(O Povo, 

21/06/2016, Notícia);  

(10)  “(...) é suficiente para se constatarØ inadequações” (Diário do Nordeste, 

17/04/2016, Editorial). 

 

Uma observação importante feita por Givón (1995) é que a marcação não se 

restringe apenas às categorias linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos, e isso 

teoricamente implica considerar contextos discursivos mais marcados ou menos marcados, a 

exemplos de gêneros textuais em que é possível perceber uma escala de monitoramento 

estilístico com o registro de uma ou outra forma mais ou menos marcada, portanto.    

No que diz respeito à codificação do sintagma-único posposto em orações do 

vernáculo, o que, sem dúvida, está relacionado ao tratamento de nosso fenômeno, Pontes (1986) 

defende que está mais para complemento do que sujeito do verbo. Apoiando-se em estudos de 

Givón (1979, p. 52), para quem “a posição de acusativo ou objeto direto é a maneira principal 

de introduzir novos argumentos diferenciais no discurso”, a autora advoga em favor de que o 

sintagma nominal posposto não figura como tópico e, por isso, perde o status de sujeito.  

Nessa esteira, Du Bois (1987) desenvolveu um estudo sobre o sacapulteco, uma 

língua maia, com ênfase sobre a influência de fatores pragmático-discursivos no fenômeno que 

envolve a distribuição de SNs em construções monoargumentais e de mais de um argumento. 
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Levantando a hipótese da Estrutura Argumental Preferida (EAP), que se refere à função formal 

e discursiva dos argumentos do verbo, isto é, sujeito e objeto, o autor explica que a EAP não 

deve ser concebida como uma estrutura sintática por si mesma, mas como uma preferência 

discursiva mensurável por meio da estrutura sintática. Segundo ele, a EAP apresenta duas 

dimensões, (I) gramatical e (II) pragmática, que se relacionam a tendências que influenciam a 

distribuição de SNs nas construções: 

 

I. Dimensão gramatical:  

 

• Restrição de um único argumento lexical (reflete a predominância de construções com 

somente um argumento lexical e que ocupe, de preferência, a posição de objeto);  

• Restrição de sujeitos transitivos lexicais (reflete a propensão a se expressar o sujeito transitivo 

por meio de pronomes ou anáfora zero).  

 

II. Dimensão pragmática:  

 

• Restrição de um único argumento novo (reflete a tendência a se evitar mais de um argumento 

novo em uma mesma construção e que esse argumento novo ocupa, de preferência, a posição 

de objeto);  

• Restrição de sujeito transitivo dado (reflete a preferência à colocação do elemento novo como 

objeto ou como sujeito de construções monoargumentais).  

 

Entendemos que é perfeitamente possível explicarmos a ligação entre verbo e o 

sintagma-único na voz passiva sintética, baseando-nos em aspectos pragmático-discursivos 

aplicados ao sistema da Língua Portuguesa: 1) a posição pré-verbal, normalmente ocupada pelo 

sujeito que, por sua vez, costuma ser tópico, é onde geralmente são alocadas informações velhas 

e mais pressupostas; 2) a posição pós-verbal, comumente ocupada pelo objeto, costuma veicular 

informações novas.  Em uma das restrições gramaticais, o sintagma nominal lexical, pleno e 

único de oração tende a ocorrer na posição de objeto ou de sujeito de oração intransitiva, mas 

não na de sujeito de oração transitiva. É nesse momento que nos deparamos com um dado 

intrigante de nosso objeto: o sintagma-único na passiva sintética aparece sempre com verbo 

transitivo. Na verdade, segundo as gramáticas, só pode ocorrer com esse tipo de verbo. Além 

disso, a restrição de dimensão pragmática ressalta que “esse único termo portador de 



52 
 

informação nova tende a ocorrer nas posições de objeto ou de sujeito de oração intransitiva, 

mas não na de sujeito de oração transitiva” (NEVES, 1997, p. 36).  

O Português classifica-se tipologicamente como uma língua de ordenação SV(O). Ou 

seja, sujeito e verbo apresentam, em nossa língua, forte integração estrutural, uma vez que são 

ordenados em contiguidade na cadeia sintática. Essa integração, por sua vez, reflete, 

iconicamente, a relação entre sujeito e verbo no plano cognitivo. Nas construções oracionais 

em que o sujeito é deslocado, ocupando posição posterior ao verbo, encontramos uma 

incidência maior de sujeitos que perdem suas características prototípicas. Votre (1994, p.16) 

sugere que a ordenação verbo-sujeito representa o resultado de um processo marcado, 

metonímico, de gramaticalização, iconicamente definido, no sentido de que não é apenas o 

sujeito que se move. Ao contrário, é o todo sintagmático que se reorganiza, e se ressintaticiza, 

de modo que o sujeito se despe de suas características prototípicas, e passa a ocupar a posição 

de objeto, e a assumir parte do comportamento sintático de objeto. E essa sugestão certamente 

pode lançar luz sobre o fenômeno da variação sintática de nosso objeto de pesquisa.   

Quanto à natureza informacional do sintagma-único na construção passiva 

sintética, seria ingênuo afirmar que ele veicule, incondicionalmente, informações novas. Aliás, 

num estudo funcionalista, convém considerar que, no sistema da língua, as categorias 

linguísticas instalam-se num continuum. Ou seja, deve-se entender que ele pode tanto apresentar 

caráter [+novo] quanto [+dado].  Segundo Chafe (1979), o “fluxo da atenção” organiza o “fluxo 

da informação”, que tem relação com a organização que nele obtêm categorias como “tópico e 

comentário”, “sujeito e predicado”, “informação dada e informação nova”. 

Prince (1981), por sua vez, propõe uma nova taxonomia que denomina, 

“familiaridade presumida”, na qual insere outra categoria de entidades do modelo discursivo – 

a entidade inferível. Portanto, um referente é novo quando é introduzido pela primeira vez no 

discurso; um referente pode ser evocado se já tiver ocorrido no texto (referente textualmente 

evocado) e um referente denomina-se inferível quando é identificado por meio de um processo 

de inferência a partir de outras informações dadas.  

Portanto, aplicando a proposta de Prince (1981) a esta pesquisa, a variação de 

concordância verbal na voz passiva sintética pode estar diretamente relacionada ao estatuto 

informacional do sintagma nominal posposto, ao se constatar que ele introduz informação nova. 

Essa constatação pode vir a contribuir na análise desse termo não como sujeito e, 

consequentemente, autorizar a não realização da marca flexional de plural no verbo, a não 

concordância Verbo-SN. 
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Assim, com base nessas intuições prévias, inevitavelmente somos conduzidos a 

repensar o estatuto deste sintagma-único e, em certa medida, problematizar a própria construção 

passiva sintética. Nesse sentido, podemos teorizar brevemente acerca da categoria de voz 

(passiva) à luz do pensamento linguístico funcional.  

Para Camacho (2002, p. 227), voz é “a forma que o predicado verbal assume para 

representar sua relação com o argumento na função de sujeito”. Apesar de propor uma moldura 

conceitual relacionada à forma, explica que, segundo a concepção funcionalista, a elaboração 

da voz reúne e reflete uma “diversidade de valores semântico-oracionais e pragmático-

discursivos”, os quais são linguisticamente materializados na estrutura sintática, assumindo 

diferentes tipos de configurações, resultando em diferentes tipos de voz. 

À luz do funcionalismo, a voz tem sido entendida como um domínio multifatorial, 

uma vez que é moldada a partir da integração dos fatores linguísticos (semântico-oracionais) e 

dos extralinguísticos (pragmático-discursivos), o que implica dizer que vozes diferentes não 

são apenas estruturas sintáticas diferentes para representarem um mesmo evento. Camacho 

(2002) considera importante verificar como os domínios funcionais se aplicam às diferentes 

manifestações de voz do português. Portanto, a investigação da estrutura de voz passiva 

sintética não pode ser desvinculada de sua outra forma equivalente, segundo a tradição 

gramatical, voz passiva analítica (VPA), cujos modelos correspondem às formas passivas da 

Língua Portuguesa, tampouco esta pode ser examinada sem a relação com a voz ativa, da qual 

é derivada.  

Givón (1994) relaciona três dimensões semânticas centrais como base da voz ativo-

transitiva: a) a oração transitiva prototípica envolve um termo agente ativamente iniciador, 

controlador, volicional, que é responsável pelo evento, portanto, sua causa saliente; b) envolve 

também um termo paciente não-controlador, inativo, não-volicional, que registra uma mudança 

de estado; c) o verbo codifica um evento compacto, limitado, e real. O que constitui, portanto, 

o evento transitivo prototípico é o traço caracterizador de um esquema de predicado bivalencial, 

que se representa, por definição, na distinção entre dois participantes exercendo papéis 

semânticos igualmente distintos, que é como se identifica uma relação tipicamente assimétrica 

(KEMMER, 1994). 

Givón (1981), encontrando guarida no conceito multifatorial de voz, apresenta três 

domínios funcionais para a “codificação da passivização”: (a) topicalidade: atribui-se a função 

de tópico a um argumento não agente; esse traço é oposto ao que identifica a sentença ativa 

correspondente, em que o tópico é comumente o sujeito/agente; (b) impessoalidade: suprime-

se a presença do argumento agente, isto é, o sujeito da sentença ativa; (c) detransitividade: a 
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construção de voz é semanticamente pouco “ativa”, menos transitiva, mais estativa que a 

construção ativa correspondente. Esses três domínios funcionais mostram frequente covariação 

nas línguas e constituem, assim, o que é geralmente chamado passiva; entretanto, sabe-se que 

cada um desses três domínios pode ocorrer sozinho, como a topicalidade.  

A passiva prototípica, em termos semânticos, designa uma predicação estativo-

processiva em que a entidade afetada/efetuada pela ação verbal recebe plena promoção à função 

de sujeito e, geralmente, a de tópico, e a entidade causadora ou é colocada em segundo plano, 

ou, mais comumente, é demovida sintaticamente. Dubois et al. (2014) também afirmam que a 

voz passiva é usada mais tipicamente ou para colocar a entidade que sofre a ação no centro da 

atenção ou para retirar do centro de atenção a entidade que faz a ação (o agente), e 

possivelmente, removê-la de vez da sentença. Essa definição harmoniza-se exatamente com 

estrutura de voz passiva analítica (VPA), com o alçamento de um termo paciente à posição de 

sujeito e a demoção (mais comum) do agente (da passiva). A voz impessoal15, entretanto, não 

autoriza absolutamente a manifestação formal de um sintagma nominal agentivo, ainda que ele 

permaneça pressuposto (CAMACHO, 2012. p.173).  

Said Ali (1957, p. 94) considera que, nessas sentenças ditas passivas, o verbo e o 

substantivo podem concordar entre si. Mas, “nosso espírito perceberá como constante (...) 

a pessoa inominada” que realiza a ação. O que pode explicar, conforme o próprio autor, a não 

concordância verbal neste tipo de estrutura, encontrada mesmo nos clássicos, como em Os 

Lusíadas, de Camões, “E como por toda África se soa (...) os grandes feitos que fizeram” (canto 

II, p. 103).  

Azeredo (2010, p. 275) afirma que, nesses casos, “o sentimento de indeterminação 

do agente prevalece sobre o caráter passivo da construção” e apresenta um exemplo retirado do 

texto de Luís Fernando Veríssimo:  

 

(11)  “Mesmo que se aceite todas as teses sobre o desvirtuamento do movimento 

dos sem-terra (...)” (VERISSIMO, L.F, O Globo, 3/7/2008).  

 

O autor revela ainda que esta construção dissemina-se na variedade escrita do PB, 

de tal sorte que o paciente do verbo, codificado como objeto direto, pode ocorrer sob a forma 

de pronome átono:  

 

                                                           
15 Para o autor, a chamada “voz passiva sintética” é “voz impessoal”.  
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(12) “Há sempre muito barulho e a voz humana tornou-se débil demais nas cidades 

grandes, para se ouvi-la, é preciso amplificá-la” (BRITO, apud AZEREDO, 2008).  

 

Nesse último exemplo, o pronome “la” retoma o sintagma nominal “a voz humana”, 

que seria, sob a ótica da gramática tradicional, o argumento com valor semântico de sujeito 

paciente do verbo “ouvir” (“para a voz humana ser ouvida”). É a interpretação do falante como 

uma estrutura de objeto direto que permite sua retomada por um pronome oblíquo. 

Textualmente, mesmo numa construção passiva, o produtor do texto não consegue identificar 

quem realiza a ação expressa pelo verbo “ouvir”, optando, então, pela construção com o sujeito 

indeterminado. Duarte (2005, p. 789-790) acrescenta que outros fatores também interferem na 

leitura e na interpretação gramatical desta construção com se: 

(a) a posição do SN, típica de objeto; 

(b) a ausência de concordância na linguagem coloquial do Brasil; 

(c) a isomorfia estrutural entre construções de sujeito indeterminado com se e 

construções com sujeito determinado, presente em alguém aluga casas/aluga-se casas alguém 

precisa de empregados/precisa-se de empregados- alguém trabalha muito/trabalha-se muito 

(cf. Camara Jr., 1977b e Said Ali, 1966). 

Outro aspecto que nos chama à atenção é a suposta equivalência entre a passiva 

sintética e a passiva analítica conforme preceituam as gramáticas tradicionais. Confrontando as 

sentenças “aluga-se esta casa” e “esta casa é alugada”, Said Ali explica que essas duas formas 

expressam sentidos diferentes e incompatíveis. A primeira atrairia pessoas interessadas em 

alugar a casa, a segunda admitiria que a casa já se encontra ocupada por inquilinos. Isso prova 

que “substituir não é analisar” (ALI, 1957, p. 103).  

Do ponto de vista sintático-semântico e pragmático-discursivo, podemos afirmar 

que a estrutura passiva sintética é um tanto problemática na Língua Portuguesa. Essas 

observações certamente contribuem para compreendermos a realização variável de 

concordância verbal com esse tipo de construção.  

Após a exposição de alguns dos conceitos do Funcionalismo e da Sociolinguística 

Variacionista, segue-se à proposta da articulação teórica entre as duas correntes, o 

Sociofuncionalismo, que decorre da incorporação de premissas funcionalistas à análise 

variacionista, considerando que nosso ponto de partida é a variação. 
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4.1.3 Sociofuncionalismo 

 

Dada nossa variável ser de natureza sintática, nosso trabalho será norteado por um 

duplo enfoque, buscando integrar pressupostos e conceitos de duas teorias em especial: (a) 

Sociolinguística variacionista laboviana e (b) Funcionalismo linguístico givoniano.   

Essa simbiose provável reside no compartilhamento de visões de variação e de 

mudança oferecidas por cada uma dessas perspectivas. Nascido no PEUL/RJ (Programa de 

Estudos sobre o Uso da Língua), Sociofuncionalismo é o nome dado ao referencial teórico 

resultante da combinação entre o funcionalismo e a sociolinguística, que contempla a variação 

linguística do ponto de vista da função discursiva e a explica com base em princípios funcionais.  

Assim, essas duas correntes do pensamento linguístico compartilham conceitos que 

as aproximam em muitos aspectos, a saber: 

 

a) Prioridade atribuída à língua em uso, cuja natureza heterogênea abriga a variação 

e mudança;  

b) Estando a língua inerentemente associada ao seu uso, os fenômenos linguísticos 

que constituem o alvo das investigações são analisados em situações de comunicação 

real em que falantes interagem;  

c) A língua não é estática; pelo contrário, está continuamente se movendo, mudando; 

d) O fenômeno da mudança linguística recebe um lugar de destaque, e é entendido 

como um processo contínuo e gradual;  

e) A mudança é disseminada gradualmente ao longo do âmbito linguístico e do 

âmbito social, como alterações contínuas em termos de frequência;  

f) Crença no princípio do uniformitarismo, segundo o qual forças linguísticas e 

sociais que agem hoje sobre a variação e a mudança são em princípio as mesmas que 

atuaram em épocas passadas; 

g) A frequência das ocorrências é destacada. Para Hopper, a frequência importa para 

o estabelecimento e a manutenção da gramática, tendo papel em diferentes etapas do 

processo de gramaticalização. Para Labov, o aumento da frequência é compreendido 

como índice de difusão sociolinguística. Além disso, as variantes devem ter certa 

recorrência para que possam ser comparadas por meio do instrumental estatístico.  

(TAVARES, 2014, p. 104-105). 

 

 

Por outro lado, ambos os modelos apresentam também suas diferenças. A principal 

delas está associada à abrangência do termo mudança. Para Labov (2008), a mudança é a 

disseminação da inovação ao longo da comunidade de fala. A mudança pressupõe variação. A 

mudança ocorre quando uma variante logra êxito dada a competição entre as demais variantes 

dentro do sistema linguístico. Nos estudos de gramaticalização, inverte-se esse processo: é a 

variação que decorre da mudança. Costuma-se averiguar o percurso evolutivo de um item, que, 

no decorrer de sua trajetória, adquire múltiplas funções. Se uma ou mais dessas funções já 

estiverem sendo desempenhadas por outros itens, ocorre uma situação de variação. 
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A diferença básica entre os dois modelos é o fato de que a sociolinguística tende a 

superestimar conceitos puramente formais, mecânicos no fenômeno da variação linguística. 

Destaca um papel central às noções de sistema e de estrutura, considerando a língua um sistema 

regido por regras (in)variáveis, entendidas como elementos estruturais. Uma visão de língua, 

de certa forma, mais “formalista”, com regras abstratas. Por outro lado, Hopper (1987) define 

a estrutura da gramática como um processo em andamento, sempre emergindo rumo a sua 

constituição, nunca chegando a constituir-se de fato. Entende-se aqui a ideia de continuum entre 

as categorias linguísticas. A gramática em uso depende das circunstâncias envolvidas em cada 

ato de comunicação. Assim como Givón (1995), para quem a gramática é emergente por 

natureza e a função a que se serve é determinada pelos falantes. As regras variáveis, na 

sociolinguística, representam um modo de descrever formalmente a inter-relação sistemática 

entre os condicionadores internos e externos à língua. Já o funcionalismo, imbuído na acepção 

de gramática emergente, focaliza relações de diferentes graus entre funções e formas e a 

alteração por que passam tais relações ao longo do tempo, não se ocupando em estipular regras 

abstratas subjacentes ao uso.  

Castilho (1997, p. 55), entretanto, considera que esses diferentes pontos de vista 

podem não representar empecilho para o casamento sociofuncionalista, “dado o caráter cíclico 

da gramaticalização, parece não haver contradição em afirmar que a variação é ao mesmo tempo 

o ponto de partida e o ponto de chegada da mudança linguística”, ou inversamente, que a 

mudança seja o ponto de partida e o ponto de chegada da variação. Nesse sentido, os fenômenos 

de variação e de mudança decorrem um do outro.   

A despeito da divergência teórica acerca da mudança, Tavares (2014) avalia que 

existem conceitos “intertraduzíveis” ou mais facilmente “emparelháveis” entre os dois modelos 

teóricos, que podem ser satisfatórios para a análise do fenômeno da variação linguística. A 

autora aponta, por exemplo, que a abordagem sociofuncionalista toma como objeto diferentes 

camadas/variantes que partilham e/ou disputam determinada função, realizando o controle de 

grupo de fatores linguísticos e extralinguísticos passíveis de influenciar a opção dos falantes 

por elas. Além disso, tanto o funcionalismo quanto a sociolinguística primam pelo tratamento 

empírico dos dados, recorrendo ambos à quantificação estatística.  

Para o fenômeno da gramaticalização, as frequências de uso servem para 

demonstrar os percursos de mudança, com a hipótese de quanto mais gramatical uma forma, 

mais frequente ela é. Já os estudos variacionistas consideram frequências como indícios para 

assegurar fenômenos de variação e de mudança em andamento, mas levando em conta o peso 

relativo. Tavares (2014, p. 175) aponta que, “apesar de ser um instrumental típico da 
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sociolinguística variacionista, a utilização de pesos relativos pode ser recomendável para uma 

abordagem sociofuncionalista, em que forças múltiplas também estão em jogo”. 

Tavares (op. cit., 186-187) define que uma abordagem pode ser considerada 

sociofuncionalista quando articula pressupostos do funcionalismo (estudo da função, análise de 

aspectos discursivos e processamentais etc.) e da sociolinguística (variação, quantificação de 

dados de acordo com as variáveis linguísticas e extralinguísticas etc.). Trata-se de princípios e 

métodos da sociolinguística laboviana associados a interpretações funcionalistas dos resultados 

ou “incorporação de aspectos discursivos e de processamento na análise variacionista, que 

alinha o grupo a paradigmas funcionalistas de estudo da linguagem”.  

Tal arranjo entre os dois modelos teóricos, de fato, é possível. No entanto, restam 

alguns tópicos um tanto incompatíveis entre o funcionalismo voltado à gramaticalização e a 

sociolinguística variacionista, quais sejam os que se referem à visão de gramática e daquilo que 

deve ser o foco principal quando de seu estudo, além dos princípios propostos como 

motivadores da organização gramatical e dos fenômenos de variação e mudança. O 

funcionalismo tem o foco na função, ao investigar relações de diversos graus entre funções e 

formas no processo de ressistematização constante da língua e ao considerar motivações 

funcionais (e também estruturais) como subjacentes à organização da gramática e, 

consequentemente, aos fenômenos de variação e mudança. A sociolinguística variacionista 

toma como objeto central a estrutura linguística, buscando estipular regras estruturais variáveis 

que incorporam os condicionamentos linguísticos e sociais que influem na seleção das formas 

variantes (TAVARES, 2014, p. 199). 

Todavia, da diferença entre tais modelos, podem derivar graus variados de 

convergência. O importante é o pesquisador identificar que a análise da variação linguística 

pode ser explicada não só por fatores linguísticos, como também por fatores funcionais, 

conforme questiona Camacho (2013, p. 213): “quanto do que ocorre com a variação é derivado 

da organização estrutural do próprio sistema linguístico, seja em termos de motivações 

funcionais, seja em termos de motivações formais?”. Entretanto, não é o todo do funcionalismo 

ou da sociolinguística que será englobado pelo sociofuncionalismo, mas apenas pressupostos 

passíveis de emparelhamento. Tavares (2014) conclui que   

 

O pressuposto básico para a constituição do sociofuncionalismo – ou de um 

sociofuncionalismo – é o de que algum traço funcional seja levado em conta, caso 

contrário não teríamos como justificar o –funcionalismo do rótulo. Desde a seleção de 

uma função variável dependente, à inclusão de motivações funcionais, princípios, 

hipóteses e até explicações de base funcional, temos diferentes graus de absorção do 

aparato funcionalista. O mesmo é válido para a parte sócio- do rótulo: algo terá de vir 
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da sociolinguística, sejam aspectos metodológicos, achados quanto aos 

condicionamentos sociolinguísticos, princípios e explicações (TAVARES, 2014, p. 

204)  

 

 A autora observa também que o “casamento” só pode ser possível se houver a 

opção por absorver ou uma base mais funcionalista – buscando-se primariamente tendências de 

estruturação cotidianas – ou uma base mais variacionista – priorizando-se o estudo de estruturas 

cujo uso é regido por regras. Alerta que nenhuma das opções pode ser recomendada como 

melhor ou a mais correta sob qualquer ponto de vista, que vai depender de como o pesquisador 

irá conduzir essa convergência teórica.  

Sendo assim, tomaremos a opção pela base variacionista seguida de explicações 

funcionalistas, ou seja, o ponto de partida é a Sociolinguística, com suporte do Funcionalismo 

para aprimorar nossa análise, já que se consideram fatores discursivos e o princípio da 

marcação. 

 

4.1.4 Síntese da discussão  

 

Como vimos, os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista (LABOV, 2008) consistem basicamente na: correlação entre língua e sociedade, 

natureza heterogênea da língua e análise linguística de regras variáveis condicionadas por 

fatores linguísticos e extralinguísticos. Já o Funcionalismo Linguístico estuda a relação entre a 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas, 

ou seja, busca compreender a língua no seu uso com base num instrumento de interação social. 

Daí a viabilidade do termo Sociofuncionalismo, com a convergência para um ponto em comum: 

o estudo da língua em uso, sujeita a pressões de ordem formal, social e funcional.  

Trataremos aqui da observação de um conjunto de dados reais de produções 

linguísticas contextualizadas, nas quais formas linguísticas verbais variam entre si de maneira 

sistemática. Assim, é preciso analisarmos a quantificação da frequência desses usos, investigar 

o grau de estabilidade ou de mutabilidade dessa variação, o diagnóstico das variáveis que têm 

efeito positivo ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos alternativos e a previsão 

de seu comportamento regular e sistemático. (MOLLICA, 2012, p. 11).  

Por outro lado, além da breve discussão acerca da interpretação do sintagma único 

pós-verbal na passiva sintética, articulada com a problematização desta estrutura sob os 

domínios funcionais da “codificação da passivização” (GIVÓN, 1981), devemos considerar, 

sobretudo, como propósito na análise de nossos resultados, o “princípio da marcação” (GIVÓN, 
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1995). Portanto, queremos verificar se as formas mais marcadas ocorrem em contextos mais 

marcados e as menos marcadas em contextos menos marcados, ou se a tendência é a busca de 

compensação de esforço cognitivo a fim de garantir um equilíbrio discursivo contextual, 

segundo o “princípio de expressividade” (DU BOIS & VOTRE, 2012).  

A língua é um sistema de estrutura maleável em decorrência dos propósitos 

comunicativos dos falantes. Assim, a estrutura é uma variável dependente, pois os usos da 

língua, ao longo do tempo, é que dão forma ao sistema, o que pode revelar-nos em que direção 

aponta a realização variável de concordância verbal em construções de voz passiva sintética, 

especialmente na escrita jornalística cearense. 

Para isso, apresentamos a seguir os métodos objetivos de coleta de dados que 

serviram de parâmetro para o desenvolvimento desta pesquisa.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Amostra   

 

Nosso trabalho pretende flagrar como a realização variável de concordância verbal 

na voz passiva sintética tem-se apresentado na escrita cearense, levando-se em conta produções 

textuais que podem ser tomadas como representativas da variedade formal da língua. Assim, 

visamos a investigar como a mídia cearense atual codifica a variação linguística em construções 

de voz passiva sintética e em que direção aponta essa realização variável: se para a emergência 

da variante sem marca morfossintática de plural ou se para a representatividade da variante com 

marca morfossintática de plural, em um cenário de conservação da forma normativa mais 

explícita. Além disso, é de nosso interesse também identificar que fatores (extra)linguísticos ou 

funcionais podem motivar o cancelamento da concordância verbal especialmente neste tipo de 

construção passiva sintética.  

 Diante da enorme quantidade de textos que fazem parte de outros suportes 

cearenses, tivemos que fazer um recorte mais específico, primando pelo aspecto não só 

quantitativo, mas qualitativo. Assim, a nossa escolha recaiu sobre dois jornais O Povo e Diário 

do Nordeste, dos quais selecionamos 120 edições de cada um, resultando num total de 240 

edições, durante o período de janeiro a dezembro de 2016.   

A confiabilidade dos dados é uma preocupação reiterada por Labov (2008), visto 

que uma coleta de dados corrompida nos levaria a resultados deturpados. Nesse sentido, Guy e 

Zilles (2007) advertem que devemos atentar-nos para que os procedimentos de coleta de dados 

não sejam, de alguma forma, enviesados, ao ponto de afetar a variação estudada. Por esse 

motivo, é crucial redobrarmos a atenção na coleta e na codificação de nossos dados. Assim, 

adotamos uma série de critérios no sentido de construir um corpus ao nosso propósito de estudar 

a concordância verbal variável de voz passiva sintética nessas duas mídias impressas. Dessa 

forma, apresentaremos as editorias selecionadas e os critérios que objetivam equiparar a coleta 

dos jornais. 
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5.2 Critérios de equiparação do corpus 

Como tentativa de nos pautarmos em métodos objetivos e de constituirmos um 

banco de dados confiável, matéria-prima imprescindível a qualquer estudo variacionista, 

replicamos aqui também, em nosso trabalho, alguns dos critérios de delimitação que Vieira 

(2014) adotou para o desenvolvimento de sua pesquisa.  

 

a) Editorias  

 

As editorias foram selecionadas de acordo com a natureza dos textos nelas 

encontrada. De um lado, estão os textos teoricamente argumentativos, subjetivos, em outras 

palavras, opinativos; de outro, os textos de natureza mais expositiva, de linguagem mais 

objetiva, por assim dizer, noticiosos (MARCUSCHI, 2002). Assim, podemos entender que 

esses tipos textuais fazem relação direta com os gêneros textuais editorial, artigo de opinião e 

notícia. Quanto à divisão das editorias dos jornais, temos: O Povo: a) Opinião; b) Artigos; c) 

Economia; Diário do Nordeste: a) Opinião; b) Ideias; c) Negócios. No quadro abaixo, 

apresentamos uma síntese da correlação entre editorias e gêneros textuais nesses jornais:  

 

Quadro 1: Relação entre editorias e gêneros textuais 

JORNAIS EDITORIA/ 

GÊNERO TEXTUAL 

O Povo Opinião/ 

Editorial 

Artigos/ 

Artigo de Opinião 

Economia/ 

Notícia 

Diário do 

Nordeste  

Opinião/ 

Editorial 

Ideias/ 

Artigo de Opinião 

Negócios/ 

Notícia 

Fonte: próprio autor. 

 

Os gêneros textuais caracterizam-se pela materialização dos textos em situações 

comunicativas, variando de acordo com a sua funcionalidade. De fato, alguns são mais formais 

e se tornam instrumento do domínio de atividades de linguagem, que precisam ser apoiados em 

gêneros escritos, mais monitorados, e outros menos formais, indicando situações de 

comunicação corriqueiras, menos monitoradas. E esse espectro contínuo nos gêneros pode estar 

relacionado ao emprego das variantes linguísticas no fenômeno a ser investigado, uma vez que 

é possível tratar da variabilidade da língua de acordo com os contextos de uso. “Uma 

consequência natural do interesse pela variação e pela implementação da mudança foi o 
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surgimento de questões acerca da forma como novas variantes detectadas na fala são 

incorporadas pela escrita”. (PAIVA; PAREDES SILVA, 2012, p. 741).  

Segundo Bagno (2011), uma das formas para detectar a instalação de uma inovação 

linguística é analisando seu avanço gradual desde os gêneros orais menos monitorados até os 

gêneros escritos mais monitorados. Em nossa pesquisa, escolhemos a escrita monitorada, 

representada por gêneros do domínio jornalístico, pois acreditamos que “a natureza mais 

conservadora da escrita não impede que formas mais próprias da modalidade oral encontrem 

guarida nos textos escritos, mesmo naqueles de maior formalidade” (PAIVA; PAREDES 

SILVA, 2012, p. 751). Para tanto, selecionamos os gêneros editorial, artigo de opinião e 

notícia, supostamente mais formais, sem que isso obste, em nosso entendimento, haver filtros 

normativos operando de forma diferenciada em cada gênero, conforme o continuum 

apresentado por Marcuschi (2001): 

 

Figura 1: Representação do continuum dos gêneros textuais. 

Fonte: Marcuschi (2001) 

 

 Como podemos observar na figura acima, é possível considerar um continuum de 

gêneros textuais que se estende do mais falado ao mais escrito e, ao mesmo tempo, é atravessado 

por uma escala de monitoramento estilístico, pela qual podemos inferir, por exemplo, que o 

editorial tende a figurar como gênero mais monitorado (dentre os contemplados nesta 

pesquisa), por estar associado às práticas da cultura escrita e ao registro gramatical de formas 
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linguísticas, em comparação ao gênero notícia, mais próximo da fala e supostamente menos 

monitorado, o que certamente pode implicar o uso mais ou menos frequente de uma ou outra 

variante de nosso fenômeno, ou em termos funcionalistas, formas mais marcadas ou menos 

marcadas.  

 

b) Volume de palavras  

 

Percebemos que, em cada jornal, a quantidade de textos disponíveis em cada 

editoria é diferente. Por exemplo, em cada edição, a editoria Opinião, do Diário do Nordeste, 

apresenta um texto de editorial e dois textos de artigos de opinião, o que pode acarretar 

resultados enviesados em relação ao grupo de fatores extralinguísticos. Para estabelecer uma 

equiparação mais razoável, em decorrência da “confiabilidade dos dados” no procedimento de 

coleta, consideramos o volume de palavras por texto, de cada jornal, totalizando uma média de 

600 palavras.  

 

c) Conteúdo utilizado 

 

Nos dois jornais, utilizamos todo o conteúdo textual disponível nas duas editorias 

com as quais trabalhamos, o que inclui, além do texto das matérias, temas, títulos, subtítulos, 

legendas de fotos, colunas etc. Ressaltamos que, em caso de texto repetido, os dados só foram 

codificados uma vez. Trata-se de uma tática comum que ocorre, por exemplo, quando um trecho 

do texto é destacado da matéria com o objetivo de chamar atenção do leitor. 

 

d) Autoria  

 

      Para os fins de nossa pesquisa, consideramos imprescindível trabalhar com textos 

genuinamente cearenses. Aparentemente parece ser um recorte metodológico simples, porém 

requer alguns cuidados. Acontece que muitos jornais compartilham matérias entre si, por isso 

o fato de um texto estar publicado em um jornal não significa necessariamente que ele tenha 

sido escrito por um jornalista desse periódico. Conforme alerta Vieira (2014, p. 61), “os jornais 

locais têm autorização para reproduzir colunas publicadas em jornais de circulação nacional. A 

autorização de reprodução pode ser devido à compra da coluna, ou por uma parceria entre os 

jornais ou, ainda, por pertencerem ao mesmo grupo”. Assim, a autora afirma que matérias sem 

assinatura podem ter sido escritas pelos repórteres dos jornais, como é o esperado, mas também 
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podem ter sido reproduzidas de agências de notícias, de jornais de abrangência nacional, de 

grandes portais de notícia. Por essa razão, alguns cuidados foram tomados para um melhor 

recorte do nosso fenômeno:  

 

1) Conteúdo local:  

 

Como forma de colaborar na identificação de textos cuja produção é cearense, 

optamos por escolher aqueles que tratam de assunto local, relacionado diretamente com o 

Ceará. Entretanto, seria ingenuidade de nossa parte levarmos apenas isso em conta. O fato é 

que encontramos muitos textos assinados, sobretudo nas notícias e nos artigos de opinião, e isso 

de certa forma nos ajudou, pois, no caso de dúvida, lançamos mão de ferramenta de busca na 

internet a fim de verificar a procedência de textos não escritos por jornalistas cearenses. 

 

2) Conteúdo descartado:  

 

Foram dispensados de nossa coleta textos que fazem parte de colunas assinadas por 

jornalistas reconhecidamente não cearenses, como é o caso, por exemplo, da jornalista Miriam 

Leitão, que faz parte do grupo empresarial Globo e que tem uma coluna diária na editoria 

Negócios, do jornal Diário do Nordeste. Em consonância com os objetivos deste trabalho, é 

justificável, portanto, a desconsideração de seu conteúdo.   

Em síntese, foi necessário adotar algumas restrições para uma coleta de dados que, 

em nosso entendimento, não enviesasse o registro do fenômeno linguístico em estudo. Dentre 

esses recortes, privilegiamos os conteúdos locais, restringimos a autoria e delimitamos o 

volume de palavras de cada texto jornalístico.  

 

5.3 Delimitação do fenômeno  

 

Fazendo um recorte mais específico do fenômeno variável, que, nos dizeres de 

Weinreich, Labov e Herzog (2006, p. 107) “tem de ser definido sob condições estritas para que 

seja parte da estrutura linguística; de outro modo, se estará simplesmente escancarando a porta 

para regras em que ‘frequentemente’, ‘ocasionalmente’ ou ‘às vezes’ se aplicam”, somente será 

de nosso interesse a construção tradicional típica de voz passiva sintética, em que um verbo 

transitivo direto (ou transitivo direto e indireto), na forma finita ou infinita, esteja acompanhado 

do pronome se, antes ou depois da forma verbal, e o sujeito, segundo a tradição gramatical, 
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representado por um sintagma nominal único, é pós-verbal e lexical, configurando-se mais 

comumente assim: VTD(ou VTDI)+SE+SN, como em (12) (grifos nossos): 

 

(12) “Incluam-se as crianças na mesma escola” (O Povo, 12/02/2016, Artigo 

de Opinião)  

 

O trecho supracitado conforma-se à configuração proposta em nossa pesquisa, pois 

temos “Incluam (VTD) + se + crianças (SN-plural), assim como em (13), com diferença na 

anteposição do pronome se em relação à forma verbal:  

 

(13) “(...) estará mexendo de onde se tira recursos”. (Diário do Nordeste, 

14/07/2016, Notícia) 

  

Aqui, já temos a ausência da marca morfossintática de plural no verbo, mesmo com 

SN-posposto plural: “se + tira (VTD) + recursos (SN-plural)”.  

 

 Sendo assim, por questões metodológicas, não abordaremos casos em que o 

sintagma nominal pode aparecer na posição pré-verbal, isto é, na ordem direta, conforme 

sustentam alguns gramáticos16, como no exemplo (14), tampouco contemplaremos casos com 

as orações relativas, com sintagma nominal na oração principal, conforme (15) (grifos nossos):  

 

(14) “Os problemas da educação não se resolvem com exames17”  

 

(15) “corramos atrás dos objetivos que se possa obter naquele serviço”, diz Helder. 

(O Povo, 02/12/2016).  

 

5.4 Envelope da variação  

 

A variável linguística sofre influência de uma série de fatores internos e externos à 

língua, sendo, por isso, denominada variável dependente. Já os fatores que podem condicionar 

a variável linguística são chamados de variáveis independentes, pois não apresentam 

dependência entre si. Nesta seção, apresentaremos e exemplificaremos nossas duas variantes 

                                                           
16 Mário Pereira de Souza Lima (1937) e Cegalla (2008) consideram indiferente a anteposição ou posposição. 

Entretanto, para Antenor Nascentes, em Método Prático de Análise Sintática (1961), a anteposição do sujeito ao 

verbo (“Coisa igual nunca se viu”) é colocação que diferencia a voz passiva da ativa (“Nunca se viu coisa igual”).  
17 http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-09-Os-problemas-da-educacao-nao-se-resolvem-com-exames 
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dependentes: a forma verbal com a presença da marca explícita de plural e a forma verbal com 

a ausência de marca explícita de plural. Também citaremos nossas variantes independentes e as 

hipóteses que as compõem.  

 

5.4.1 Variável dependente: 

 

Em nossa pesquisa, levaremos em consideração a alternância entre a presença (16) 

e (18) e a ausência (17) e (19) de marca explícita de plural no verbo, acompanhado do sintagma 

nominal posposto-plural, em construções de voz passiva sintética, conforme as variantes 

abaixo:  

 

(16) “Quando se observam os parâmetros internacionais” (Diário do Nordeste, 

05/09/2016, Editorial) 

                   (17) “(...) nesse texto se garanteØ as conquistas sociais” (Diário do Nordeste, 

10/08/2016, Notícia) 

                   (18) “Nesse rol, citam-se duas reformas principais” (O Povo, 22/12/2016, Artigo 

de Opinião) 

                   (19) “para que se compreendaØ os seus reais interesses” (O Povo, 01/10/2016, 

Artigo de Opinião)  

 

Trata-se, portanto, de formas que coexistem no sistema linguístico e que têm a 

mesma informação referencial, cujo emprego sofre influência de fatores (ou variáveis 

independentes), ou seja, de natureza interna ou externa à língua.  

 

5.4.2 Variáveis independentes 

 

5.4.2.1 Hipóteses 

 

Para cada de grupo de fatores (cf. Anexo I), propusemos uma hipótese que 

testaremos com base numa análise estatística dos dados coletados. Considerando uma visão 

mais precisa do nosso objeto de pesquisa, assumiremos, por um lado, como ponto de partida 

isto: não obstante a prescrição gramatical quanto à realização da concordância verbal em 

construções de voz passiva sintética, hipotetizamos que a variante sem marca explícita de plural 

no verbo, mesmo com sintagma nominal posposto pluralizado, já atinge textos mais formais da 
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escrita cearense, como os jornalísticos. Assim, ainda que em situações bastante monitoradas, a 

exemplo da modalidade escrita da linguagem, consideramos que a variante inovadora tem-se 

destacado ao lado da variante conservadora. Por outro lado, como objetivo, pretendemos 

relacionar o emprego das variantes ao princípio de marcação, proposto por Givón (1995), no 

sentido de que este princípio seja satisfatoriamente aplicado em alguns contextos, ou de que 

haja, entretanto, um equilíbrio cognitivo-discursivo.   

 

5.4.2.2 Variáveis linguísticas  

 

1) Predicação verbal 

 

“Predicação verbal é o resultado do nexo que se estabelece entre um predicado e 

seu sujeito. Quando para esse nexo é suficiente o verbo, este se diz de predicação completa. 

Quando o verbo não prescinde de um complemento, diz-se de predicação incompleta” 

(CAMARA JR, 1956, p. 291). Hauy (2014) explica que os verbos, segundo sua predicação, 

classificam-se em intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e 

indiretos e verbos de ligação. São transitivos aqueles cujo processo se transmite a outros 

elementos, que lhes completam o sentido. Por oposição, nos verbos intransitivos “a ação não 

vai além do verbo” (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 132). Apesar dessa distinção formal rígida, 

a linha de demarcação entre eles nem sempre pode ser rigorosa. Alguns verbos transitivos 

podem ser empregados intransitivamente, como comer e beber em: “comer carne, beber vinho, 

o doente não come nem bebe” (SAID ALI, 1971, p. 165).  

De uma forma geral, os compêndios gramaticais preterem a predicação verbal na 

construção de voz passiva sintética, limitando-se a uma definição e exemplos generalizantes de 

que, para esse tipo de voz, o pronome “apassivador” se associa-se a um verbo ativo da 3ª pessoa, 

singular ou plural, em concordância com o sujeito (BECHARA, 2005; CEGALLA 2008; 

CUNHA & CINTRA, 1985; PEREIRA, 1945; ROCHA LIMA, 1999). Entretanto, Hauy (2014), 

ao descrever a estrutura linguística de voz passiva, afirma que a chamada passiva sintética (ou 

pronominal) compõe-se de um verbo transitivo direto ou transito direto e indireto. Kury (1990), 

por sua vez, restringe-a somente ao verbo transitivo direto, assim como Luft (1988, 2008). Com 

relação a isso, constatamos que há tendência metodológica de pesquisas linguísticas sobre a 

variação de concordância verbal com a passiva sintética não contemplarem, em análise, esse 

grupo de fatores, como se, com esse tipo de construção, o verbo transitivo direto fosse a única 

predicação viável, o que pode ser reflexo dos próprios ensinamentos gramaticais, dado o pouco 
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trato dispensado à predicação verbal com a voz passiva sintética. Nunes (1990, p. 12), por sua 

vez, até inclui, no grupo de fatores “tipo de verbo”, o verbo transitivo direto, mas sem qualquer 

justificativa para a não inclusão do verbo transitivo direto e indireto. Acreditamos, contudo, que 

uma ou outra predicação pode ser mais ou menos favorável à realização ou não da marca de 

plural no verbo com esse tipo de construção.   

Assim, com base na configuração tradicional da voz passiva sintética, farão parte 

de nossa análise duas predicações verbais com que pode estar relacionada a variação de 

presença ou ausência de marca morfossintática de plural: verbos transitivos diretos e verbos 

transitivos diretos e indiretos. Nossa hipótese é que estes últimos sejam ambientes mais 

favorecedores à ausência de plural, haja vista sua estrutura mais marcada, com dois SNs 

pospostos, de modo que um deles é o sujeito, com o qual o verbo deve concordar, segundo a 

tradição gramatical, o que certamente implica mais esforço de cognição e codificação, e, por 

isso, a tendência seja a ausência do morfema morfossintático de plural com essa predicação, 

com vistas à eficácia comunicativa, conforme o princípio da expressividade (DU BOIS & 

VOTRE, 2012). Abaixo apresentamos os dados extraídos do nosso corpus com as seguintes 

predicações verbais em variação de concordância verbal com a voz passiva sintética:   

 

I. Verbo transitivo direto:  

 

20) “(...) quando se observam os parâmetros internacionais”. (Diário do Nordeste, 

05/09/2016, Editorial).  

21) “ReconheceØ-se ainda as demais famílias” (O Povo, 13/06/2016, Artigo de Opinião) 

 

II. Verbo transitivo direto e indireto.  

 

22) (...) que se cobreØ das autoridades providências”. (O Povo, 23/05/2016, Editorial)  

23) “(...) pagam-se, no final do dia, R$ 50 ao colaborador” (Diário do Nordeste, 

23/03/2016, Artigo de Opinião)  

 

2) Forma verbal 

 

Segundo Said Ali (1964, p. 68), as diversas formas verbais dividem-se em dois 

grupos: finitas ou infinitas.  A forma finita de um verbo é aquela que se caracteriza pela 

adjunção de categorias verbais que constituem a flexão verbal: pessoa, número, tempo e modo. 
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A passagem sistemática dos verbos por toda a sua flexão denomina-se conjugação. Por 

exemplo, “consertamos” e “pintaram” são consideradas formas finitas (conjugadas) dos verbos 

“consertar” e “pintar”. Castilho (1968, p. 13) explica que a função dessas categorias é atualizar 

o processo virtualmente considerado. O termo “atualizar” aqui é no sentido de “transformar 

potência em ato”; assim, as categorias transpõem o verbo de infinitum para finitum. As formas 

infinitas representam as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Não 

definem a pessoa do discurso em que a ação ou estado se passa (SAID ALI, 1986, p. 68). Dentre 

essas formas nominais, chama-nos à atenção o infinitivo, que se classifica em: pessoal e 

impessoal. As formas não flexionadas chamamos de infinitivo impessoal. Nas palavras de 

Cunha e Cintra (1985, p. 471), “são formas nominais que apresentam o processo verbal em 

potência, exprimem a ideia de ação”. No entanto, a par do infinitivo impessoal, isto é, do 

infinitivo que não tem sujeito, pois não se refere a uma pessoa gramatical, temos o infinitivo 

pessoal, que tem sujeito próprio e pode ou não flexionar-se. O infinitivo pessoal, segundo Hauy 

(2014, p. 843), “caracteriza-se por não compor construção perifrástica e por se referir sempre a 

um sujeito, determinado ou indeterminado, expresso ou não, igual ou diferente do verbo da 

oração subordinante”.  

Gorski (2000) aborda a variação no uso do infinitivo pessoal na fala, porém não 

chega a mencionar tal uso em construções com a passiva sintética, tampouco na escrita. Nesse 

sentido, acreditamos que nosso trabalho pode preencher essa lacuna. A autora aponta como 

hipótese geral que haja na fala “uma forte inclinação à regularização da forma não flexionada 

de infinitivo, aliada ao não preenchimento do sujeito, esperando-se um comportamento mais 

enrijecido do infinitivo como impessoal” (GORSKI, 2000. p. 97).  

Ao lado da forma simples (finita e infinitiva), temos a composta (perifrástica). A 

simples corresponde a um verbo de significação plena, nuclear de uma oração; a perifrástica 

tem seu núcleo preenchido por verbo pleno numa forma nominal, especificado por um verbo 

auxiliar (CASTILHO, 2014, p. 408). Verbo auxiliar, segundo Cunha e Cintra (1985, p. 375), é 

aquele que, desprovido total ou parcialmente da acepção própria, se junta a formas nominais de 

um verbo principal, constituindo com elas locuções que apresentam matizes significativos 

pessoais. Portanto, as locuções verbais ou perífrases verbais são estruturas formadas de verbo 

auxiliar e verbo principal18. Assim, interessa-nos também a forma perifrástica do verbo, pois 

                                                           
18 Para a forma verbal perifrástica, consideraremos sua construção numa acepção mais ampla, que envolve tanto a 

designação “Locução Verbal”, como “Tempos Compostos”. Nesse sentido, refere-se a “qualquer sequência verbal 

com uma certa coerência interna” (PONTES, 1973, p. 15). Em nossa pesquisa, coletamos, em quase sua totalidade, 

formas perifrásticas cujos verbos auxiliares foram representados pelos modais “poder” e “dever”.    
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nela conjuga-se apenas o auxiliar, ficando o verbo principal sempre numa das formas nominais: 

no particípio, no gerúndio e no infinitivo impessoal. Trata-se, portanto, de uma construção 

interessante do ponto de vista propriamente estrutural.  

Dos compêndios gramaticais analisados (ALMEIDA, 2005; BECHARA, 2005; 

CUNHA & CINTRA, 1985; HAUY, 2014; KURY, 1990; LUFT, 1988; PEREIRA, 1945; 

RIBEIRO, 1993; ROCHA LIMA, 1999; SAVIOLI, 1989), poucos são os autores que 

mencionam a possibilidade de a voz passiva sintética ser estruturada com outras formas verbais, 

além das finitas. E quando o fazem, restringem-se a meras observações. Nesse sentido, a 

diferença de tratamento gramatical no registro de construções passivas sintéticas com as formas 

verbais perifrásticas e infinitivas pode ser fator relevante para a ausência de flexão com esses 

tipos de verbos.  

Devemos ressaltar que Nunes (1990, p. 12), em seu trabalho sobre este mesmo 

fenômeno, incluiu o “tipo de construção verbal” como uma variável a ser investigada, o que 

achamos oportuno e, portanto, servirá de parâmetro para a realização de nossa pesquisa, 

sobretudo, quanto à inclusão, da forma verbal perifrástica, que, segundo Nunes (1990, p. 92), 

“em todo processo de mudança, as locuções verbais, favoreceram a implementação da 

discordância” entre verbo e sintagma nominal posposto. Sendo assim, iremos considerar três 

formas verbais que podem influenciar na variação da presença ou da ausência de marca explícita 

de plural no verbo em construções chamadas passivas sintéticas: finitas, infinitivas e 

perifrásticas.  

 

I.  Finitas: 

 

24) “(...) publicam-se escritores e poetas difusores da língua galega” (O Povo, 16/02/2016, 

Artigo de Opinião) 

25) “Nessa categoria se incluiØ sensações” (Diário do Nordeste, 01/05/2016, Artigo de 

Opinião) 

 

II. Infinitivas: 

 

26) “(...) para se resolverØ os problemas do ensino brasileiro” (Diário do Nordeste, 

14/10/2016, Artigo de Opinião)  

27) “(...) qualquer possibilidade de se utilizarem os instrumentos tributários” (O Povo, 

07/05/2016, Artigo de Opinião) 
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III. Perifrásticas: 

 

28) “(...) devem-se incentivar iniciativas como o Programa de Adoção de Praças e Áreas 

Verdes. (Diário do Nordeste, 27/05/2016, Editorial) 

29) “DeveØ-se organizar as despesas por ordem de prioridade” (O Povo, 11/01/2016, 

Notícia) 

 

3) Tipo sintático-semântico do verbo 

 

Segundo Chafe (1979), o universo conceptual humano está dividido em duas 

grandes áreas: a do verbo e a do nome. A área do verbo é central e compreende estados 

(condições, qualidades) e eventos; a área do nome é periférica e compreende “coisas” (objetos 

físico e abstrações coisificadas). Para o autor, a natureza do verbo determina como deverá ser 

o restante da oração; principalmente, determina que nomes o acompanharão. Logo, é a natureza 

semântica do verbo que determina como a oração deverá ser formada: que nomes podem 

acompanhar o verbo, que relação sintática esses nomes mantêm com o verbo (sujeito, objeto 

etc.) e que papel semântico (agente, paciente etc.) esses nomes desempenham. Assim, se o 

verbo representar uma ação, como, em nosso exemplo, O homem gritou, o verbo exige que um 

nome o acompanhe, que esse nome estabeleça com ele uma relação de agente e que se refira a 

um ser animado. Esses critérios demonstram que é o verbo que determina a presença e a 

natureza do nome, e não o contrário. Chafe conclui que a oração ou é um verbo isolado ou um 

verbo acompanhado por um ou mais nomes. Nesse sentido, “descrever orações é descrever 

também todos os tipos de verbo, pois esses constituem o centro semântico, o esquema 

proposicional da oração” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 39). Logo, o verbo é o 

ponto de partida da descrição da gramática de uma língua.  

Baseando-se nessa relação entre verbo e nome, Chafe (1979, p. 95) identifica quatro 

tipos de verbo: de estado, de processo, de ação e de ação-processo. Verbo de estado é aquele 

que apresenta um nome em certo estado ou condição: a madeira está seca; Mário permaneceu 

em silencio. Diz-se verbo de processo quando o nome mudou de estado ou condição: a madeira 

secou; Mário ouve música. O verbo é classificado de ação quando expressa uma atividade ou 

ação, alguma coisa que alguém faz: a mulher gritava desaforos; o professor falava em sala. E 

o verbo de ação-processo caracteriza-se por implicar uma mudança na condição de um nome e 

expressar o seu agente: Mário secou a madeira; a costureira estragou o pano. Portanto, com 
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esse grupo de fatores pretendemos investigar a influência que tem o tipo sintático-semântico do 

verbo na variação de concordância verbal em construções de voz passiva sintética. Baseando-

nos em Martins (2004), acreditamos também que os verbos de ação são os mais favoráveis para 

a representatividade da variante sem a marca explícita de plural no verbo, pois “verbos de 

atividade favorecem a interpretação do clítico se como agentivo, uma vez que, nas construções 

em que aparece junto a verbos transitivos diretos, é ele quem detém o ‘controle’, por assim 

dizer, da predicação verbal” (MARTINS, 2014, p. 61).  

 

I. Estado19: 

 

30) “Encontram-se muitos obstáculos para incentivar (Diário do Nordeste, 11/06/2016, 

Editorial) 

 

II. Processo: 

 

31) “(...) esperam-se muitos turistas”. (Diário do Nordeste, 05/02/2016, Notícia) 

32) “(...) para que se compreendaØ os seus reais interesses” (O Povo, 01/10/2010, Artigo 

de Opinião) 

 

III. Ação: 

 

33) “que se cobraØ muitos tributos no Brasil” (Diário do Nordeste, 07/07/2016, Notícia)  

34) “(...) fizeram-se investimentos vultosos” (O Povo, 02/01/2016, Artigo de Opinião)  

 

IV. Ação-processo: 

 

35) “(...) criam-se condições para potencializar os acervos” (Diário do Nordeste, 

13/03/2016, Editorial)  

36) “(...) combateØ-se as inimigas bandeiras vermelhas” (O Povo, 12/10/2016, Artigo de 

Opinião) 

 

4) Material interveniente entre o verbo e o sintagma nominal posposto 

                                                           
19 Em nossa pesquisa, não houve dados variáveis com esse tipo sintático-semântico, o que resultou em knockout 

no momento da análise dos dados com o programa Goldvarb X. Mais à frente, discorreremos sobre o assunto.  
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As gramáticas tradicionais prescrevem que o SN posposto em estruturas ditas 

passivas sintéticas é classificado, sintaticamente, como sujeito. A ordem VS (verbo-sujeito), na 

verdade, sempre foi cercada de embates linguísticos. Scherre (2005, p. 24) chama a atenção 

para o fato de muitos linguistas questionarem o papel de sujeito desse elemento posposto ao 

verbo: “há uma discussão linguística se de fato estes sujeitos pospostos são realmente sujeitos”. 

Decat (1983), por exemplo, radicaliza que não ocorre concordância verbal com nenhum SN em 

orações com sujeito posposto, permanecendo o verbo na 3ª pessoa do singular, como os 

impessoais; em sua interpretação, o verbo é tópico e, como é esse elemento que rege a 

concordância, não há como estabelecê-la. Bagno (2011) compartilha desse mesmo raciocínio, 

afirmando que, na ordem VS, o elemento S (sujeito) deixa de ser analisado como sujeito e, por 

ocupar o lugar sintático do objeto, não concorda com o verbo. Por questões de ordem 

metodológica, este momento do trabalho não nos permite entrar na discussão acerca da natureza 

desse sintagma nominal. Por enquanto, lidaremos somente com o fato de que, em estruturas de 

voz passiva sintética, há um sintagma nominal pós-verbal, com o qual o verbo deve estabelecer 

concordância, conforme a tradição gramatical. 

Estabelecemos a proposta para o material interveniente devido aos resultados 

obtidos em diversos estudos (cf. LEMLE E NARO,1977; NARO, 1981; GUY, 1981; 

MONGUILHOTT, 2001; ZILLES, MAYA E SILVA; 2000; MOLLICA, 2002), os quais 

evidenciaram que quanto mais material interveniente entre o sujeito e o verbo, maior a 

probabilidade de cancelamento da regra de concordância verbal. Desta forma, em   nosso 

trabalho, averiguamos a presença de estruturas linguísticas situadas entre o sujeito e o verbo, 

denominadas de “material interveniente” (MONGUILHOTT, 2001, p.35). 

Segundo Castilho (2014), as regras de concordância verbal estão sujeitas a regras 

variáveis, dependendo de um conjunto de fatores, dentre eles, a posição do sujeito na sentença. 

Para o autor, o sujeito posposto desfavorece a concordância. Além disso, há de se levar em 

consideração a proximidade do verbo em relação ao sujeito. Naro (1981, p. 79) revela que “a 

relação posicional é mais saliente quando o sujeito, que é determinante, está imediatamente 

anteposto a determinado verbo” e “quando mais distante o sujeito, mais a presença de marca de 

plural no verbo tende a diminuir” (CARDOSO, 2005, p. 73). Consideraremos o número de 

sílabas presentes entre o sujeito e o verbo. Segundo Naro e Scherre (1999a), cada sílaba ocupa 

mais ou menos a mesma quantidade de tempo entre o sujeito e o verbo, o que demonstra ser 

mais eficaz calcular a distância dessa forma do que com palavras ou com outras unidades 

hierarquicamente superiores.  
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Nos termos deste tipo de construção passiva sintética, acreditamos que a presença 

de material interveniente entre o verbo e o sintagma nominal posposto, sobretudo, de maior 

extensão (com mais de 5 sílabas), pode ser fator relevante para a não inserção de marca explícita 

de plural no verbo. Assim, consideraremos a:  

 

I. Presença de material interveniente com até 5 sílabas de distanciamento entre verbo e 

sintagma nominal:  

 

37) “Não se avistam adiante possibilidades concretas de mudança (Diário do Nordeste, 

08/06/2016, Editorial)  

 

II. Presença de material interveniente com mais de 5 sílabas de distanciamento entre verbo e 

sintagma nominal: 

 

38) “(...) enquanto se gastaØ com um aluno de ensino médio R$ 2,2 mil por ano” (O Povo, 

12/11/2016, Editorial)  

 

III. Ausência de material interveniente  

 

39) “Se não se construírem mais escolas” (O Povo, 12/11/2016, Editorial)  

40) “(...) nesse texto não se diminuiØ os recursos públicos para educação” (Diário do 

Nordeste, 10/08/2016, Notícia) 

 

5) Animacidade do sintagma nominal posposto: 

 

O papel da animacidade dos termos gramaticais já foi amplamente empregado, 

sobretudo, nos trabalhos variacionistas que versam sobre concordância verbal, tanto no 

português brasileiro, quanto no europeu (BAZENGA & VIEIRA, 2013; BRANDÃO & 

VIEIRA, 2012b; COELHO, MONGUILHOTT, MARTINS, 2006; COSTA & GALVES, 2002; 

COSTA & FIGUEIREDO SILVA, 2006; DUARTE, 1993; GALVES, 1993; 

MONGUILHOTT, 2009; MONTE, 2012; RUBIO, 2012; VAREJÃO, 2006). Assim, o controle 

da variável animacidade no sintagma nominal posposto em construções de voz passiva sintética 

tem por objetivo testar a influência de traços semânticos do tipo [± humano] e/ou [± animado] 

do referente.  
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Em uma de suas lições sobre “casos gerais” de concordância verbal, Rocha Lima 

(1999) analisa a estrutura de voz passiva sintética, considerando que o sintagma nominal 

substantivo, representado (geralmente) por ser inanimado, é sujeito da frase (grifo do próprio 

autor). Almeida (2005) afirma que, em construção passiva pronominal, o sujeito é “ente 

inanimado” (grifo nosso). Em Bechara (2005), também encontramos que o sujeito do verbo na 

“voz passiva pronominal” é geralmente um nome de coisa, um ser inanimado, incapaz de 

praticar a ação expressa pelo verbo (grifo nosso). Ou seja, com esse tipo de estrutura, no geral, 

além da posição pós-verbal, o sintagma nominal-único é representado por um “ente inanimado” 

ou não humano, o que nos permite considerar que, teoricamente, seja um ambiente favorecedor 

para a variante sem marca explícita de plural, uma vez que o sujeito com traço semântico 

humano tende a favorecer concordância; sujeito com traço semântico não humano tende a 

desfavorecer concordância (SCHERRE; NARO; CARDOSO, 2007).  

Considerando-se já a posição e o estatuto informacional desse sintagma, o fator 

animacidade pode também contribuir para o entendimento de nossa variável dependente. Sendo 

assim, consideraremos os traços semânticos:    

 

I. [+ humano]:  

 

41) “Quando se analisaØ os brasileiros em idade ativa” (Diário do Nordeste, 01/07/2016, 

Notícia)  

42) “(...) contabilizaram-se 1.674 vítimas fatais no trânsito do Ceará” (O Povo, 

04/03/2016, Artigo) 

 

II. [– humano + animado]20 

 

III. [- humano]: 

 

43) “Por mais que se estabeleçam estratégias e arapucas” (O Povo, 04/02/2016, Artigo de 

Opinião)  

44) “(...) na qual se colocaØ chaves em diversos locais” (Diário do Nordeste, 08/11/2016, 

Notícia)  

 

                                                           
20 Em nossa pesquisa, não houve dados deste traço semântico no sintagma nominal.  
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6) Estatuto informacional do sintagma nominal posposto:  

 

A respeito da sentença e do processamento da informação, postula-se que a 

informação transmitida da mente do falante para a do ouvinte é organizada em orações, cada 

uma com um número de unidades semânticas arranjadas para formar uma configuração 

complexa. O que ocorre naturalmente é que o falante considera ser nova alguma parte da 

informação que ele está comunicando. Porém, também ocorre que alguma parte da informação 

da oração não seja nova. A informação compartilhada, isto é, a que o falante e o ouvinte já 

possuem em comum no momento da oração enunciada, constitui uma espécie de ponto de 

partida, com o qual a nova informação pode relacionar-se.  

Segundo os estudos de Chafe (1979), apresentados por Prince (1981), a informação 

dada representa o conhecimento que o falante assume como presente na consciência do 

destinatário no momento da fala; já a informação nova, o conhecimento que o falante entende 

que está sendo introduzindo na consciência do destinatário pelo que ele fala. Nesse sentido, o 

estatuto informacional de termos – dado/novo – relaciona-se com o que é considerado 

“conhecimento partilhado”, ou seja, dado/novo depende do que o falante/escritor assume que o 

ouvinte/leitor conhece ou pode inferir de um item, independentemente de seu referente ter sido 

citado antes. Interessando-se por essa relação, Prince (1981) propõe uma nova taxonomia que 

denomina “familiaridade presumida”, na qual insere outra categoria de entidades do modelo 

discursivo – a entidade inferível. Portanto, um referente é novo quando é introduzido pela 

primeira vez no discurso; um referente pode ser evocado se já tiver ocorrido no texto (referente 

textualmente evocado) e um referente denomina-se inferível quando é identificado por meio de 

um processo de inferência a partir de outras informações dadas. 

Chafe (1979) admite uma correspondência entre elementos de informação e 

estruturas sintáticas. O sujeito e o objeto estão ligados ao paciente, ao agente e a outras relações 

semânticas apenas indiretamente, através do fato de que essas relações desempenham 

certamente um papel na distribuição de informação nova e velha. A ordem das palavras parece 

desempenhar o papel principal nessa representação (CHAFE, 1979, p. 241). Por essa razão, 

pensamos ser importante identificar o estatuto informacional do sintagma pós-verbal, na 

medida em que possa vir a interferir na colocação ou não da marca morfossintática de plural no 

verbo. Nesse caso, acreditamos que o SN-único posposto, de traço semântico [+ novo], seja o 

ambiente mais favorecedor para a ausência de plural na construção de voz passiva, na medida 

em que este seja o traço mais comum com SN posposto ao verbo e, por isso, tenha características 

mais próximas às de objeto, e não às de sujeito (PONTES, 1986), o que pode contribuir para a 
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não realização da concordância verbal. Assim, consideramos o sintagma nominal com 

conteúdo:   

 

I. Evocado:  

 

45) “(...) Enquanto se criarem ministérios” (Diário do Nordeste, 07/10/2016, Notícia) 

46) “(...) podeØ-se identificar alguns” (O Povo, 22/03/2016, Artigo de Opinião)  

 

              Como o excerto é mínimo, convém esclarecer o termo considerado evocado com 

base em um fragmento maior de análise. Segundo Prince (1981), um referente será considerado 

evocado se já mencionado no discurso anterior (textualmente evocado) ou se presente no 

contexto físico em que se desenvolve o discurso em questão (contextualmente evocado). Assim, 

reproduzindo o fragmento do exemplo (45), temos “Precisamos aproveitar o clima de 

mudanças e começar a operar tecnicamente ministérios que são técnicos. Enquanto se criarem 

ministérios com o intuito de acomodar parceiros e ideologias, o Brasil continuará um passo 

atrás do mundo”.  

 

II. Novo:  

 

47) “Incluam-se no rol os postos de trabalho” (O Povo, 10/03/2016, Editorial)  

48) “(...) nesse texto se garanteØ as conquistas sociais” (Diário do Nordeste, 10/08/2016, 

Notícia) 

 

   Para fins de exemplificação quanto ao termo cujo conteúdo informacional pode ser 

categorizado como novo, isto é, quando introduzido pela primeira vez no discurso, 

transcrevemos a seguir o fragmento em que se possa identificar tal elemento “A parte da 

economia que mais importa, a produtiva, ou a chamada economia real, reage à sua forma. No 

caso, se retraindo, cortando investimentos e custos. Incluam-se no rol os postos de trabalho”.   

 

III. Inferível: 

 

49) “(...) injetam-se as partes plásticas” (O Povo, 03/11/2016, Notícia) 
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50) “(...) sobressai a urgência de se aprovarØ leis (...)” (Diário do Nordeste, 04/02/2016, 

Editorial)  

 

        Segundo Prince (1981), a entidade do discurso é inferível se o falante assume que o 

ouvinte pode inferi-la, via razões lógicas e plausíveis, de outra entidade já evocada ou de outras 

inferíveis. Para isso, considerando o exemplo (50), reproduzimos aqui o trecho em negrito que 

tem valor informacional inferível: “Cabe ao Poder Legislativo aprofundar-se nos debates sobre 

os principais problemas de modo a garantir saídas sustentáveis e duradouras da crise atual. 

Com a imagem historicamente desgastada junto à população, sobressai a urgência de se 

aprovar leis imprescindíveis à convivência pacífica (...)”. No excerto, a entidade “leis” pode 

ser inferível da entidade “Poder Legislativo”, com base no conhecimento de que é esse Poder 

do Estado que tem como função típica legislar, isto é, criar leis. Por isso, o referente, nesse 

caso, é inferível.  

 

5.4.2.3 Variáveis extralinguísticas  

 

Báccaro; Nascimento (2007, p. 03) afirmam que o estudo de gêneros jornalísticos 

é de relevância social, uma vez que seus “discursos” circulam na sociedade e muitas vezes 

ajudam a formar opiniões. O discurso jornalístico baseia-se na busca de uma neutralidade e 

objetividade, mantendo, assim, uma relação de transparência com seus leitores. “Essa 

‘neutralidade’, contudo, é ilusória: a linguagem e o discurso sempre contêm intencionalidade”. 

Melo (1985) classifica os “gêneros jornalísticos” em dois subgrupos: gêneros informativos 

(nota, notícia, reportagem e entrevista) e gêneros opinativos (editorial, comentário, artigo, 

resenha/crítica, crônica, coluna caricatura e carta). Os primeiros se caracterizariam pela 

objetividade, imparcialidade e pela “análise fria e racional dos fatos”. Já o segundo grupo reflete 

a opinião do jornalista (ou do jornal ao qual pertence), o fornecimento de dados acerca do fato 

noticiado e uma clara tentativa de fazer com que o leitor tome posição frente os acontecimentos 

que estão sendo relatados.  

Segundo Hawad (2002), na escrita, orações de voz passiva sintética são menos 

frequentes em textos fundamentalmente informativos do que em textos de cunho argumentativo 

mais explícito. Com isso, parece que o locus desse tipo de construção seja textos de natureza 

argumentativa, o que não necessariamente significa desconsiderar sua ocorrência em textos 

informativos, como os noticiosos. Com base nas definições de Marcuschi (2002), selecionamos 

gêneros textuais constituídos por sequências discursivas argumentativas, por um lado: 
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editoriais e artigos de opinião. Por outro, optamos pelo gênero textual notícias, em cuja 

composição prevalecem sequências informativas/expositivas.  

A escolha de trabalharmos com jornais reside no fato de serem meios de 

comunicação que agem como “forças centrípetas” que puxam a língua para o centro, que a 

refreiam, tentam conter seu impulso de mudança (BAGNO, 2011, p. 125). Por isso mesmo, o 

fato de encontrarmos dados relevantes do uso da forma sem marca explícita de plural no verbo 

nesses contextos monitorados será significativo para a previsão de uma tendência na mudança 

linguística em progresso, pois uma das formas para detectar a instalação de uma inovação 

linguística é analisando seu avanço gradual desde os gêneros orais menos monitorados até os 

gêneros escritos mais monitorados (BAGNO, 2011, p. 195). Portanto, até que ponto um gênero 

textual jornalístico pode ser ambiente favorecedor ou desfavorecedor da variação linguística? 

Entendemos que esses gêneros encaixam-se dentre aqueles supostamente considerados 

“monitorados”. Entretanto, acreditamos haver um certo continuum de grau de monitoramento 

entre eles, que vai do [+] monitorado, [±] monitorado, [-] monitorado e, consequentemente, 

uma relação com o uso de uma ou outra variante. Porém, achamos necessário também investigar 

até que ponto a própria mídia cearense pode contribuir como fator favorecedor ou não de uma 

ou outra variante. Por isso, consideraremos como grupos de fatores os jornais com os quais 

trabalharemos nesta pesquisa: O Povo e Diário do Nordeste. Abaixo discorreremos brevemente 

sobre cada um e, em seguida, justificaremos também a escolha de cada gênero textual. Não é 

de mais informar, portanto, que os jornais e os gêneros textuais são dois grupos de fatores sob 

controle para efeito de análise estatística em nosso trabalho: 

 

1) Jornais  

 

a) O Povo 

 

O Povo é um jornal brasileiro editado na cidade de Fortaleza, o mais antigo em 

circulação no Estado do Ceará. Pertence ao Grupo de Comunicação O Povo. É o segundo jornal 

em número de tiragem no Estado, atrás apenas do Diário do Nordeste21. O Código de Ética da 

Empresa Jornalística O POVO coloca como norte do jornal a "fiscalização da ação dos poderes 

públicos na defesa do interesse comunitário e da cidadania, na busca do equilíbrio político e no 

                                                           
21 Informações extraídas da enciclopédia online Wikipedia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_(jornal_de_Fortaleza). Acesso em: 03 nov. 2017 
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fortalecimento das instituições e liberdades democráticas". Ainda pontua ter como objetivo 

"informar e formar opinião consentânea com os valores da livre iniciativa"22.  

Como se observa, trata-se de um jornal tradicional no Estado. Embora não haja 

menção ao emprego da linguagem de seus textos em consonância com a norma culta, podemos 

inferir, devido a seus princípios e a postura como se apresenta ao leitor, que preze por uma 

linguagem mais tradicional, conservadora. Aparentemente. Nesse sentido, não poderíamos 

deixar de mencionar o trabalho de Vieira (2014), que selecionou 4 (quatro) jornais cearenses 

como corpus de sua pesquisa, com o intuito de considerá-los como parte de grupo de fatores 

extralinguísticos. Por fim, a autora constatou que existem filtros de monitoramento quanto ao 

emprego da linguagem nas mídias jornalísticas cearenses. Assim, dentre os mais conservadores, 

segundo resultados da pesquisa de Vieira (2014), destacaram-se Diário do Nordeste e O Povo, 

com uma leve tendência de este, em comparação àquele, ser mais receptivo a inovações 

linguísticas, revelando que, mesmo entre os mais tradicionais, podemos estabelecer uma escala 

gradual de monitoramento.  

Já que nossa proposta é investigar a emergência da variante sem marca explícita de 

plural no verbo em construções passivas sintéticas, encontradas em contextos de língua 

monitorada, acreditamos que esta mídia específica – O Povo – seja um ambiente mais 

favorecedor para a ocorrência da variante inovadora.  

 

b) Diário do Nordeste  

 

Diário do Nordeste é um jornal brasileiro editado na cidade de Fortaleza. Pertence 

ao Sistema Verdes Mares e é sediado na capital cearense, com sucursais no Crato, Iguatu, 

Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral (CE), Brasília (DF) e Recife (PE). Sua primeira 

edição circulou em 19 de dezembro de 198123. No próprio site do Diário do Nordeste24, 

encontramos a missão e os valores do periódico:  

 

Nossa missão: Prover informação com independência, imparcialidade e respeito pelos 

princípios éticos, contribuindo para a formação da cidadania, com sustentabilidade, e 

sendo um instrumento de defesa dos valores democráticos. Nossos valores: 

comprometimento com o negócio; cordialidade, respeito e confiança; credibilidade, 

entusiasmo e ética; independência, inovação; responsabilidade socioambiental, 

qualidade; valorização de pessoas. (DIÁRIO DO NORDESTE, 2017). 

                                                           
22 Carta de Princípios do O POVO. Consultado em 03 de novembro de 2017. 
23 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_do_Nordeste. Acesso em: 03 nov. 2017. 
24 DIÁRIO DO NORDESTE. Expediente. Fortaleza. Atualizado em 05 de março de 2017. Disponível em: 

<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/servicos/expediente-1.784437>. Acesso em: 03 nov .2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_do_Nordeste
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De acordo com o site do Sistema Verdes Mares25, o jornal detém 78% do mercado 

de jornais de Fortaleza, e veicula, diariamente, “os mais diversos fatos e acontecimentos de 

todo o estado”, sempre comprometido com a verdade, a ética, a liberdade. 

Também não encontramos nenhuma menção explícita sobre o atendimento da 

linguagem empregada em consonância com a norma culta. Mas pelos próprios valores expostos, 

podemos, sim, inferir que se trata de um veículo de comunicação impresso26 que assente com a 

uniformidade linguística no sentido de privilegiar o caráter padronizador gramatical no uso da 

linguagem em seus textos. A respeito disso, há certa tendência (cf. Vieira, 2014) de que este 

jornal seja mais conservador em termos linguísticos, portanto. Mesmo assim, pretendemos 

saber se a não realização da concordância verbal com a estrutura de voz passiva sintética 

também encontra guarida nesse ambiente.     

 

2) Gêneros textuais 

 

a) Editorial  

 

Editorial é um “gênero de predominância organizacional argumentativa e funcional 

persuasiva” (PINTO 2004, p.1). O editorial, como elemento do jornalismo opinativo, não 

poderia deixar de ser um dos gêneros discursivos presente no jornal e que expressa o ponto de 

vista (seja ideológico, político ou econômico) da empresa. Trata-se, portanto, de um gênero 

cuja finalidade é passar aos leitores a visão do grupo jornalístico. Segundo Araújo (2002, p. 3), 

o editorialista (profissional responsável pela redação do editorial e a voz da empresa) tem como 

função articular um discurso que consiga conciliar as opiniões de todos os que sustentam 

financeiramente a instituição jornalística. “O editorial é resultado de uma atividade linguística 

produzida com dada intenção, sob determinadas condições necessárias a que se atinja o 

propósito visado” (ARAÚJO, 2002, p.07). Caracteriza-se por tomar posição frente a temas 

polêmicos, apoiando ou rejeitando assuntos que estão em foco em âmbito local, nacional ou 

mesmo internacional. Os objetivos visados pelo editorial são: persuadir o leitor a aderir a 

posição defendida pelo jornal; levar instituições públicas ou privadas a agirem de acordo com 

os interesses coletivos ou do próprio jornal.  

                                                           
25 SISTEMA VERDES MARES/DIÁRIO DO NORDESTE. Disponível em: 

<http://midiakit.verdesmares.com.br/veiculo/principal/2>. Acesso em 03 nov.2017. 
26 Convém esclarecer que as fontes impressas estão disponíveis em formato digital. 
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Por se tratar de um gênero que representa a ideologia e os interesses de uma 

empresa, a linguagem do editorial prima pela formalidade e, por isso, deve-se utilizar de 

variantes conservadoras, que assumem valor simbólico de mecanismo de controle e preservação 

de poder, identificado com grupos sociais dominantes.  Assim, acreditamos não ser um 

ambiente favorecedor para a variante inovadora. No entanto, insistiremos neste gênero, pois, 

segundo Bagno (2011), é nos gêneros escritos mais monitorados que se detecta uma inovação 

linguística.  

 

b) Artigo de opinião  

 

O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, 

avaliar e responder a uma questão controversa.  Ele expõe a opinião de um articulista, que pode 

ou não ser uma autoridade no assunto abordado.  Geralmente, discute um tema atual de ordem 

social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. Conforme Rodrigues (2007, 

p. 174), nesse gênero, interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, mas a 

sua análise e a posição do autor. O processo interativo sustenta-se pela construção de um ponto 

de vista. No artigo de opinião, portanto, os sujeitos envolvidos na interação aceitam as ideias 

discutidas pelo autor. Segundo Antunes (2006, p. 46), “quem escreve, na verdade, escreve para 

alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. Essa pessoa é a medida, é o parâmetro das 

decisões que devemos tomar acerca do que dizer, do quanto dizer e de como fazê-lo”. Assim, 

na produção do artigo, o autor pode optar por uma linguagem comum ou cuidada. A primeira 

emprega um conjunto de palavras, expressões e construções mais usuais, com uma sintaxe 

acessível ao leitor comum. A segunda vale-se de um vocabulário mais preciso e raro, com uma 

sintaxe mais elaborada que a comum. A escolha por um dos níveis depende do público a que se 

destina o texto.  

Em nosso caso, os artigos de opinião, além de serem assinados por pessoas de nível 

superior (já que abaixo do nome do articulista aparece sua profissão), dirigem-se a um leitor 

escolarizado, dada a natureza desse tipo de texto, opinativa. Por isso, pode ser que neste gênero 

o uso da variante conservadora seja mais comum. Por outro lado, de acordo com o assunto e/ou 

temática do texto, o articulista pode empregar uma linguagem menos monitorada, visando a 

determinado público-leitor, o que pode favorecer o uso da variante sem marca explícita de 

plural no verbo em detrimento da forma com tal marca de plural. As características do contexto 

de produção (enunciador, assunto, finalidade comunicativa) podem determinar a configuração 

do artigo de opinião e, como consequência, sua linguagem. É nesse sentido que podemos lidar 
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com o fenômeno da variação de estilo. O estilo é visto como uma restrição que pode favorecer 

ou não a escolha de uma dentre as diferentes variantes que constituem uma variável. Labov 

(2003), ao tratar de estilo, afirma que (i) um dos princípios fundamentais da investigação 

sociolinguística é o de que “não existe falante de estilo único”; (ii) cada falante varia “de acordo 

com o contexto imediato de situação”.  

 

c) Notícia  

 

A notícia é um gênero que possui o status de um produto de consumo, já que é 

vendida direta ou indiretamente aos consumidores, tanto no caso de jornais escritos, quanto no 

caso de jornais televisivos. Segundo Van Dijk (1988, p. 04), a palavra notícia, conforme usada 

hoje, implica que ela está relacionada à informação nova sobre acontecimentos recentes e 

relevantes, o que significa dizer que o tratamento temático limita o que pode ser noticiado: o 

fato precisa ser novo, recente e também relevante. Segundo Alves Filho (2011), as funções 

sociais e retóricas das notícias podem ser explícitas ou implícitas. Do ponto de vista da mídia, 

a função explícita caracteriza-se por informar os leitores sobre fatos atuais, considerados 

relevantes para os grupos sociais. Da perspectiva dos leitores, o propósito pode estar 

relacionado à necessidade de se atualizar acerca do que tem acontecido recentemente. Porém, 

há funções implícitas, que não são inteiramente assumidas pela mídia, como promover as 

crenças e os valores dos grupos sociais dominantes (ALVES FILHO, 2011, p. 93 apud VAN 

DIJK, 1988, p. 82), fazer críticas implicitamente, induzir certos comportamentos.   

Dado o status de “produto de consumo”, a estrutura da notícia busca atender às 

expectativas do leitor de jornal, o qual não dispõe de muito tempo para a leitura. Devido à 

rapidez com que os fatos têm de ser noticiados, atualizados, o texto noticioso exige presteza no 

momento de sua produção. E é exatamente nesse momento que sua linguagem pode não ser tão 

imune à presença de variantes, especialmente em nosso caso, sem marca explícita de plural, 

como consequência da pressa com que sempre lida o jornalista ao construir seu texto. Cabe 

ressaltarmos também que, na notícia, há um “eu” que se responsabiliza pelo enunciado. No 

entanto, esse “eu” traz para o seu texto outras vozes (outros enunciados), constituindo um todo 

polifônico. A inserção dessas vozes no texto da notícia se dá, conforme Marcuschi (2001), por 

meio de um processo de retextualização, uma vez que o discurso relatado, presente nela, advém 

de depoimentos colhidos oralmente pelo jornalista. Aqui recorremos a Maingueneau (2002), o 

qual faz uma análise das diferentes formas através das quais se pode relatar o discurso alheio. 

Na notícia, a utilização do discurso direto vai ao encontro de um dos intuitos do jornalismo: 
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conotar seriedade, imparcialidade, uma vez que ocorre a simulação de que se está relatando 

exatamente as palavras ditas oralmente pelo enunciador citado. Nesse sentido, convém 

observarmos algumas características apontadas por Koch (2004, p. 77), como sendo distintivas 

entre as modalidades falada e escrita. Para citar apenas alguns traços distintivos, lembramos 

que a autora assinala que a fala é não planejada, fragmentária, incompleta, pouco elaborada, 

enquanto que à escrita geralmente se atribui o planejamento, a não fragmentação, a completude, 

a elaboração. Koch (2004, p. 78), entretanto, atenta para o fato de que “existe uma escrita 

informal que se aproxima da fala e uma fala formal que se aproxima da escrita, dependendo do 

tipo de situação comunicativa”. No caso da notícia, a situação comunicativa propicia a 

incorporação ao texto escrito de marcas geralmente associadas à oralidade, constituindo, desse 

modo, uma escrita menos formal.  

Desse ponto de vista, podemos entender o gênero notícia como um fator 

extralinguístico favorecedor da variante sem marca explícita de plural. Por outro lado, é 

relevante reconhecermos que esse gênero visa a atingir públicos bem diferentes. Levando-se 

em conta o perfil dos jornais cearenses escolhidos, nesta pesquisa, especialmente, as editorias 

das notícias – Economia/Negócios –, podemos afirmar que elas se destinam a um público, no 

mínimo, mais instruído, haja vista tratarem de assuntos específicos que geralmente exigem um 

nível razoável de instrução. Nesse sentido, isso pode ser um aspecto importante a ser 

considerado.   

Assim, buscamos delimitar os fatores condicionantes que, em nosso entendimento, 

podem exercer algum tipo de influência sobre a variação linguística que nos propusemos 

investigar. No capítulo seguinte, apresentamos os dados submetidos ao pacote de programa 

estatístico GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), o qual foi responsável 

pela análise estatística dos pesos relativos e relevância dos fatores linguísticos e 

extralinguísticos aplicados à variável de nosso trabalho.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados de nossa pesquisa. Primeiro, 

faremos a exposição do resultado geral sobre a realização variável de concordância verbal com 

a construção de voz passiva sintética. Depois, apresentaremos os resultados dos grupos de 

fatores com os valores gerais de ausência de marca explícita de plural no verbo. Em seguida, 

apresentaremos os resultados dos grupos de fatores que foram selecionados significativamente 

pelo GoldVarb X, tendo como valor de aplicação da regra a ausência de plural no verbo da 

oração passiva sintética. 

Após a codificação, os dados passaram por análise estatística por meio do software 

Goldvarb X, que calculou frequências e pesos relativos, atestando maior ou menor significância 

dos fatores em relação a uma ou outra variante. Buscaremos correlacionar os números às nossas 

hipóteses e aplicar aos resultados explicações funcionalistas, como o “princípio de marcação” 

(GIVÓN, 1995) e o “princípio de expressividade” (DU BOIS & VOTRE, 2012). O valor de 

aplicação utilizado foi a ausência de concordância padrão, uma vez que se objetiva identificar 

os mecanismos que atuam favorecendo o apagamento da marca verbal de plural nos verbos em 

construções de voz passiva sintética.  

De início, o que nos chama à atenção é a quantidade de ocorrências do fenômeno 

variável — 121 dados. Devemos ressaltar, porém, tratar-se de um fenômeno sintático, cujo 

locus escolhido são textos de alto grau de monitoramento. Mesmo Labov (1982, p. 31), ao 

analisar os avanços da sociolinguística, no que se refere à variação sintática, reconhece a 

dificuldade da coleta desse tipo de variação, ao admitir que “a mudança sintática ou é mais 

difícil de ser observada ou é mais lenta ou menos comum do que as mudanças nos padrões 

fônicos e mórficos”. Talvez, por isso, haja poucos trabalhos variacionistas sobre esse tema, e 

alguns autores, insistindo no assunto, desviam-se da realização de um estudo mais empírico 

para concentrar-se em um mais abstrato da língua, baseado na intuição, conforme podemos 

encontrar em Labov (2008): 

 

Essas dificuldades deixam clara a motivação básica para alguém se concentrar na 

langue ou “competência” e excluir outros dados. Uma vez que se tem feito 

considerável progresso no estudo abstrato da langue, e dadas tais dificuldades de 

trabalho num contexto natural, não surpreende que a linguística tenha se afastado 

decididamente da comunidade de fala. (LABOV, 2008, p. 224).  

 

Outros trabalhos, de natureza não essencialmente variacionista, já realizados sobre 

esta mesma proposta, revelam também um cenário mais modesto quanto às ocorrências desse 
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fenômeno, a saber: Nunes (1990) encontrou 164 dados; Martins, M.A. (2003), 128 dados; 

Martins (2004), 135 dados; Brito (2007), 22 dados; Santos (2015), 81 dados.  

Silva-Corvalán (1989, p. 98), em relação à natureza da variação sintática, afirma 

que “a baixa frequência com a qual um contexto de ocorrência pode ser contado e a dificuldade 

de obter exemplos do uso de ambas as variantes tornam a sintaxe mais difícil de medir ou 

quantificar”27.  

A respeito da variação de concordância verbal com a passiva sintética, devemos 

buscar explicações funcionalistas para esse fato. Acreditamos que sua própria estrutura pode-

nos revelar alguns aspectos sobre essa realização variável. Nessa perspectiva, consideramos 

que se trata de uma estrutura marcada, haja vista os três critérios de Givón (1995) para se avaliar 

a marcação: i) complexidade estrutural (uma estrutura marcada é mais complexa do que uma 

não marcada), ii) distribuição de frequência (a estrutura marcada normalmente é menos 

frequente do que a não marcada) e iii) complexidade cognitiva (a estrutura marcada é 

cognitivamente mais complexa do que a não marcada). Ao considerarmos esses critérios, 

comparando a estrutura de voz passiva sintética com a sua equivalente28, voz passiva analítica, 

não seria precipitado afirmar que aquela é mais marcada que esta, conforme já discutimos na 

seção 4.1.2 (Funcionalismo Linguístico).  

Quanto à frequência, vale a pena ressaltar o trabalho de Hawad (2012). Ao 

desenvolver sua pesquisa no trato da diferença discursiva entre o emprego da voz passiva 

analítica e da sintética, utilizando-se de textos jornalísticos, a autora também constata surpresa 

na coleta de dados, deparando-se com uma frequência bastante significativa entre ambas as 

estruturas, como podemos observar neste excerto: 

 

Entre os textos argumentativos, enquanto 56, em dezessete edições do Jornal do 

Brasil, contêm, pelo menos, uma ocorrência de voz passiva sintética, em 38 não há 

nenhuma ocorrência dessa construção. Logo, a voz passiva analítica é, no conjunto 

dos textos selecionados, bem mais frequente que a voz passiva sintética. (HAWAD, 

2012, p. 80).  

 

 

Bagno (2001), nessa mesma esteira, também se defronta com a escassez de dados 

com este tipo de construção. Examinando as matérias do jornal O Estado de São Paulo, 

recolhido na internet, num total de 96 dados, o autor encontrou 12 ocorrências da passiva 

                                                           
27 La escasa frecuencia con la que se puede contar con un contexto de ocurrencia y la dificultad de la obtención de 

ejemplos del uso de una y otra variante, convierten a la sintáctica en más difícil de medir o cuantificar. (SILVA-

COVARLÁN, 1989, p. 98).  
28 Segundo as gramáticas tradicionais (ALMEIDA, 2005; BECHARA, 2005; CUNHA & CINTRA, 1985; HAUY, 

2014; KURY, 1990; LUFT, 1988; RIBEIRO, 1993; ROCHA LIMA, 1999, SAVIOLI, 1989). 
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sintética contra 84 da passiva analítica. “Isso pode demonstrar uma clara preferência dos autores 

dos textos pelos efeitos de maior clareza e rapidez de processamento da construção com o verbo 

ser (ou, mais raramente, estar e ficar) seguido de particípio passado”. (BAGNO, 2001, p. 136). 

O que, em outras palavras, pode estar relacionado ao princípio da marcação, coincidentemente 

com aplicação dos três critérios a esta estrutura – passiva sintética: baixa frequência, maior 

complexidade estrutural e cognitiva.   

Com efeito, a inserção da marca morfossintática de plural no verbo com esse tipo 

de construção constitui, teoricamente, fator de maior complexidade estrutural e cognitiva, a 

considerar não só o aumento de material linguístico, mas a indicação, por meio da concordância, 

das relações de dependência entre os termos oracionais. Assim, realizaremos a análise dos 

grupos de fatores, conjugada a explicações funcionalistas, sobretudo, nos grupos selecionados 

como os mais relevantes para o favorecimento da ausência de marca explícita de plural no 

verbo, nosso valor de aplicação.  

 

6.1 Resultado geral: ausência ou presença de marca explícita plural em construções 

passivas sintéticas em textos jornalísticos cearenses 

 

Considerando-se o corpus utilizado para o desenvolvimento de nosso trabalho, isto 

é, textos jornalísticos que visam à uniformidade linguística com o registro da norma culta, 

sabíamos que a variante inovadora — sem marca explícita de plural no verbo — não encontraria 

acolhimento fácil. Lembremos que nossa ideia central é descobrir até que ponto contextos 

linguísticos altamente monitorados, em termos funcionalistas, marcados, podem ser 

(in)flexíveis quanto à admissão de inovações linguísticas. Sabemos que a variante sem marca 

explícita de plural como unidade estrutural da língua comporta locus específico que é a fala, 

porém acreditamos que a migração de processos de mudança para a escrita seja gradativa. 

Passemos ao tratamento da tabela 3, que apresenta os percentuais gerais de ausência de marca 

explícita de plural vs. presença de marca explícita de plural.   

 

Tabela 3: Distribuição geral de ausência e presença de marca de plural em construções de voz 

passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Variantes Aplicação/Total Porcentagem  

Ausência de marca de plural 49/121 40,5% 

Presença de marca de plural 72/121 59,5% 

Fonte: próprio autor 
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O que podemos afirmar, de antemão, é que se trata de um fenômeno variável a 

concordância em construção de voz passiva sintética no atual contexto linguístico da esfera 

jornalística cearense. Mesmo em textos jornalísticos, tomados como representativos do que se 

entende por norma culta (escrita), tivemos um percentual elevado de dados de ausência de 

marca explícita de plural no verbo (40,5%). Desse ponto de vista, a natureza mais conservadora 

da escrita não impede em absoluto que formas inovadoras encontrem guarida nos textos 

escritos, mesmo naqueles de maior formalidade. (PAIVA; PAREDES SILVA, 2012).  

É um percentual considerável, ao admitirmos, como locus para o fenômeno, 

editoriais, artigos de opinião e notícias. Em outras palavras, mesmo em gêneros mais formais 

e supostamente mais monitorados, pode ser atestada a emergência de formas inovadoras, no 

caso, sem marca explícita de plural. As pressões de caráter prescritivista não conseguem 

impedir a migração de variantes não previstas pela norma. De acordo com Nunes (1990, p. 

117), “ao contrário do que se poderia esperar, não há na linguagem jornalística muita repulsa 

em relação à discordância verbal em passivas pronominais”.  

Contudo, de um modo geral, no tocante à competição entre uma e outra variante, 

devemos reconhecer que estamos diante de um cenário ainda de conservação da forma 

normativa mais explícita, isto é, no atual contexto da escrita jornalística cearense, há ainda 

maior representatividade da variante com marca de plural (59,5%). Porém, considerando o 

percentual da variante sem marca morfossintática de plural (40,5%), acreditamos que pode ser 

um possível indício de mudança em andamento, pois, segundo Bagno (2017, p. 119), “o exame 

do progresso de uma forma inovadora e a avaliação dessa mudança como já completada 

dependem em grande medida da verificação da frequência da inovação nos gêneros textuais 

escritos mais monitorados”.  

É imprescindível atentarmos para o alto percentual de ausência de concordância 

verbal, sobretudo, ao considerarmos os contextos linguísticos de alto monitoramento em que 

esse expressivo percentual de ausência foi constatado, relacionando-o especificamente ao 

objeto de pesquisa que nos propusemos a investigar: a construção de voz passiva sintética.  

Sabemos que a concordância verbal é um fenômeno que não está imune à 

estigmatização, muito pelo contrário: se o falante não a realiza, logo perceberá o preconceito 

linguístico existente em nosso país. Porém, especialmente com a voz passiva sintética, parece 

ser um caso em particular: o alto índice de ausência de marca de plural no verbo indica haver, 

com esse tipo de construção, baixa consciência, por parte do falante, do caráter estigmatizado 

da não realização da concordância verbal.  
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Acreditamos que a própria ordem dos termos na chamada voz passiva sintética seja 

significativamente relevante para o achado em nosso trabalho. Pesquisas linguísticas que se 

debruçaram sobre o fenômeno da variação de concordância verbal, tanto no PE quanto no PB, 

têm apontado para a ordem VS (verbo-sujeito) como a variável mais favorecedora para a não 

realização da concordância. Barreto (2014), analisando o resultado de trabalhos anteriores sobre 

esse fenômeno, conclui que  

  

em relação aos grupos de fatores investigados, de forma geral, os estudos mostram 

que o controle de variáveis como a configuração morfossintática do SN sujeito, a 

animacidade do sujeito e o tipo de verbo é importante para a caracterização do 

fenômeno, mas, sem dúvida alguma, a variável que se mostrou relevante em todas 

as pesquisas foi a posição do sujeito em relação ao verbo, sempre mostrando a 

posição pós-verbal como desfavorecedora da marcação de plural no verbo. 

(BARRETO, 2014, p. 36 grifo nosso)  

 

Ora, por não se encontrar o sujeito em posição de tópico (PONTES, 1986) e não 

configurar como o ser sobre o qual se faz uma declaração (CUNHA & CINTRA, 1985), 

características estas principais para a identificação do sujeito em uma oração, o falante/usuário 

da língua tende a identificá-lo como sendo pertencente ao predicado da oração, tendo ou não 

um termo que ocupe seu lugar na posição inicial da oração. Por isso, muito se discute acerca 

desse sintagma nominal posposto quanto à sua função na oração.  

Com a voz passiva sintética, temos um caso bem mais peculiar: a existência do 

pronome se junto ao verbo. Para alguns pesquisadores (BAGNO, 2011; CARVALHO, 1990; 

IKEDA, 1977; MILANEZ, 1982; MONTEIRO, 1994; SAID ALI, 1966; SCHERRE, 2005), 

esse pronome é índice indeterminador do sujeito, mesmo com o verbo transitivo direto, o que, 

para o ensinamento tradicional, é pronome apassivador do sujeito, por reconhecer a diferença 

entre uma e outra função do pronome mediante a predicação verbal29. Temos de concordar que 

tal critério de diferenciação parece um tanto ingênuo, por desconsiderar, sobretudo, o aspecto 

semântico da construção. Carvalho (1990, p. 257) apresenta uma série de contradições na 

doutrina gramatical naqueles casos em que o verbo é transitivo direto e não há agente expresso. 

A frase-exemplo “estuda-se latim nesta casa” é interpretada como passiva e latim, analisado 

como sujeito. Se omitirmos esse substantivo, a oração deixaria de ser passiva, o que constitui 

um flagrante paradoxo. Observando a construção com o pronome se, do ponto de vista da 

                                                           
29 Para o ensino normativo, o pronome se junto a verbos transitivos diretos (VTD) e transitivos diretos e indiretos 

(VTDI) é uma partícula apassivadora ou pronome apassivador, em que o verbo encontra-se na voz passiva – 

sintética –, com sujeito explícito na oração. Já o pronome se junto a verbos transitivos indiretos (VTI), intransitivos 

(VI) e de ligação (VL) é índice de indeterminação do sujeito, isto é, com essa configuração, o sujeito não está 

expresso na oração, é indeterminado.  
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diacronia, Aguiar (1971, p. 132-133) explica que, de início, o pronome se tinha exclusivamente 

a função de reflexivo. “Daí evoluiu em diversos estágios, tornando-se apassivador, marcando a 

indeterminação do sujeito de verbos intransitivos e, finalmente, indeterminando o sujeito de 

qualquer verbo”. Sem dúvida, isso é um aspecto a ser considerado também no resultado do 

nosso trabalho, com o alto percentual de ausência de concordância verbal com a passiva 

sintética, o que demonstra ser uma tendência de uso especialmente com esse tipo de construção.   

 

6.2 Resultados dos grupos de fatores estatisticamente significativos para a ausência da 

concordância verbal em construções de voz passiva sintética 

 

Dentre os grupos de fatores utilizados para delimitar a variação de concordância 

verbal em construções passivas sintéticas em nosso trabalho, dois destacam-se como os mais 

significativos pelo GoldVarb X, tendo como valor de aplicação da regra a ausência de flexão 

verbal, nesta sequência: a forma do verbo e os gêneros textuais — editorial, artigos de opinião 

e notícias — presentes nas editorias de cada jornal.  

Antes de começarmos a desenvolver o estudo sobre a realização variável da 

tradicional construção de voz passiva sintética, no sentido de fazer um recorte específico desse 

fenômeno, acreditávamos que a variante sem marca explícita de plural não teria como locus 

apenas contextos mais informais, como podemos encontrar no dia a dia, sobretudo, em placas 

e anúncios diversos. Assim, nosso objetivo era ir além da variação clássica entre “aluga-se 

salas” versus “alugam-se salas”, muitas vezes discutida sob um prisma tradicional do “certo” e 

“errado”, com velada tendência estigmatizante da variante em desacordo com a gramática.  

O fato é que existem duas variantes linguísticas disponíveis no conjunto de 

possibilidades de uso para o falante, que têm o mesmo significado referencial, mas que talvez 

apresentem, teoricamente, diferenças quanto ao valor social a que o emprego de cada variante 

possa vir associado.  

A forma linguística que difere da prescrição gramatical sempre foi alvo de críticas, 

replicadas sem nenhuma discussão teórica mais adequada para entender o porquê de tal 

realização. Ora, é simplesmente mais cômodo julgar como “errado” qualquer forma que desvie 

daquilo que é considerado o “padrão”, e geralmente essa forma “enviesada” é encontrada na 

língua do povo, sem instrução, desprovido de “cultura”: “conserta-se relógios”, “faz-se unhas”, 

“amola-se facas”, “aluga-se salas etc. Gnerre (1985, p. 04) já dizia: “uma variedade linguística 

‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade os seus falantes”, isto é, vale como reflexo do poder e da 

autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”. É de se imaginar, portanto, que não 
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tenham chance de aparecerem em contextos supostamente mais formais da língua, o que inclui 

a modalidade escrita, que historicamente demonstra forte resistência à introdução de 

“inovações” linguísticas. No entanto, sabemos que “a existência de variação e de estruturas 

heterogêneas nas comunidades de fala investigadas está certamente bem fundamentada nos 

fatos linguísticos”. (WEINRICH, LABOV & HERZOG, 2006, p.101). Para isso, foi necessária 

a coleta de dados empíricos para a investigação não do que “se tem que dizer”, e sim do que 

“se diz”, haja vista o que “se pode dizer” (tarefa do sistema), com as construções de voz passiva 

sintética no atual contexto linguístico da escrita cearense.  

   E o resultado surpreendeu-nos: admitindo-se que a mídia jornalística atribui a si 

mesma o papel de detentora dos modelos de padrão linguístico a serem usados como referencial 

para todas as manifestações escritas, função que em épocas anteriores tinha sido outorgada à 

literatura (BAGNO, 2001, p. 01), a modalidade mais conservadora da linguagem, representada 

aqui como a escrita jornalística cearense, não está de todo imune ao registro da variante sem 

marca explícita de plural e, como o jornalismo exige rigor formal, o uso desse tipo de variante 

tende a implicar certa aceitação, de outro modo, esse uso parece estar abaixo do nível de 

consciência do falante, nos termos de Labov (2001).  

Portanto, serão apresentados a seguir os dois grupos de fatores que se mostraram 

relevantes no fenômeno variável de concordância verbal em construções passivas sintéticas, 

com fatores que favorecem a ausência do morfema morfossintático de plural.  

  

6.2.1 Forma verbal  

 

Já sabemos que a construção tradicional da chamada voz passiva sintética 

configura-se com um verbo transitivo direto (ou transitivo direto e indireto), acompanhado do 

pronome se, seguido de um sintagma nominal posposto, classificado como sujeito, que pode 

ser formalizado assim: VTD (ou VTDI)+SE+SN. E foi exatamente essa estrutura que nosso 

trabalho contemplou, considerando o SN posposto lexical no plural, a fim de examinarmos a 

variação entre o verbo e esse SN.  

 Acreditamos que esses dois termos, dada sua íntima relação, devem-nos fornecer 

subsídios no sentido de lançar luz sobre a realização variável de concordância verbal neste tipo 

de estrutura passiva, especialmente sobre a ausência de marca explícita de plural no verbo. Para 

isso, buscamos, de um lado, investigar a natureza semântica do SN posposto, quanto a sua 

animacidade e a seu estatuto informacional. Por outro, quanto ao verbo, examinamos a 
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predicação e o tipo sintático-semântico30. Desse modo, não poderíamos furtar-nos à análise de 

sua forma, que pode ser dividida em simples (finita e infinitiva) e composta (perifrástica). “A 

forma simples finita é aquela que se caracteriza pela adjunção de categorias verbais que 

constituem a flexão verbal: pessoa, número, tempo e modo” (SAID ALI, 1964, p. 68). Quanto 

à forma simples infinitiva, selecionamos a pessoal31, que, segundo Hauy (2014, p. 843), 

“caracteriza-se por não compor construção perifrástica e por se referir sempre a um sujeito, 

determinado ou indeterminado, expresso ou não, igual ou diferente do verbo da oração 

subordinante”. A forma perifrástica é aquela que “tem seu núcleo preenchido por verbo pleno 

numa forma nominal, especificado por um verbo auxiliar” (CASTILHO, 2014, p. 408). 

Seguem alguns dados coletados com a ausência de marca explícita de plural com 

estas formas verbais:  

 

a) Forma finita  

 

(51) “Por dever legal compreendeØ-se as situações previstas na lei” (O Povo, 19/01/2016, 

Artigo de Opinião)  

 

b) Forma infinitiva  

              

(52) “Ao se eliminarØ os mencionados mecanismos, os preços subiram” (Diário do 

Nordeste, 01/07/2016, Artigo de Opinião) 

 

c) Forma perifrástica 

 

(53) “pois não se podeØ mais suportar seus custos sociais” (Diário do Nordeste, 

01/06/2016, Editorial) 

 

Partimos da premissa de que este grupo de fator teria significativa relevância para 

os propósitos do nosso trabalho, haja vista ser de natureza estrutural e nosso objeto estar 

                                                           
30 Variáveis cujos resultados estatísticos para a ausência da concordância verbal em construções de voz passiva 

sintética serão apresentados à frente.   
31 Sempre que nos referirmos à “forma infinitiva”, neste trabalho, estamos admitindo somente a “infinitiva 

pessoal”.  
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relacionado à variação no nível sintático da concordância. A seguir, temos os resultados para 

cada forma verbal:  

 

Tabela 4: Atuação da forma verbal na ausência de marca explícita de plural no verbo em 

construções de voz passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Forma verbal Aplicação/Total Porcentagem Peso relativo 

Perifrástica 9/11 81,8% 0.919 

Infinitiva 24/30 80% 0.866 

Finita 16/80 20% 0.262 

Fonte: próprio autor 

 

Esses resultados confirmam nossa hipótese relativa à forma verbal que mais 

favorece a ausência de concordância verbal em construções de voz passiva sintética, com uma 

diferença sutil entre a forma perifrástica, de peso relativo 0.919, e a infinitiva, 0.866, seguida 

da forma finita, de 0.26232, resultado que se aproxima ao encontrado por Nunes (1990). Nesse 

sentido, o autor revela que “em todo processo de mudança, as locuções verbais favoreceram a 

implementação da discordância entre o verbo e o argumento interno33” (NUNES, 1990, p. 92), 

como podemos observar na tabela abaixo:  

 

Tabela 5: Passivas pronominais: discordância por forma do verbo em função do tempo 

Período de tempo 

    

Forma do verbo: perífrase 

Aplicação/Total/Porcentagem 

Séc. XVI 0/2/0% 

Séc. XVII 1/5/20% 

 Séc. XVIII 12/31/39% 

Séc. XIX 2/3/67% 

Séc. XX 7/7/100% 

Total 22/48/46% 

Fonte: Adaptado de Nunes (1990, p. 91) 

                                                           
32 De fato, com base no total de dados (80) e no peso relativo para ausência de marca de plural (0.262), trata-se da 

forma verbal menos favorável à não concordância verbal, o que nos motivou discorrer sobre esse resultado ao final 

desta seção.   
33 Nunes (1990) utilizou, como corpus linguístico para mapear um percurso diacrônico com essa construção, cartas, 

diários e documentos, no período entre 1555 e 1989. “Óbvio é que os dados relativos aos primeiros períodos de 

tempo ainda não retratam o que se pode configurar como dialeto brasileiro. O cômputo desses dados não deixa de 

refletir, no entanto, parte do sistema de que o português brasileiro foi se afastando e, portanto, parte da constituição 

do dialeto brasileiro”. (NUNES, 1990, p. 05). 
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É interessante notar, por um lado, que sempre foram poucos dados de ocorrência 

com esta forma verbal perifrástica, mas com tendência de apagamento da marca de plural, 

sobretudo, a partir do século XIX. Em nosso trabalho, século XXI, encontramos desta forma 

verbal 11 (onze) dados, dos quais 9 (nove) não têm a marca flexional de plural, e o peso relativo 

bastante significativo (0.919).  

Ao lado da forma perifrástica, Nunes (1990) apresenta também dados de 

discordância com as formas verbais finitas e infinitivas, visando a identificar o ambiente mais 

favorecedor para a não realização da concordância em construções de voz passiva sintética, no 

decorrer do tempo, conforme demonstra a tabela 6 abaixo:  

 

Tabela 6: Passivas pronominais: discordância em função da flexão do verbo por período de 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nunes (1990, p. 113) 

 

De um modo geral, podemos constatar o avanço da ausência da marca explícita de 

plural no verbo em ambas as formas; no entanto, o que nos chama mais à atenção é como a não 

realização da concordância verbal em construções da voz passiva sintética é mais agudo nas 

formas infinitivas, a partir do século XIX, à maneira das perífrases. Nesse sentido, Nunes (1990) 

observa que 

 

até o século XVIII estruturas infinitivas, como as finitas, privilegiavam as construções 

com apassivador (com concordância). Entretanto, quando no século XIX, as passivas 

pronominais com discordância se tornam majoritárias, as construções infinitivas dão 

um salto considerável, ultrapassando as finitas na preferência pela construção pela 

construção com se indeterminador. Isso pode constituir um indício de que é nesse 

momento que começa a se dar o fenômeno da inserção de se junto a infinitivos, pois 

 

Período de tempo 

    

Forma do verbo  

Finita Infinitiva 

Aplicação/Total/% Aplicação/Total/% 

Séc. XVI 0/8/0 0/0/0 

Séc. XVII 2/15/13 0/1/0 

Séc. XVIII 23/115/20 7/39/18 

Séc. XIX 10/18/56 6/8/75 

Séc. XX 19/23/83 2/2/100 

Total 54/179/30 15/50/30 
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a inserção deve ter fornecido combustível adicional para a mudança que substituía 

construções infinitivas com concordância por construções sem concordância. 

(NUNES, 1990, p. 114-115).  

 

Assim, o autor considera que as formas verbais infinitivas, ao lado das perifrásticas, 

também podem apresentar-se como um ambiente linguístico favorecedor para a ausência da 

concordância verbal neste tipo de construção passiva, o que podemos confirmar também pelos 

dados de nosso trabalho, cujos resultados apontam 80% de ausência com a infinitiva, com peso 

relativo 0.866. Portanto, não seria precipitado afirmar que nossos resultados (século XXI) 

espelham as tendências das mudanças em progresso observadas no corpus diacrônico (século 

XVI a XX).  A respeito das formas verbais com que mais há favorecimento da não 

concordância, “tomadas isoladamente, verifica-se que há mais ocorrências de construções 

infinitivas simples do que finitas em locução verbal34 que, como se viu, constituem forte 

condicionamento para a discordância” (NUNES, 1990, p. 120).  

Agora, deparamo-nos com uma questão intrigante sobre essa constatação: por que 

nessas duas formas verbais, com leve diferença de resultado percentual e de peso relativo, a 

ausência de marca explícita de plural no verbo em construções passivas sintéticas se apresenta 

mais evidente, conforme demonstram os resultados de trabalhos empíricos sobre o tema? Por 

um lado, acreditamos que pressupostos funcionalistas podem-nos auxiliar na tentativa de 

identificar uma razão para isso. Por outro, o baixo comprometimento do ensino gramatical 

dispensado a essas formas verbais com o estudo da chamada voz passiva sintética pode também 

ser considerado nesse fenômeno.  

Inicialmente, a eleição dessas formas verbais como as mais favorecedoras para a 

ausência da concordância verbal com a voz passiva sintética pode encontrar guarida no 

“princípio da expressividade” (DU BOIS & VOTRE, 2012), cuja concepção visa a estabelecer 

um equilíbrio entre as tarefas de codificação e cognição, no sentido de que um procedimento 

discursivo marcado, por exemplo, pode ser o mais frequente. Para isso, antes, é necessário 

considerarmos a relação entre essas formas verbais e o “princípio da marcação”. Podemos 

admitir que a construção tradicional de voz passiva sintética seja marcada, considerando-se os 

três critérios para se avaliar a marcação de uma estrutura (GIVÓN, 1995, p. 25):  

  
I) complexidade estrutural – uma estrutura marcada tende a ser mais complexa do que 

a não marcada;  

II) distribuição da frequência – a estrutura marcada normalmente é menos frequente 

do que a não marcada; 

                                                           
34 As “formas finitas em locução verbal” correspondem, na pesquisa do autor, aos verbos auxiliares que formam 

locução verbal. Em nosso trabalho, consideramos “formas perifrásticas”, como uma só sequência verbal. 
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III) complexidade cognitiva – a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais 

complexa do que a não marcada.  

 

Em comparação com a voz passiva analítica, sua forma equivalente, segundo a 

tradição gramatical, a passiva sintética pode ser considerada uma construção marcada, com 

base nesses três critérios: quanto à distribuição de frequência, a sintética é menos frequente, 

sobretudo, com SN posposto no plural. Em nossa pesquisa, selecionamos 240 edições, nas quais 

encontramos um total de 121 dados. Outros estudos também apresentaram quantidades 

modestas de ocorrências com esse tipo de construção35; segundo, quanto à complexidade 

estrutural, apesar de não ter mais formas36 em relação à analítica (já que esta se dá com dois 

verbos), a sintética constitui-se com verbo transitivo, em que o SN posposto é o sujeito, o que 

resulta em alta complexidade cognitiva para seu processamento. Além disso, por apresentar a 

ordem VS (a analítica é SVØ), já podemos afirmar que ela é marcada, tendo em vista que a 

sequência SVO, na língua portuguesa, é considerada a ordem não marcada com base na 

frequência de uso. “A sequência VS é considerada uma ordem excepcional, pouco frequente, 

por isso marcada, e tem sido enfocada sob diferentes perspectivas” (PEZATTI, 2014, p. 38). 

Bagno (2011) afirma que, à medida que o tempo passa, a ordem SVO vai-se cristalizando, se 

enrijecendo, provocando interessantes fenômenos gramaticais na nossa língua, sobretudo no 

campo da concordância. E isso pode ser conferido com nosso fenômeno variável.  

Sendo assim, mesmo considerando a condição sui generis de marcação da 

construção passiva sintética, acreditamos haver um continuum na representação desse tipo de 

construção, quanto à forma verbal, isto é, sua complexidade formal, relacionado ao 

favorecimento da ausência de marca explícita de plural. Desse modo, podemos estabelecer um 

espectro gradual entre a forma verbal empregada com esse tipo de construção passiva e a 

ausência de concordância verbal, com base nos resultados de Nunes (1990) e também de nosso 

trabalho: 

 

 

 

  

 

                                                           
35 Surpreende-nos a quantidade de dados colhidos por outros trabalhos sobre esse tema. O leitor pode conferir os 

resultados na página 86, da seção 6. A impressão é que parece haver um empenho coletivo por parte da mídia 

impressa em evitar o registro da construção de voz passiva sintética, especialmente com o SN no plural.  
36 A estrutura marcada, no tocante à complexidade estrutural, tende a ser maior. Isso não significa necessariamente 

estar vinculada, portanto, à quantidade de formas.  

        -                  Gradiência das formas verbais e a ausência de concordância verbal            +                                    

                            Finita     >                            Infinitiva                  >              Perifrástica                                                                                        
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De acordo com essa escala hierárquica, a forma perifrástica que ocupa a posição 

mais à direita contribui mais significativamente para a ausência de marca de plural no verbo em 

construções de voz passiva sintética do que a posicionada mais à esquerda. De certo modo, isso 

pode ser explicado pelo maior esforço exigido com essa forma verbal, estrutural e 

cognitivamente mais complexa, quando na codificação da concordância, em que a inserção de 

mais elementos estruturais, isto é, marcas flexionais de plural no verbo, torna essa forma 

extremamente marcada, mais pesada e redundante, mas que atenderia, apesar de tudo, à “norma 

prática” (ALMEIDA, 2005, p. 2017); por outro lado, com a não realização da concordância, a 

estrutura é cognitivamente processada com mais rapidez, demandando menos esforço cognitivo 

para seu processamento. Portanto, não deixa de ser uma tarefa compensatória de redução ou 

anulação de esforço de codificação de um procedimento marcado, o que exatamente acontece 

com outros fenômenos, como, por exemplo, o uso das relativas copiadoras em textos escritos 

mais monitorados, conforme constata Mollica (2008).  

 

A autora atribui a migração dessas estruturas para a escrita ao fato de elas serem 

menos complexas, com menor custo de produção – e desse ponto de vista menos 

marcadas, o que permite que a diferença entre elas e a padrão passe despercebida ao 

falante. (PAIVA; PAREDES E SILVA, 2012).  

 

Em outras palavras, tratar-se do “princípio da expressividade”, proposto por Du 

bois e Votre (2012), cuja formulação visa ao equilíbrio entre as tarefas de codificação e 

cognição, o que se aplica ao nosso grupo de fatores.   

A forma verbal perifrástica, quanto à sua complexidade formal, com a presença de 

elemento flexional de plural, parece-nos ser a mais marcada em comparação às outras, uma vez 

que, além de apresentar mais elementos estruturais, tem maior quantidade de informação. 

Segundo Givón (2011, p. 116), a extensão de uma construção supõe-se correlativa à sua 

complexidade (embora não diretamente, como já comentamos). Assim, para o autor, o número 

de verbos por proposição é uma medida aproximada de complexidade, já que uma proposição, 

em geral, é agrupada em torno do verbo.  

Com efeito, a construção passiva sintética perifrástica, com vistas ao 

estabelecimento da concordância verbal, torna-se mais marcada por apresentar mais elementos 

estruturais, maior quantidade de informação e demandar maior atenção para codificação do 

sintagma nominal posposto como sujeito da oração e com ele estabelecer a concordância, no 

caso, inserir o morfema flexional de plural no verbo. Assim, como tentativa de tornar a 

construção menos pesada, cognitivamente mais fácil de processamento, torna-se mais comum 
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o emprego dessa construção com a ausência da marca explícita de plural com esta forma verbal, 

como podemos observar nos excertos abaixo:  

 

a) “A olhos vistos, podeØ-se identificar alguns políticos” (...) (O Povo, 

22/03/2016, Artigo de Opinião) 

b) “(...) pois não se podeØ mais suportar seus custos” (Diário do Nordeste, 

01/06/2016, Editorial)  

 

Com a inserção do morfema flexional, a construção torna-se extremamente 

marcada: (a) “A olhos vistos, podem-se identificar alguns políticos” e (b) “(...) pois não se 

podem mais suportar seus custos”. Ou seja, muita redundância, muita forma, mais 

complexidade. Talvez isso explique o baixo registro de frequência desta forma verbal com a 

passiva sintética, devido à sua complexidade estrutural (extensa, constituída por dois verbos), 

o que implica alto nível de processamento e codificação, e consequentemente concorre para a 

não realização da marca flexional no verbo, como tentativa de relativizar a marcação, ou 

concorre para o não emprego da voz passiva sintética com essa forma verbal, como uma 

maneira, talvez, de esquivar-se desse registro. Com a forma perifrástica, na verdade, há 

coincidência dos três critérios de marcação. 

Quanto à forma infinitiva, além de menos frequente que a finita (levando-se em 

conta o total de ocorrências), é mais marcada que esta ao considerarmos sua complexidade 

estrutural e cognitiva, a começar pela presença de morfema flexional na forma infinitiva do 

verbo que, de certo modo, é um idiotismo da língua portuguesa. “No infinitivo flexionado, 

possui o português uma forma extremamente curiosa, estranha às línguas irmãs como a 

quaisquer outras fora do domínio romântico”. (SAID ALI, 1966, p. 61). Quanto às construções 

passivas sintéticas, temos que a forma infinitiva vem sempre precedida de preposição, com que 

podemos flagrar a ausência de marca explícita de plural:  

 

a) “Como forma de se atingirØ os mais nobres objetivos” (O Povo, 25/01/2016, 

Editorial) 

b) “A urgência de se aprovarØ leis imprescindíveis” (Diário do Nordeste, 

04/02/2016, Editorial) 

 

Com a inserção de morfema flexional de plural, (a) “Como forma de se atingirem 

os mais nobres objetivos” e (b) “A urgência de se aprovarem leis imprescindíveis”, temos maior 
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complexidade estrutural, como se já não bastasse a própria forma infinitiva, com aumento de 

marcas numa forma que, por natureza, exprime o processo verbal em potência, e complexidade 

cognitiva, pela demora de processamento ao buscar evidenciar o sujeito, “a desinência pessoal 

no infinitivo deixa-nos a ver os contornos e o desenho da imagem do sujeito; mas serve 

igualmente para dar colorido e vigor à imagem já desenhada”. (SAID ALI, 1966, p. 67). 

 Por sua vez, a forma finita, considerando-se sua complexidade formal em relação 

às outras duas formas verbais, é menos marcada, além de apresentar o percentual de frequência 

muito alto (vide o percurso diacrônico em Nunes (1990) e o nosso trabalho). Afinal, trata-se da 

forma verbal mais tradicional com que se constitui a passiva sintética. Nessa esteira, Du Bois e 

Votre (2012, p.59) argumentam que, “à medida que uma expressão se torna familiar pelo 

aumento da frequência de sua ocorrência, essa expressão passa a ser interpretada como não 

marcada, não digna de nota e atenção peculiares”.   

Em síntese, resultados de trabalhos empíricos sobre a ausência da concordância 

verbal em construções de voz passiva sintética apontam duas formas verbais que mais 

favorecem essa ausência: as perifrásticas e as infinitivas. De certa maneira, acreditamos que, 

por serem as formas mais marcadas, com base na complexidade formal, quando no momento 

da flexão do verbo, para evidenciar o sujeito da oração, em termos de processamento, isso 

exigiria maior esforço cognitivo, por apresentarem mais elementos estruturais, mais informação 

consequentemente. Por isso, no momento do registro dessas formas verbais, ao contrário, opta-

se pela ausência de morfema flexional, como manobra a torná-las cognitivamente mais fáceis 

de inteligibilidade, o que pode ser explicado pelo “princípio da expressividade” (DU BOIS & 

VOTRE, 2012) ou, simplesmente, evita-se seu emprego, como podemos constatar com sua 

baixa frequência.   

Levando-se em conta que nosso corpus linguístico de análise são textos 

teoricamente monitorados, que visam à uniformidade linguística, no sentido de serem tomados 

como representativos da norma culta, era de esperar que estas formas verbais – perifrásticas e 

infinitivas – aparecessem com morfemas flexionais de plural, parar mostrar maior clareza ou 

“apresentar ênfase sobre o sujeito da oração” (BECHARA, 2005, p. 564), o que, de fato, não 

aconteceu. Essa aparente falta de conformidade com o princípio da marcação pode aproximar 

nossos resultados ao argumento aventado por Du Bois e Votre (2012): o “princípio da 

expressividade”. Devemos considerar que o “princípio da marcação” é um conceito idealizado, 

o que significa não prescindir do emprego de procedimentos de marcação de natureza 

expressiva. “Segundo nosso parecer, sua utilização serve, entre outras coisas, para equilibrar o 
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esforço de codificação que provocam certos aspectos de um fenômeno discursivo” (DU BOIS 

& VOTRE, 2012, p. 62). Abaixo segue o quadro comparativo entre ambos os princípios: 

 

Princípio da Marcação  Princípio da Expressividade 

O Princípio de marcação é cognitivamente 

motivado em termos de esforços associados 

às tarefas de codificação 

O Princípio de expressividade é 

cognitivamente motivado em termos da 

expressividade e da eficácia, o que equilibra 

as tarefas de codificação. 

Um elemento marcado será mais elaborado e 

mais longo. 

Um procedimento discursivo marcado pode 

ser menos elaborado e menos longo. 

Um elemento marcado será menos frequente. Um procedimento discursivo marcado pode 

ser mais frequente. 

Um elemento marcado exigirá mais esforços 

de codificação. 

Um procedimento discursivo marcado pode 

reduzir ou anular o esforço de codificação. 

Fonte: DU BOIS; VOTRE, 2012, p. 69 

 

Considerando a correlação entre eles e os resultados de frequência e peso relativo 

encontrados na tabela 4 de nosso trabalho, o princípio da expressividade parece justificar, por 

um lado, o porquê da eleição das formas perifrásticas, seguidas das infinitivas, como as que 

mais favorecem a ausência de marca explícita de plural em construções passivas sintéticas num 

discurso altamente monitorado, como o jornalístico: a busca de compensação entre os domínios 

de cognição e de codificação. De fato, são as formas verbais mais elaboradas, menos frequentes, 

por isso, em termos de expressividade e eficácia comunicativa, prioriza-se, com essas formas 

verbais, sua não flexão. 

Por outro lado, apesar de termo-nos debruçado sobre as formas que mais se 

destacaram como ambientes favorecedores para a ausência de morfema flexional de plural com 

as construções passivas sintéticas, cabe-nos ressaltar um contraponto interessante: as finitas são 

as mais empregadas (total de 80 dados, cf. tabela 4) e também as que favorecem fortemente a 

manutenção de concordância verbal (66% dos dados). Isso certamente pode refletir um 

fenômeno de maior monitoramento da escrita, sobretudo, com base na relação de concordância 

verbal entre construções passivas sintéticas e o tipo de forma verbal, em especial, a considerar 

a prescrição das gramáticas, que parecem conferir tratamento mais incisivo de concordância 

com os verbos na forma finita, prescindindo, de um modo geral, das demais formas que podem 

configurar esse tipo de construção. Por exemplo, de todos os compêndios gramaticais 

consultados em nosso trabalho (ALMEIDA, 2005; BECHARA, 2005; CUNHA & CINTRA, 

1985; HAUY, 2014; KURY, 1990; LUFT, 1988; PEREIRA, 1945; RIBEIRO, 1993; ROCHA 

LIMA, 1999; SAVIOLI, 1989), não são todos que mencionam a possibilidade de a voz passiva 
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sintética ser estruturada com outras formas, além das finitas. E quando o fazem, restringem-se 

a meras observações.  

Pereira (1945, p. 237), ao tratar do assunto “sintaxe de concordância” em sua 

gramática, explica que orações como “´podem-se pescar peixes´ e ´mal se podem pintar 

gigantes´ são manifestamente passivas pela partícula se, peixes e gigantes são sujeitos dos 

verbos perifrásticos – podem pescar e podem pintar”. O autor reconhece haver o emprego 

dessas construções perifrásticas no singular, no entanto alerta para a concordância verbal:  

 

Opinam, porém, alguns, que os verbos PODER, DEVER e outros auxiliares do 

infinitivo presente podem ficar no singular, tendo como sujeito este mesmo infinitivo; 

destarte poder-se-ia dizer: PODE-SE pescar peixes, pois o sujeito seria – pescar 

peixes. De fato, encontram-se em alguns escritores tais construções, se bem que 

raramente. Tal concordância, todavia, não é segura, e parece-nos que só teria sua 

justificação no caso de ser o se o sujeito. (PEREIRA, 1945, p. 237) 

 

Bechara (2005, p. 563), por sua vez, ao abordar o assunto “concordância verbal”, 

menciona as construções passivas sintéticas com as formas verbais perifrásticas e infinitivas, 

afirmando, inclusive, que “se o verbo estiver no infinitivo com sujeito explícito, o normal é usar 

o infinitivo flexionado (...). Todavia aqui e ali bons escritores deixam escapar o infinitivo sem 

flexão”. Com efeito, o gramático não deixa claro se esse é um caso opcional ou não de 

concordância verbal. Já em relação às construções passivas sintéticas com as formas 

perifrásticas, o autor ressalta que “prática mais generalizada é considerar a presença de uma 

locução verbal, isto é, fazendo-se que poder e dever concordem com o sujeito plural. (...) 

Todavia aparece o singular, corretamente: ‘(...) que se deve celebrar os sucessos felizes’”. 

(BECHARA, 2005, p. 564).  

Almeida (2005), por sua vez, já encara com a devida cautela a construção de voz 

passiva sintética com as formas perifrásticas:  

 

Suponhamos as orações “Devem-se transformar as leis” e “Deve-se transformar as 

leis”. Há quem diga estarem ambas as orações corretas, afirmando que na primeira o 

sujeito é leis (= As leis devem ser transformadas) e que na segunda o sujeito é o 

infinitivo, como se esta fosse a sentença: Transformar as leis é necessário”. A primeira 

construção parece evidenciar clareza maior que a outra e maior segurança gramatical, 

pois a segunda pode levar-nos a interpretar o se como sujeito, tal qual se passa com o 

on francês. (ALMEIDA, 2005, p. 216 grifos do autor) 

 

 

O autor aproveita, assim como o fez Hauy (2014), para diferenciar essa possível 

opção de análise ou concordância verbal em relação a outras orações em que o infinitivo é, de 

fato, o sujeito:  
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Procura-se anular as nomeações. Note-se, porém, esta diferença e, ao mesmo tempo, 

norma prática para a devida análise e concordância dessas construções. No caso 

anterior, (“Devem-se transformar as leis”), podemos, com toda a clareza, resolver a 

construção em: “As leis devem ser transformadas”. O segundo exemplo já não pode 

ser assim desdobrado, porquanto não se pode admitir que “nomeações procurem ser 

anuladas”, uma vez que as nomeações não podem praticar a ação de procurar. 

(ALMEIDA, 2005, 217 grifos do autor)  

 

Hauy (2014, p. 947-948) não registra as construções passivas sintéticas com as 

formas infinitivas, contudo inclui, ao lado das finitas, as perifrásticas, afirmando que “com os 

verbos poder e dever a concordância é indiferente: Deve-se alcançar os objetivos” (verbo dever 

apassivado) ou Devem-se alcançar os objetivos = Os objetivos devem ser alcançados (perífrase 

verbal apassivada)”. O que nos intriga é a transformação do primeiro exemplo: segundo a 

própria autora, o verbo dever é apassivado, logo a oração de infinitivo é o sujeito: “Deve-se = 

é devido  oração principal; alcançar os objetivos  oração subordinada reduzida infinitiva 

subjetiva” (HAUY, 2014, p. 947 grifos da autora). Em nosso entendimento, não julgamos haver 

entre elas o mesmo valor semântico-discursivo. E, em resumo, a autora considera que 

 

a) Se o nome no plural for sujeito no modo finito (e não complemento do verbo no 

infinitivo), o primeiro verbo irá para o plural, concordando com o referido sujeito: 

Exemplo: Devem-se transformar as leis (as leis devem ser transformadas); 

b) Se o verbo no infinitivo for sujeito do verbo no modo finito, este fica no singular, 

passando o nome no plural, que se segue ao infinitivo, a mero complemento deste: 

Exemplo: Pretende-se publicar todas as obras do poeta.  

c) Quando ver, ouvir e sentir, apassivados por se, têm por sujeito uma oração infinitiva 

com sujeito no plural, devem, em rigor, ficar no singular, com o infinitivo da oração 

subjetiva em um dos dois números: Daqui se vê os meninos brincar (ou brincarem). 

Exemplo: Ouviu-se os homens falar (ou falarem) (HAUY, 2014, p. 948 grifos da 

autora) 

 

O assunto, mais uma vez, é movediço: primeiro, Hauy (2014) pontua que, com os 

verbos dever e poder, em construções de voz passiva sintética, a concordância é opcional; mais 

à frente a autora deixa transparecer um caso de concordância verbal obrigatória (caso da letra 

a da citação acima), fazendo distinção explícita entre essa construção e as demais com verbo 

no infinitivo.  

O que podemos concluir dessas explicações é que parece não estar claro se é, de 

fato, indiferente flexionar o verbo no plural em construções passivas sintéticas constituídas por 

formas perifrásticas. Um dos argumentos para a flexão, com as formas perifrásticas, por 

exemplo, é a integridade muito forte entre o verbo auxiliar modal e o verbo principal, de 

maneira que o sujeito não seria uma oração de infinitivo, e sim o sintagma nominal posposto – 

conforme podemos inferir em Pereira (1945), Almeida (2005) e Hauy (2014) em oposição à 

Bechara (2005) –, diferentemente de construções em que haveria oração subjetiva reduzida 
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infinitiva, caso em que o verbo deve ficar mesmo no singular. Em se tratando de construções 

passivas sintéticas com as formas infinitivas, de um modo geral, carecem os compêndios 

gramaticais de explicações mais categóricas quanto à realização ou não da concordância verbal 

com esse tipo de forma verbal.  

Não obstante essa flutuação teórica, é importante reconhecermos que há uma 

diferença significante de tratamento gramatical dispensado às formas verbais com as quais pode 

a voz passiva sintética ser constituída. Com isso, o menor rigor normativo empregado às formas 

perifrásticas e infinitivas, em comparação às finitas, pode ser um aspecto relevante para o 

favorecimento da ausência de flexão do verbo: estas, em todos materiais gramaticais 

consultados, são contempladas com destaque para a realização obrigatória da concordância 

verbal, enquanto aquelas, podemos dizer, parecem não lograr do mesmo cuidado normativo. 

Tratando-se, então, de um caso “opcional” de concordância verbal com tais formas 

(BECHARA, 2005), a escolha da forma não flexionada do verbo seria uma maneira de 

compensar o esforço de codificação que haveria quando na realização da concordância verbal.  

Além disso, é importante levar em conta também os contextos de produção em que 

foram encontrados os dados de ausência de marca explícita de plural em construções passivas 

sintéticas, uma vez que, se considerarmos haver uma escala gradual de monitoramento entre os 

gêneros textuais contemplados neste trabalho, uns podem ou não ser mais favoráveis para a 

ocorrência da não flexão no verbo.    

 

6.2.2 Gênero textual 

 

Apesar de todo o cuidado no emprego da norma culta da língua no momento da 

produção dos gêneros textuais com os quais trabalhamos nesta pesquisa — editorial, artigo de 

opinião e notícias —, a escolha deste grupo de fatores repousa na ideia de acreditarmos haver 

um continuum de monitoramento entre eles, de modo que a variante sem marca explícita de 

plural no verbo encontre guarida naquele que seja mais receptivo a inovações linguísticas. Os 

resultados podem ser consultados na tabela abaixo:  
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Tabela 7: Efeito dos gêneros textuais na ausência de marca explícita de plural no verbo em 

construções de voz passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Gêneros textuais Aplicação/Total Porcentagem Peso relativo 

Notícia 20/35 57.1% 0.724 

Artigo de Opinião 18/48 37.5% 0.494 

Editorial 11/38 28.9% 0.297 

Fonte: próprio autor 

 

Assim, o gênero textual que mais favoreceu o verbo no singular com a passiva 

sintética foi a notícia, ao passo que o editorial apresentou resultado inverso. De certo modo, 

isso coincidiu com nossas expectativas. O peso relativo atribuído pelo Goldvarb X a cada fator 

desse grupo confirmou, portanto, nossa hipótese. De maneira escalar, o uso da variante sem 

marca explícita de plural foi mais frequente no gênero notícia (PR. 0.724), depois, no artigo de 

opinião (PR. 0.494) e, em menor número, no editorial (PR. 0.297).  

Vale a pena citar que Lima (2001), tendo por base os cadernos Esportes, Mundo e 

Opinião, do jornal Folha de São Paulo, constatou uma realidade interessante para a 

predominância ora de uma, ora de outra variante em sua pesquisa sobre o mesmo assunto de 

nosso trabalho. Enquanto na editoria Esportes, representado por notícias, houve uma 

predominância da variante sem concordância; nas outras duas, a variante com concordância 

prevaleceu. Segundo Lima (2001, p. 74), “em se tratando da editoria Esporte, a preocupação 

em normatizar o texto é menor (...)”. Especificamente em relação à editoria Opinião, 

representado pelo editorial e artigo de opinião, o autor encontrou 125 ocorrências da variante 

com marca de plural no verbo e 17 da variante sem marca explícita de plural no verbo. Isso 

demonstra, conforme imaginávamos, haver filtros de monitoração perpassando por esses 

gêneros, o que pode implicar o uso de uma ou outra variante. A respeito dos resultados de 

pesquisas que relacionam o continuum de gêneros textuais ao uso de variantes em uma ou outra 

modalidade da língua, comprovando, assim, a fragilidade de uma dicotomização entre fala e 

escrita,  

pode-se afirmar que um dos principais ganhos da amostra jornalística decorreu da sua 

abrangência, levando-se em conta diferentes gêneros veiculados na imprensa escrita. 

Essa diversificação permitiu aos pesquisadores examinar mais minuciosamente a 

correlação entre variantes linguísticas e diferentes “formas estáveis de enunciado” 

(BAHKTIN, 2003), que poderiam passar despercebidas numa oposição dicotômica 

fala/escrita e atestar que a porta de entrada para estruturas mais características do oral 

são os gêneros textuais mais informais ou que se situam num ponto mais intermediário 

do continuum fala-escrita. (PAIVA; PAREDES E SILVA, 2012, p. 752) 
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Com este grupo de fatores, consideramos o “princípio da marcação” para 

corroborar a análise de nossos resultados. Vale a pena ressaltar que este princípio “não se 

restringe apenas às categorias linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos” 

(FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2015, p. 26). Nesse sentido, 

podemos aplicá-lo aos gêneros textuais selecionados em nosso trabalho, considerando haver 

um continuum de marcação mesmo no discurso formal inerente a eles: formas marcadas tendem 

a aparecer em contextos mais marcados, e formas menos marcadas em contextos menos 

marcados. A esta altura, quanto às categorias linguísticas, sabemos que “a unidade marcada é 

necessariamente mais complexa do que a não marcada no plano do sentido, e a esta maior 

complexidade informacional/semântica pode corresponder uma maior complexidade formal”. 

(AZEREDO, 2008, p. 139). Nesses termos, a construção da voz passiva sintética com a 

presença do morfema de plural no verbo corresponde à forma marcada; ao passo que a ausência 

do morfema de plural neste tipo de construção corresponde à forma não marcada37. O fato é 

que o elemento marcado exibe algum aspecto formal ausente no elemento não marcado. Assim, 

torna-se até oportuno considerar o quadro de elementos marcados e não marcados postulado 

por Bybee (2015), o qual parece ter aplicação a línguas de um modo geral, sem nenhuma relação 

genealógica:  

 

Quadro 2: Relação entre elementos gramaticais marcados e não marcados  

Membros não marcados  Membros mais marcados  

Substantivos, pronomes e adjetivos   

Singular 

Casos diretos (nomin., acusat.) 

Nominativo 

Absolutivo 

Masculino 

Números cardinais 

3ª pessoa, 1ª pessoa  

Plural, dual, trial, paucal 

Casos oblíquos  

Acusativo 

Ergativo 

Feminino, neutro 

Números ordinais  

2ª pessoa 

Verbos   

Voz ativa 

Indicativo 

Presente 

Perfectivo 

Afirmativo 

declarativo 

 

Voz passiva, reflexiva, média, recíproca 

Outros modos 

Passado, futuro 

Imperfectivo 

Negativo 

Interrogativo  

Fonte: Adaptado de Bybee (2015, p. 100 

                                                           
37 Na verdade, para os objetivos de nossa pesquisa, achamos conveniente entender que a construção de voz passiva 

sintética, em especial, sem a presença do morfema de plural no verbo - não realizando a concordância verbal – 

torna-se menos marcada em relação à que tem tal morfema.  
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Considerando que formas mais marcadas tendem a aparecer em contextos mais 

complexos, e formas menos marcadas em contextos menos complexos, pois, segundo Givón 

(1995), tanto as formas linguísticas quanto seus contextos de uso são distinguíveis em termos 

de marcação, representamos uma escala em que os gêneros textuais estão dispostos de acordo 

com o grau de marcação e realização de construções de voz passiva sintética mais marcadas ou 

menos marcadas, as quais correspondem, respectivamente, às formas verbais com o traço de 

concordância verbal [+ CV] ou sem o traço de concordância [- CV]:  

 

 

 

 

 

Com base nesse quadro, o gênero textual que ocupa a posição mais à esquerda tende 

a ser mais marcado em comparação àquele que se posiciona mais à direita, o que contribui 

significativamente para a realização/ocorrência ou não de formas mais marcadas – com inserção 

de morfema de plural no verbo – ou menos marcadas – sem inserção de morfema de plural no 

verbo, quanto à construção de voz passiva sintética.  

Assim, temos o editorial como o gênero mais marcado, já que exige maior 

complexidade cognitiva por tratar de assuntos mais abstratos e complexos e, sobretudo, espelhar 

a posição crítica da empresa jornalística frente a um fato, o que exige correspondência 

linguística ao rigor normativo. Por isso, teoricamente preza pelo emprego de uma linguagem 

mais conservadora com o uso de variantes que correspondam a esse contexto mais normatizado, 

no caso, a que realize a concordância verbal. Além disso, pelo critério da distribuição de 

frequência, este gênero é o que menos apresentou dados da variante sem marca explícita de 

plural, o que demonstra ser ambiente favorecedor para a realização da concordância verbal.   

Intermediário, o gênero artigo de opinião, também de natureza 

opinativa/argumentativa, quanto à escala de marcação, é o segundo mais marcado, por retratar 

a opinião de um articulista em um espaço reservado para avaliações de assuntos políticos e 

sociais, dado com o qual podemos relacionar também a complexidade estrutural e cognitiva ao 

emprego de variante linguística mais conservadora, de acordo com o “princípio de marcação”. 

A mesma observação a que Paiva; Paredes e Silva, (2012, p. 753) chegaram no tocante à relação 

entre o emprego de variantes e gênero: “comparando diferentes gêneros de escrita, desde cartas 

pessoais até gêneros jornalísticos mais formais (editoriais), constata-se maior conformidade dos 

gêneros editorial e artigo de opinião à orientação normativa”.   

Gradiência de marcação entre gêneros textuais e construções de voz passiva sintética   

   +CV                                                                                  - CV 

                  Editorial               >                   Artigo de Opinião                 >             Notícia                                                                    
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Por fim, temos a notícia na representação do gênero textual menos marcado. 

Acreditamos que isso esteja relacionado à natureza desse gênero, informativa, que mais se 

aproxima da oralidade, considerando o continuum fala-escrita (MARCUSCHI, 2001). Ou seja, 

é o gênero teoricamente menos marcado, menos revisado, portanto, supostamente mais afeito a 

inovações linguísticas. Devido à rapidez com que os fatos têm de ser noticiados, atualizados, o 

texto noticioso exige presteza no momento de sua produção, como consequência da pressa com 

que sempre lida o jornalista ao construir seu texto, menos monitoramento, menos tempo de 

revisão textual, maior a probabilidade da não realização da concordância verbal, sobretudo, 

com a construção de voz passiva sintética.  

Na verdade, reconhecemos que nos surpreendeu o resultado positivo da relação 

entre a variante sem o morfema de plural no verbo e o gênero notícia, pois, pela orientação de 

Hawad (2012, p. 68), “na escrita, orações com se são menos frequentes em textos informativos 

do que em textos de cunho argumentativo mais explícito”, razão pela qual Martins (2004) 

deixou de incluir este gênero com tipologia informativa em sua pesquisa. De fato, dentre os três 

gêneros, a notícia é o que menos registrou a construção passiva sintética, por outro lado é o que 

apontou influência positiva na ausência de morfema morfossintático de plural no verbo, de 

acordo com o peso relativo de 0.724. 

Outro ponto que nos surpreendeu também foi saber que os assuntos tratados nas 

notícias selecionadas em nosso trabalho não são de caráter esportivo ou de mero entretenimento, 

o que, por esse viés, poderia ensejar uma linguagem menos monitorada, por apresentar um 

conteúdo mais leve, mais próxima da oralidade, com maior abertura até mesmo a gírias; pelo 

contrário, encerram somente temas da área da economia, portanto, assuntos abstratos, o que 

confere teoricamente maior rigor normativo. E, mesmo assim, a notícia destacou-se como o 

gênero que mais favorece a ausência de marca explicita de plural no verbo em construções de 

voz passiva sintética encontradas em textos jornalísticos cearenses.  

Após o resultado dessa tabela, podemos considerar agora o contexto linguístico em 

que formas verbais perifrásticas e infinitivas são mais empregadas, no sentido de saber se o 

princípio da marcação (GIVÓN, 1995) atua de modo subjacente, ou seja, em contexto mais 

marcado, prevalece a construção mais marcada de voz passiva sintética – com a presença de 

morfema morfossintático de plural no verbo –, em contexto menos marcado, prevalece a 

construção menos marcada de voz passiva sintética – com ausência de morfema morfossintático 

de plural.  
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6.2.3 Cruzamento entre forma verbal e gênero textual  

 

Na tentativa de encontrar respostas mais satisfatórias para o comportamento entre 

formas verbais e gêneros textuais, como os grupos de fatores selecionados pelo GoldVarbX 

mais significativos para a ausência de marca de plural no verbo com a voz passiva sintética, 

decidimos cruzar esses dois grupos. Abaixo, seguem os resultados:  

 

Tabela 8: Cruzamento entre forma verbal e gênero textual para favorecimento da ausência de 

marca explícita de plural em construções de voz passiva sintética em jornais do Ceará  

Fatores 

Editorial Artigo de opinião  Notícia 

Total Dados % Dados % Dados % 

Formas 

perifrásticas 

4/6 67% 3/3 100% 2/2 100% 9/11 = 

82% 

Formas 

Infinitivas 

4/7 57% 9/12 75% 11/11 100% 24/30 = 

80%  

Formas 

Finitas 

3/25 12% 6/33 18% 7/22 32% 16/80 = 

20%  

Total 11/38 29% 18/48 37% 20/35    57% 49/121 = 

40% 

Fonte: próprio autor 

 

Com base nessa tabela, podemos inferir que, dentre as formas verbais mais marcadas, 

quanto à complexidade formal, as perifrásticas tendem a ocorrer em contextos mais marcados 

– editorial –, distribuindo-se em gradação pelos outros contextos teoricamente menos 

marcados, artigo de opinião e notícia. Chamam-nos à atenção, entretanto, os resultados 

percentuais nos gêneros textuais com índice de 100% para a não flexão do verbo.  

Ora, se mesmo no editorial, ambiente linguístico mais formal, ao considerarmos o 

continuum estilístico de monitoramento entre os gêneros textuais selecionados nesta pesquisa, 

com toda a pressão de atendimento ao registro gramatical, uma vez que é a “voz” da empresa 

jornalística, há frequência de desfavorecimento de marca de plural (67%), no artigo de opinião 

(100%) e na notícia (100%), o menor monitoramento conferido ao emprego da forma 

perifrástica para a flexão verbal é um aspecto plausível. 

Temos consciência de que, como são poucos os dados extraídos, nossas afirmações 

devem ser ponderadas. Nesse sentido, é necessário obter mais dados para que se possa afirmar 
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o que de fato está motivando o apagamento da marca de plural. No entanto, achamos oportuno 

analisar, pelo menos, sua configuração e tecer breves comentários. No artigo de opinião, por 

exemplo, encontramos três dados de formas perifrásticas em nosso corpus, a saber:  

 

a) (...) não se podeØ perder os amigos (O Povo, 04/04/2016)  

b) A olhos vistos, podeØ-se identificar alguns opositores (O Povo, 22/02/2016) 

c) (...) para que se possaØ medir os sacrifícios exigidos (O Povo, 03/09/2016) 

 

Todos apresentam o verbo auxiliar poder sem a inserção da marca de plural, mesmo 

com o SN posposto de traço semântico [+ humano], especificamente em (a) e (b), o que poderia 

motivar, teoricamente, a flexão no verbo. No entanto, sabemos que, para Bechara (2005), não 

se trata necessariamente de um desvio da norma culta, já que, como vimos, o autor considera 

optativa tal concordância com as formas perifrásticas, embora dúvidas pairem sobre esse 

posicionamento, conforme discorremos no final da seção 6.2.1.  

A seguir, apresentamos os dois dados extraídos do gênero notícia:  

 

d) (...) no sentido de que se deve excluirØ da base de cálculo de ICMS as tarifas 

(Diário do Nordeste, 11/10/2016) 

e) “podeØ-se pechinchar preços melhores na hora da compra” (O Povo, 

05/11/2016) 

 

Quanto à baixa frequência dessa forma verbal na notícia, isso pode estar relacionado 

ao aspecto mais discursivo do gênero textual em análise. Com as formas perifrásticas, um 

aspecto curioso é que os verbos auxiliares (que constituem as perífrases) tendem a modalizar o 

discurso, apontando em que direção articula-se o ponto de vista do falante/escritor, o que destoa 

do processo de elaboração de um texto noticioso, que prima essencialmente pela objetividade 

e clareza na linguagem. Quanto à ausência de morfema morfossintático de plural, devemos 

considerar que em (d) temos material interveniente de mais de 5 sílabas, fato que distancia a 

relação de integridade entre verbo e SN posposto e, com efeito, interfere na noção de 

concordância verbal. E em (e), é importante ressaltar, trata-se de um dado de fala, haja vista o 

emprego de aspas por ser uma citação direta de um entrevistado. Em termos sociolinguísticos, 

trata-se de uma situação teoricamente menos monitorada no emprego da linguagem. No entanto, 

mesmo com a transposição para a escrita, o jornal preferiu a construção sem a presença da 

marca de plural.  
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As formas infinitivas, assim como as perifrásticas, também se destacaram pela sua 

distribuição nos gêneros textuais selecionados. Nesse sentido, podemos entrever o efeito do 

princípio da marcação (GIVÓN, 1995) atuando de modo subjacente com essas duas variantes: 

formas mais marcadas tendem a ocorrer em contextos mais marcados e formas menos marcadas 

em contextos menos marcados. Em outras palavras, as construções passivas sintéticas com 

ausência do morfema de plural no verbo – menos marcadas – tendem a difundir-se em contextos 

menos marcados – artigo de opinião e notícia. Por exemplo, as formas infinitivas apresentaram 

percentual, respectivamente, de 75% e 100% de ausência de morfema de plural nesses dois 

gêneros textuais, ou seja, do total de 30 dados dessa forma, em 23 não houve manifestação da 

marca flexional de plural. Até mesmo o gênero editorial, o mais marcado/monitorado, 

apresentou um resultado elevado de ausência de flexão, com o percentual de 57% de dados de 

ausência de morfema flexional de plural. Pela quantidade de dados encontrados de ausência de 

morfema morfossintático em construções passivas sintéticas infinitivas (30 dados) em 

comparação às perifrásticas (11 dados), ou seja, mais do dobro, podemos tecer algumas 

observações mais pertinentes. Se considerarmos o rigor normativo com que as gramáticas 

alertam para a realização da concordância verbal em construções passivas sintéticas, as formas 

infinitivas são as que menos têm orientação de como devem comportar-se, isto é, se devem ou 

não realizar a concordância verbal. De um modo geral, há uma tendência por parte do ensino 

tradicional de não contemplar a chamada voz passiva sintética configurada com o verbo no 

infinitivo, o que pode contribuir para o registro desse tipo de construção sem a marca de flexão. 

Assim, tendo em vista teoricamente a possibilidade de escolha do falante/escritor entre a 

inserção ou não de morfema morfossintático, opta-se pela ausência de flexão, também com essa 

forma verbal, à maneira das formas perifrásticas, eliminando-se os aspectos mais redundantes, 

reduzindo o esforço de codificação e cognição.     

Já com a forma finita, a qual tem destaque nos compêndios gramaticais quanto à 

imposição do atendimento à realização da concordância verbal quando em construções passivas 

sintéticas, podemos perceber que é a forma menos favorecedora para a ausência de marca 

flexional, além de ter-se distribuído de forma gradual pelos três gêneros textuais: do mais 

marcado, editorial, com o percentual de 12% de ausência, passando pelo artigo de opinião, 

com 37% de ausência, até o menos marcado, menos monitorado, a notícia, com o percentual de 

57% de dados de ausência de concordância verbal com a forma finita. Importa também 

ressaltarmos a elevada quantidade de dados: ao todo foram encontrados 80, considerando o total 

de 121, temos um percentual de 66% de dados de construção passiva sintética com a forma 
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verbal finita, o que demonstra ser a configuração mais frequente e mais comum com o registro 

da estrutura gramatical de voz passiva sintética.   

Assim, a relação entre forma verbal e gênero textual revela-nos que a ocorrência da 

construção passiva sintética com ausência de marca explícita de plural – menos marcada – tende 

a ser mais frequente em gêneros textuais menos monitorados, menos marcados, como efeito do 

princípio de marcação (GIVÓN, 1995). Nesse caso, destacam-se as formas perifrásticas e 

infinitivas como as mais favorecedoras para a ausência de flexão em construções passivas 

sintéticas. Por um lado, podemos relacionar esse resultado ao fato de as gramáticas, de um modo 

geral, terem maior tolerância ao emprego da voz passiva sintética sem a realização da marca 

flexional de plural exatamente com essas formas verbais, diferentemente com as formas finitas, 

em que a tradição gramatical impõe a concordância. No entanto, acreditamos que o registro 

mais frequente da construção passiva sintética sem a presença do morfema de plural com as 

formas perifrásticas e infinitivas não seja uma escolha aleatória por parte do falante/escritor. 

Nesse sentido, trata-se mais de uma estratégia para reduzir ou anular o esforço de codificação 

e cognição, motivada em termos de expressividade: a ausência de flexão especialmente nessas 

formas verbais resulta em menor complexidade cognitiva, no sentido de demandar menos 

atenção e menos tempo na codificação. Do contrário, com a presença de morfema 

morfossintático nas construções passivas sintéticas perifrásticas e infinitivas, demanda-se 

maior complexidade cognitiva e estrutural, não só pela quantidade de material linguístico, mas 

pela indicação, por meio da concordância, das relações de dependência entre os elementos 

oracionais, quando na codificação do SN posposto-plural como sujeito.  

 

6.3 Resultados dos demais grupos de fatores relacionados à ausência de concordância 

verbal em construções de voz passiva sintética em textos jornalísticos cearenses 

 

A seguir, apresentamos os grupos de fatores não selecionados pelo programa para 

a ocorrência da variante sem marca explícita de plural no verbo em construções de voz passiva 

sintética.  

 

6.3.1 Predicação verbal 

 

Este grupo de fatores linguístico destaca-se por seguir a orientação gramatical, em 

que a construção de voz passiva sintética subsiste com verbo transitivo direto (ou direto e 

indireto), acompanhado do pronome se (apassivador), em que, segundo a tradição, o sujeito é o 
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sintagma nominal posposto, nesta configuração: VTD (ou VTDI)+SE+SN. A tabela abaixo 

mostra o resultado em termos percentuais para cada variante:  

 

Tabela 9: Frequência da predicação verbal na ausência de marca explícita de plural no verbo 

em construções de voz passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Predicação verbal Aplicação/Total Porcentagem  

Verbo Transitivo Indireto 

(VTDI) 

6/14 42.9% 

Verbo Transitivo Direto 

(VTD) 

43/107 40.2% 

Total  49/121 40,5% 

Fonte: próprio autor  

 

Com base na representação deste grupo de fatores, a construção de voz passiva 

sintética com verbo transitivo direto e indireto apresenta uma diferença sensível de percentual 

de ausência de marca morfossintática de plural (42,9%) em comparação ao verbo transitivo 

direto (40,2%).  

Considerando o princípio da marcação, acreditamos que, com o verbo transitivo 

direto e indireto, a construção de voz passiva sintética torna-se mais marcada do que com a 

construção típica (VTD) e, por isso, perde-se a noção de concordância entre o verbo e o 

sintagma posposto. De acordo com a distribuição de frequência, temos que uma estrutura 

marcada tende a aparecer menos no discurso. Nesse sentido, podemos perceber a baixa 

ocorrência do VTDI (total de 14 dados) em comparação com à outra predicação verbal (total 

de 107 dados com VTD). Quanto à complexidade estrutural e cognitiva, a construção de voz 

passiva sintética configurada com VTDI, constituída com dois sintagmas nominais pospostos, 

apresenta maior quantidade de informação, mais massa fônica e maior massa estrutural. Com 

efeito, é mais difícil de codificação, no sentido de exigir mais memória, mais atenção e mais 

tempo de processamento. Com isso, a ausência de marca explícita de plural nesse tipo de 

predicação em construções passivas sintéticas torna-as menos complexas estrutural e 

cognitivamente, em termos de expressividade e eficácia comunicativa.    

Interessante lembrar também que os próprios compêndios gramaticais não adotam 

uma posição uniforme relativa à predicação com que se constitui a voz passiva sintética. Das 

nove gramáticas contempladas neste estudo, somente em uma há menção de realização com 
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VTDI, a saber, Hauy (2014). Isso certamente pode ser considerado também em nossas 

conjecturas acerca da ausência de flexão verbal nesse tipo de predicação.  

 

6.3.2 Tipo sintático-semântico do verbo  

 

Neste grupo de fatores, buscamos saber que tipo sintático-semântico do verbo mais 

favorece o apagamento da marca explícita de plural. Para isso, consideramos 4 (quatro) tipos: 

ação, processo, ação-processo e estado. Com os verbos de estado, houve nocaute. Por essa 

razão, não foi contabilizado aqui em dados percentuais. Segundo Guy e Zilles (2007, p. 160), 

há duas maneiras principais de eliminar o fator com nocaute e, ao mesmo tempo, reter os dados: 

amalgamar o fator com outro, ou não usar o fator na análise. Decidimos por esta última opção, 

por não vermos justificativa de amalgamação com outro fator do mesmo grupo que seja 

plausível em termos teóricos e por tratar-se de um conjunto pequeno e invariável de dados (5 

ocorrências). Portanto, segundo Scherre & Naro (2004), dados que estão sujeitos a reais efeitos 

categóricos têm de ser retirados da análise quantitativa. Por outro lado, consideram a 

contribuição que tais dados podem oferecer à pesquisa:  

 

Os dados que evidenciam real efeito categórico são, todavia, de fundamental 

importância para se ter uma visão do conjunto do fenômeno linguístico sob análise. 

Portanto, eles não são retirados da análise linguística, mas são obrigatoriamente 

retirados das rodadas submetidas à análise de pesos relativos – iniciais, intermediários 

ou finais – senão o programa simplesmente não executa os cálculos.  (SCHERRE & 

NARO, 2004, p. 152).  

 

 

Um fato curioso é que dessas 5 (cinco) ocorrências com verbos de estado, 

categoricamente no plural, 4 (quatro) estão empregados no sentido existencial: 2 (dois) com o 

verbo ter, 2 (dois) com o verbo encontrar e 1 (um) com o verbo perpetuar. Abaixo seguem os 

dados:  

 

(54)  (...) em que se têm indicadores sociais (O Povo, 02/03/2016, artigo de opinião) 

[em que existem indicadores sociais]  

(55) (...) têm-se quatro famílias de medidores, que vão desde o monofásico (O Povo, 

03/11/2016, notícia) [Existem quatro famílias de medidores] 

(56) Encontram-se muitos obstáculos para incentivar (Diário do Nordeste, 11/06/2016, 

editorial) [Existem muitos obstáculos para incentivar] 
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(57) (...) ainda encontram-se mais 33 empreendimentos eólicos em território cearense 

(Diário do Nordeste, 14/11/2016, notícia) [ainda existem mais de 33 empreendimentos 

eólicos] 

(58) (...) perpetuar-se-ão estatísticas ruins que colocam o Brasil em posição vexatória 

(Diário do Nordeste, 05/04/2016, editorial) 

 

Temos de ter em mente que também faz parte de nosso trabalho a identificação de 

contextos categóricos, ou seja, de contextos que provocam o uso de uma ou outra variante de 

forma não variável (SCHERRE & NARO, 2004, p. 152). Assim, acreditamos que uma hipótese 

para tal categorização deve-se, sobretudo, ao tipo de verbo empregado: verbo de estado com 

noção existencial, que está diretamente relacionada à natureza inacusativa38 do verbo. Ora, a 

construção tradicional de voz passiva sintética ocorre com verbo de natureza transitiva, e isso 

implica dizer que será mais frequente seu emprego com verbo de valor semântico de atividade, 

dinamismo, e não de estado. Em outras palavras, a construção passiva sintética com esse tipo 

semântico de verbo (de estado) é mais marcada, sobretudo, ao considerarmos a distribuição de 

frequência no discurso e sua complexidade cognitiva, no sentido de exigir mais esforço para 

processá-la com valor existencial. Trata-se, portanto, de formas mais marcadas ocorrendo em 

contextos mais marcados (mais monitorados).  

Abaixo segue a tabela com os tipos sintático-semânticos considerados neste grupo 

de fatores:  

 

Tabela 10: Frequência do tipo sintático-semântico verbal para efeito de ausência de marca 

explícita de plural em construções de voz passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Tipo de verbo Aplicação/Total Porcentagem  

Ação 19/34 55,9% 

Ação-processo 8/20 40% 

Processo 22/67 32,8% 

Total  49/121 40,5% 

Fonte: próprio autor  

 

                                                           
38 Verbos inacusativos são aqueles que selecionam um único argumento: o argumento interno. Fazem parte da 

classe dos verbos monoargumentais. Entram nesta classe, sobretudo, os verbos existenciais e apresentativos, 

inacusativos primitivos, pois não derivam de uma estrutura transitiva. (NASCIMENTO, 2014).  
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Considerando a tabela acima, com os verbos de ação, há maior percentual de 

ausência de marca flexional de plural em construções de voz passiva sintética. De certa forma, 

a própria construção passiva sintética induz a isso, já que os verbos nesse tipo de estrutura só 

podem ser praticados por um sujeito com traço semântico [+ humano]. “Essa poderosa 

evidência semântica pode levar os falantes a manter o verbo no singular, ao subentender um 

agente indeterminado, que pratica a ação verbal” (BAGNO, 2001, p. 126). Acreditávamos 

também que a ausência da marca de plural no verbo atingiria primeiramente os verbos que 

denotam ação (atividade), passando pelos verbos de ação-processo, processo até atingir, por 

fim, os de estado. 

Quando analisamos a construção de voz passiva sintética, sobretudo, por este 

ângulo sintático-semântico do verbo, podemos perceber que ela pode ser facilmente confundida 

com o “evento transitivo prototípico”, caracterizado por um esquema de predicação bivalencial, 

representado na distinção entre dois participantes exercendo papéis semânticos igualmente 

distintos: um agente-controlador e um paciente-não controlador (KEMMER, 1994). Nesses 

casos, “a preferência estatística por construções impessoais no singular é um indício evidente 

de que se acha subjacente a interpretação cognitiva de que o constituinte relevante não é de fato 

o sujeito sintático” (CAMACHO, 2006, p. 178). Com efeito, o sintagma nominal posposto em 

construções passivas sintéticas confunde-se naturalmente com a função de objeto direto: quanto 

à posição, pós-verbal; quanto ao valor semântico, passivo; quanto à animacidade39, não 

animado, e quanto à concordância verbal, não necessária, o que inevitavelmente desestabiliza 

a noção gramatical prototípica de sujeito40. Nessa mesma esteira, Câmara Jr. (1975, p. 174) 

revela que “o padrão espontâneo é de um verbo fixado no singular, para designar uma atividade 

sem ponto específico de partida, ou sujeito, mas com um ponto de chegada, ou objeto: já se 

escreveu muitas cartas, vê-se ao longo nuvens ameaçadoras”.  

 

6.3.3 Material interveniente entre verbo e sintagma nominal posposto 

 

Escolhemos esse grupo de fatores por considerarmos que pode influenciar, 

sobremaneira, no apagamento da marca explícita de plural no verbo. Assim, nossa hipótese 

inicial é que, quanto mais material interveniente entre o sujeito e o verbo, maior probabilidade 

da não marcação flexional. Essa tendência já foi comprovada por Lemle e Naro, 1977; Naro, 

                                                           
39 Fator que também será contemplado neste trabalho, mais à frente.  
40 Para Pontes (1986), o sujeito (prototípico) é o termo gramatical anteposto ao verbo, agente, animado e 

responsável pela concordância com o verbo. 



117 
 

1981; Guy, 1981, cujos estudos demostraram que, quanto mais material interveniente entre o 

sujeito e o verbo, maior a probabilidade de neutralizar a regra de concordância verbal.  

Assim, optamos inicialmente por seguir a tradição de escala de distanciamento entre 

verbo e sintagma nominal posposto, segundo o número de sílabas para efeito de realização ou 

apagamento da concordância verbal. De um modo geral, acreditamos que “quanto mais distante 

o sujeito, mais a presença de marca de plural no verbo tende a diminuir” (CARDOSO, 2005, p. 

73). Em termos funcionalistas, segundo o princípio icônico da proximidade, os conteúdos mais 

cognitivamente próximos também estarão mais integrados no nível da codificação – o que está 

mentalmente junto coloca-se sintaticamente junto. Desse modo, a introdução de material 

interveniente entre verbo e sintagma nominal posposto enfraquece a integração entre eles no 

plano do conteúdo e pode resultar na ausência de marca morfossintática de plural no verbo, 

especialmente, na passiva sintética. Na tabela abaixo, seguem os dados estatísticos acerca deste 

grupo de fatores41:  

 

Tabela 11: Atuação material interveniente para efeito de ausência de marca explícita de plural 

no verbo em construções de voz passiva sintética escritas em jornais do Ceará 

Material interveniente Aplicação/Total Porcentagem 

Sem material 43/104 41.3% 

Com material  6/17 35.3% 

Total 49/121 40,5% 

Fonte: próprio autor 

 

Com base em inferências preliminares dos dados da tabela acima, podemos notar 

que a existência de elementos intervenientes entre o verbo e o sintagma nominal posposto, 

tradicionalmente denominado sujeito, nesse tipo de construção, em termos percentuais, não é 

fator de relevância para a ausência de marca flexional no verbo, o que vai de encontro à nossa 

hipótese e aos resultados dos demais estudos já realizados sobre variação de concordância 

verbal.  

Para nós, em se tratando de construções de voz passiva sintética, a presença de 

material interveniente certamente teria relevância para a não realização da concordância verbal, 

pois, além da posição do sujeito, posposto, o que em termos sociolinguísticos já é ambiente 

                                                           
41 Devido ao número reduzido de ocorrências de presença de material interveniente com mais de 5 sílabas entre 

verbo e sintagma nominal pós-verbal em comparação ao de menos de 5 sílabas, portanto, mais próximo ao verbo, 

optamos por amalgamar esses dois fatores.  
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desfavorecedor da concordância, a presença de elementos intervenientes dificultaria ainda mais 

o processamento deste sintagma pós-verbal como sujeito, tamanha a complexidade cognitiva 

exigida no momento de sua interpretação para então realizar a concordância.  

Por outro lado, isso pode revelar que a ordem dos termos tenha alguma influência 

neste grupo de fatores linguísticos. Com base em trabalhos anteriores que investigaram a 

variação de concordância verbal tanto no PB quanto no PE42, foi empiricamente constatado que 

a variável mais relevante é a posição do sujeito em relação ao verbo, sempre mostrando a 

posição pós-verbal como desfavorecedora da marcação de plural no verbo. Ora, a própria 

posição do sujeito em relação ao verbo já é uma variável que denuncia o desfavorecimento da 

concordância, o que prescinde saber se a presença ou a ausência de elemento interveniente 

possa, em algum momento, mudar esse cenário. No entanto, esperávamos um valor bem mais 

elevado de discordância especialmente com esta intervenção.  

Acontece que, para muitos trabalhos, a interveniência de material linguístico tem-

se revelado fecunda, na medida em que interfere na relação direta entre um e outro, no sentido 

do processamento cognitivo da sentença e reconhecimento de termos sintáticos que devem 

concordar entre si. Para Scherre (1994), quanto mais direta for a relação entre sujeito e verbo, 

mais concordância verbal será encontrada; e quanto menos óbvia for esta relação, menos 

chances de encontrar marcas explícitas de plural nos verbos (grifo nosso).  É nesse momento 

que tais observações estão atreladas às discussões de Pontes (1986) sobre o estatuto de sujeito 

do sintagma posposto. Quando o sujeito permanece posposto em construções verbo-sujeito 

(VS), passa a ser “confundido” com o objeto da sentença.  

De alguma forma, nosso estudo pode revelar que a existência de material 

interveniente com sujeito posposto ao verbo não tem influência no apagamento ou (muito 

menos) na realização da marca explícita de plural no verbo.  

 

6.3.4 Animacidade do sintagma nominal posposto  

 

Com este grupo de fatores, buscamos constatar a animacidade do sintagma nominal 

único, pós-verbal, relacionada ao traço semântico [+ humano], [- humano + animado] e [-

humano], o que pode favorecer ou não o emprego da variante sem marca explícita de plural no 

verbo em construções de voz passiva sintética. Resultados de trabalhos empíricos apontam que 

o sujeito com traço semântico [+ humano] tende a favorecer concordância; enquanto o sujeito 

                                                           
42 Para ciência do leitor, tais estudos já foram citados na seção 3.1 da página 18 desta dissertação.  
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com traço semântico [- humano] tende a desfavorecer concordância (SCHERRE; NARO; 

CARDOSO, 2007). Abaixo os resultados da tabela43:  

 

Tabela 12: Atuação do traço semântico do sintagma nominal posposto para efeito de ausência 

de marca explícita de plural no verbo em construções de voz passiva sintética escritas em jornais 

do Ceará 

Traço semântico do SN Aplicação/Total  Porcentagem 

[+ humano] 5/10 50% 

[- humano] 44/111 39.6% 

Total  49/121 40,5% 

Fonte: próprio autor 

 

A julgar pela leitura prévia da tabela, podemos inferir que o traço [- humano] não é 

um fator decisivo para a ausência de marca explícita de plural no verbo em construções passivas 

sintéticas44. Assim, com este tipo de estrutura, a primeira impressão é que mesmo o traço [+ 

humano] não é suficiente para o registro da concordância verbal. À mesma situação chegou 

Santos (2015), ao verificar o apagamento do uso do elemento flexional de 3ª pessoa do plural 

em construções passivas sintéticas nas variedades europeia e santomense do português. 

Investigando a atuação da variável animacidade do sintagma nominal para efeito de ausência 

de marca explícita de plural, a autora encontrou, apesar dos dados modestos, 64% (37/58), com 

o traço [- humano], e 86% (6/7) [+ humano]. Surpresa com o resultado, a autora sugere que 

talvez a clássica hipótese da animacidade não devesse ser testada, já que prevê uma relação 

íntima entre o traço agentivo do sujeito e o papel de controlador da ação, o que, a julgar pela 

predominância de sintagmas nominais com traço [-animado], não ocorre em tais estruturas.  

A respeito disso, podemos citar dois trabalhos que podem auxiliar também no 

exame de nossos resultados. Coelho (2000), em um estudo sobre frequência e probabilidade de 

verbo-sujeito, segundo o grupo de fatores animacidade do SN, constata que o SN pós-verbal 

tem uma probabilidade maior de aparecer quando os sintagmas forem marcados com traços [-

animado]. Monguilhott (2001), buscando verificar a frequência e a probabilidade de 

concordância verbal, realizou cruzamentos estatísticos entre as ordens SV/VS e o traço humano 

no sujeito. Com base nos resultados, a autora concluiu que existe uma hierarquia bastante clara 

para estes grupos de fatores, em que os SNs antepostos são ambientes favorecedores de marcas 

                                                           
43 Informamos que, em nossa pesquisa, não obtivemos dados de [-humano +animado]. 
44 Reconhecemos, entretanto, a limitação do resultado de nossos dados, por isso qualquer consideração é apenas 

sugestiva. 
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explícitas de concordância no verbo, ao contrário dos SNs pospostos, que apresentam maior 

probabilidade da marca zero de concordância, independentemente do traço semântico do SN.  

Por essa razão, podemos agora entender dois pontos em relação aos resultados a 

que chegamos nesta pesquisa. Primeiro, a quantidade expressiva de SNs com traço [- humano], 

totalizando 111 ocorrências (o que corresponde a 92%) contra apenas 10 ocorrências com o 

traço [+ humano]. Sabemos que, na construção tradicional de voz passiva sintética, o SN único 

vem posposto ao verbo. Segundo, mesmo com o traço [+ humano], não houve mudança 

significativa quanto ao aparecimento da marca explícita de plural no verbo para estabelecer a 

concordância verbal, pelo contrário. Na verdade, não foram tantos dados de SN com o traço [+ 

humano]. Por este motivo, o percentual alto (50%) de ausência de marca explícita de plural com 

este tipo de traço deve ser relativizado. 

Assim, em se tratando de sujeito em posição pós-verbal, o grupo parece não ser um 

fator relevante para a marcação da concordância verbal no PB. Baseando-se em um corpus de 

modalidade falada e visando às construções com sujeito de traço [+ humano] e [- humano], 

posposto ao verbo, Monguilhott & Coelho (2011) chegaram aos seguintes resultados:  

 

Tabela 13: Frequência de concordância nas amostras investigadas, segundo o cruzamento entre 

as variáveis ‘traço humano no sujeito’ e ‘ordem do sujeito 

Cruzamento entre ‘traço humano no sujeito’ e ‘posição do 

sujeito’ 

Amostra 

Florianópolis 

Com CV        Sem CV 

Traço [+humano] no sujeito 

Ordem VS 

37%                63% 

Traço [-humano] no sujeito 

Ordem VS 

11%                89% 

Fonte: Adaptado de Monguilhott & Coelho (2011)  

 

Para as autoras, os resultados estatísticos reforçam o favorecimento da posposição 

como um ambiente sintático de não marcação de concordância verbal nas duas variedades, com 

uma leve tendência à não concordância em contextos VS marcados com traço [-humano] nos 

dados. (MONGUILHOTT; COELHO, 2011, p. 316).  

De qualquer forma, não foi o que ocorreu em nossa pesquisa quanto a esse grupo 

de fatores. Tendo em vista nossa modesta quantidade de dados, não há como precisar nenhum 

resultado categórico. 

 

 



121 
 

6.3.5 Estatuto informacional do sintagma nominal posposto 

 

 Para este grupo de fator, levamos em consideração os traços [+ novo], [+ evocado] 

e [+inferível] na análise do sintagma nominal único, pós-verbal, em construções de voz passiva 

sintética. Com isso, pretendemos saber que traço mais favorece o apagamento da marca de 

plural no verbo neste tipo de construção. Nossa hipótese inicial era que a ausência de 

concordância verbal na passiva sintética estivesse relacionada ao estatuto informacional do 

sintagma posposto de traço [+ novo], o que foi confirmado, com base nos resultados da tabela 

abaixo:  

 

Tabela 14: Atuação do estatuto informacional do sintagma nominal posposto para efeito de 

ausência de marca explícita de plural em construções de voz passiva sintética escritas em jornais 

do Ceará 

Estatuto informacional - SN Aplicação/Total Porcentagem 

Novo 21/41 51,2% 

Evocado 4/10 40% 

Inferível 24/70 34% 

Total 49/121 40,5% 

Fonte: próprio autor 

 

Nas construções passivas sintéticas, 51,2% dos dados de ausência de marca 

flexional de plural no verbo ocorreram com o estatuto informacional do SN [+ novo]. Não 

podemos deixar de considerar, entretanto, que esta natureza informacional do SN neste tipo de 

construção está diretamente relacionada à sua posição em relação ao verbo, já que as 

informações novas tendem preferencialmente a ocupar a posição pós-verbal. Segundo Freitas 

(2009), a ordem VS na passiva está associada a uma tentativa de quebra da linearidade do 

discurso a fim de que seja introduzida uma nova informação.  

 

(...) a estrutura VS passiva, por estar estruturalmente alinhada à estrutura de cláusulas 

VS lexicais, em que o único argumento da construção possui papel temático 

[+Tema/Paciente], pode ser inserida no mesmo princípio funcional que associa a 

emergência da ordem VS no discurso a uma estratégia discursiva de quebra do fluxo 

informacional visando à introdução de elementos novos no discurso. (FREITAS,2009, 

p. 79) 

 

O estatuto informacional dos constituintes na oração remonta aos princípios da 

"Perspectiva Funcional da Sentença”, que estabeleceram diversos graus de dinamismo 
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comunicativo pelos quais os elementos da frase seriam ordenados. Boa parte dos estudos que 

testaram a validade dessa correlação se limitou a um enfoque binário: dado (evocado) versus 

novo. De um modo geral, elementos pré-verbais tendem a ser "dados", enquanto o traço "novo" 

caracteriza os elementos pós-verbais. A posposição do sujeito teria, assim, uma função 

essencialmente "apresentativa", introduzindo novos referentes no discurso. Devemos ressaltar 

também que a informação nova, tanto nos sintagmas nominais, que são considerados 

argumentos leves, quanto nos oracionais, que são tratados como argumentos pesados, é 

codificada preferencialmente no final da sentença. 

O que nos desperta a atenção com este resultado, de mais um grupo de fator 

linguístico de categoria semântica contemplado em nosso trabalho, é que o SN único na 

construção tradicional de voz passiva sintética aparece posposto45, frequentemente tem o traço 

[- humano] e estatisticamente anuncia novos elementos [+ novo].  

Pontes (1986), por essa razão, discute o estatuto de sujeito do sintagma posposto 

evidenciando que este tipo de sujeito apresenta características de objeto (posição VS, [- 

concordância]). Para Berlinck (1997, p. 60), “na ordem VS, a informação não é dirigida para o 

sujeito; na verdade, a frase é apresentada como um bloco indivisível de informação relativa a 

um acontecimento ou a uma dada circunstância”. 

Nesse sentido, nossos resultados de dados empíricos, na modalidade escrita culta, 

certamente podem ter relevância linguística no sentido de discutir em outro momento a função, 

de fato, do SN posposto em construções de VS, em que se inclui, a propósito, a voz passiva 

sintética.  

 

6.3.6 Jornais  

 

Para a representação deste grupo de fatores, tomados como extralinguísticos, 

escolhemos dois jornais cearenses: O Povo e Diário do Nordeste. Pretendemos investigar em 

que medida esses jornais, com suas respectivas editorias, ou melhor, gêneros textuais, podem 

contribuir para o favorecimento ou não da ausência de marca explícita de plural no verbo em 

construções de voz passiva sintética. Trata-se de veículos de comunicação de circulação 

estadual, voltados para um público mais escolarizado, com seções jornalísticas que abordam 

assuntos diversos de âmbito regional e nacional. Podemos afirmar, sem dúvida, quanto à mídia 

                                                           
45 Casos de anteposição não foram inseridos neste trabalho, porque consideramos tratar-se de outros tipos de 

estrutura, com diferenças sintática, semântica e discursiva; além de suscitarem ambiguidades na análise: Abriu-se 

a porta X A porta se abriu; Demitiu-se o funcionário X O funcionário se demitiu.  
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jornalística cearense, que são os meios de comunicação cujos textos visam à norma culta 

(escrita), entendida aqui como “a norma linguística praticada, em determinadas situações 

(aquelas que envolvem certo grau maior de monitoramento), por aqueles grupos sociais que 

têm estado mais diretamente relacionados com a cultura escrita” (FARACO, 2008, p. 54).  

Assim, o que se imagina, teoricamente, é que ambos apresentem o mesmo padrão 

de linguagem, sobretudo, ao considerarmos as editorias examinadas: editorial, artigo de opinião 

e notícias. A respeito dessa suposta equivalência de formalidade, Vieira (2014) realizou uma 

entrevista com 48 leitores desses jornais impressos cearenses, na qual pedia que os entrevistados 

enumerassem-nos, de acordo com o grau de formalidade de cada um, encaixando-os em uma 

escala: do mais formal, para o menos formal (mais informal). Em sua pesquisa, a autora 

utilizou-se de 4 (quatro) jornais, dentre eles, O Povo e Diário do Nordeste. Como resultado, 

para o nosso interesse, a pesquisa apontou Diário do Nordeste, como o mais formal, seguido 

de O Povo. 

Nesse sentido, percebemos também que, com nosso fenômeno, sua realização 

variável pôde ser constatada quanto a seu emprego nesses dois jornais, conforme apontam os 

resultados estatísticos abaixo:  

 

Tabela 15: Distribuição geral da ausência vs. presença em construções de voz passiva sintética 

em jornais do Ceará 

Jornais Ausência de plural Presença de plural 

O Povo 28/65 

43,1% 

37/ 65 

56,9% 

Diário do Nordeste 21/56 

37,5% 

35/56 

62,5% 

Total 49/121 

40,5% 

72/121 

59,5% 

Fonte: próprio autor 

 

De acordo com nossa hipótese inicial, a despeito da formalidade própria da 

modalidade escrita, sobretudo, jornalística, acreditamos que as formas inovadoras deveriam 

apresentar maior inserção nos jornais cuja linguagem estivesse mais aberta a inovações e maior 

restrição em mídias mais conservadoras.  

Os resultados da tabela acima, embora bem próximos em termos percentuais, 

corresponderam às nossas expectativas: o jornal O Povo, com 43,1% dos casos, tende a 
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favorecer a ausência de marca explícita de plural no verbo em construções passivas sintéticas, 

isto é, não rejeita a incorporação da variante inovadora com este tipo de estrutura. Vieira (2014, 

p. 105) chega ao mesmo resultado com o tema de sua pesquisa e constata que O Povo é “um 

periódico aberto a inovações, que ousa no texto e no layout, de modo que sua grande inserção 

no mercado não se traduz em conservadorismo”.  

O importante considerar que a ocorrência da variante sem marca explícita de plural 

em ambos os jornais se deu com diferença sensível, como podemos observar pelos resultados 

da tabela, O Povo (43,1%), Diário do Nordeste (37,5%). Isso significa que, em tais veículos 

comunicativos, tomados teoricamente como representantes do modelo de norma culta, a face 

mais conservadora da língua não impede em absoluto a entrada de formas inovadoras na 

modalidade escrita da linguagem, no que se refere à ausência de concordância verbal em 

estruturas passivas sintéticas, no cenário linguístico cearense.  

Sabemos que o princípio da marcação não se restringe apenas às categorias 

linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos, como a distinção entre o discurso formal 

e a conversação espontânea. Nesse sentido, pela natureza da linguagem jornalística, temos um 

discurso mais marcado, o que explica a maior representatividade da variante conservadora nos 

resultados gerais de nosso trabalho (seção 6.1). Teoricamente, formas mais marcadas aparecem 

mais frequentemente em contextos mais marcados. A construção de voz passiva sintética em 

que o verbo encontra-se no plural em solidariedade com o SN posposto também no plural exige 

alto grau de processamento cognitivo, no sentido de interpretar este SN pós-verbal como sujeito 

da oração. E essa codificação será mais plausível em ambientes linguísticos mais marcados.  

Assim, de posse dos resultados sobre a variação de concordância verbal em 

construções passivas sintéticas na escrita jornalística cearense, dois grupos de fatores destacam-

se como estatisticamente significativos para o registro da variante sem a realização da marca 

explícita de plural: forma verbal e gênero textual, o que correspondeu à nossa expectativa.  

Nossa hipótese era que certas formas verbais, perifrásticas e infinitivas, fossem 

mais favoráveis à ausência de elemento morfossintático indicativo de concordância com a voz 

passiva sintética, como procedimento linguístico de equilíbrio das tarefas de codificação, em 

termos de redução de esforço, segundo o princípio de expressividade (DU BOIS & VOTRE, 

2012). Dentre os gêneros textuais, consideramos ser a notícia o mais permissivo quanto à 

entrada da variante sem a realização da concordância verbal, com base no princípio da 

marcação (GIVÓN, 1995), segundo o qual formas menos marcadas tendem a ocorrer em 

contextos menos marcados.  
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Por outro lado, outros grupos de fatores, mesmo não selecionados como 

significativos para a ausência da marca explícita de plural com a voz passiva sintética, também 

despertam nossa atenção, no caso: traço semântico [+ ação] do verbo, estatuto informacional 

do sintagma nominal [+ novo], o que traz à tona novamente a problematização da natureza 

sintática desse termo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, buscamos descrever e analisar a realização variável de 

concordância verbal em construções de voz passiva sintética, especificamente, em textos 

jornalísticos cearenses. Para tanto, trabalhamos com dois jornais que atualmente compõem essa 

escrita: Diário do Nordeste e O Povo.  

No primeiro momento deste trabalho, julgamos pertinente fazer um breve percurso 

histórico a respeito da construção tradicional da voz passiva sintética, desde o latim clássico até 

o português contemporâneo, segundo o registro gramatical. Destacamos outros trabalhos que 

também se debruçaram sobre o estudo variável da concordância verbal com a passiva sintética 

e descrevemos os motivos pelos quais optamos por esta pesquisa.  

Em seguida, apresentamos o aporte teórico-metodológico linguístico em que nos 

baseamos para analisar nosso fenômeno. Assim, fizemos um apanhado geral das teorias que 

embasaram este trabalho, a saber: a Sociolinguística, o Funcionalismo e o Sociofuncionalismo. 

A primeira foi crucial para nossa pesquisa, já que nosso foco é um fenômeno reconhecidamente 

variável. Assim, delineamos nossa metodologia e estudo, com base no modo preciso da teoria 

variacionista de encarar a variável linguística como unidade estrutural da língua, e 

apresentamos os grupos linguísticos e extralinguísticos que nos auxiliaram no exame dessa 

variação: predicação do verbo, tipo sintático-semântico do verbo, forma do verbo (simples e 

perifrástica), material interveniente entre verbo e sintagma nominal, animacidade e estatuto 

informacional do sintagma nominal, gênero textual e jornal. Também flertamos com a segunda 

teoria em nossa pesquisa, desde a elaboração das hipóteses à análise dos resultados, nesta 

última, apresentando-se bastante significativa, sobretudo, com o exame dos grupos de fatores 

que mais favorecem o cancelamento da concordância verbal em construções passivas sintéticas: 

a forma do verbo (infinitiva e perifrástica) e o gênero textual. A escolha pelo aparato 

funcionalista é justificável na medida em que consideramos a língua em uso, manifestada, in 

praesentia, a qual está sujeita a pressões de ordem formal, social e, inclusive, funcional 

(cognitivo-comunicativo). Por isso, de início, visamos a estabelecer uma análise 

sociofuncionalista deste fenômeno, articulando os resultados ao “princípio da marcação”.  

Quanto à metodologia, fizemos um recorte específico, mas necessário, para 

delimitar bem nosso objeto de estudo, além de proceder a uma série de restrições quanto à coleta 

dos dados, de modo a espelhar um retrato mais verossímil do atual contexto linguístico cearense 

no tocante à codificação da construção de voz passiva sintética. A esse respeito, encaramos, 

nesta pesquisa, a estrutura que se configura na formulação VTD (VTDI)+SE+SN, de modo que 
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o sintagma único pós-verbal, sintaticamente, é o sujeito, com o qual deve o verbo concordar, 

segundo o registro gramatical. Assim, consideramos como âncora para a observação da variação 

o sintagma nominal posposto no plural, no sentido de flagrar a inserção ou não de marca de 

flexão no verbo, isto é, a realização ou o apagamento da concordância verbal. Selecionamos 

editorias jornalísticas, com base em três gêneros textuais: editorial, artigo de opinião e notícia.  

Um dos objetivos era saber até que ponto a modalidade escrita da língua, 

representada por textos supostamente formais, mais monitorados, pode ser avessa à presença 

das variantes sem a marca explícita de plural. Se, em tese, o gérmen da inovação linguística 

começa com a variação na fala, para depois migrar gradativamente para a escrita, o que dizer 

de encontrarmos dados não prescritos pela norma, mas previstos pelo sistema, aparecendo com 

vulto em textos teoricamente com alto nível de monitoramento como os jornalísticos? É, no 

mínimo, admitir que essas inovações, especialmente quanto à ausência de marca flexional no 

verbo em construções de voz passiva sintética, não encontram tanta resistência como 

supostamente esperado, por estarem abaixo do nível de consciência do falante, parecem não ser 

tão estigmatizadas. Afinal, quanto à “marcação sócio-funcional: há alternâncias na língua 

sequer notadas, enquanto outras, além de notadas, muito estigmatizadas” (MOLLICA, 2008, p. 

243), o que não parece corresponder, nesse último caso, à construção de voz passiva sintética, 

não obstante tratar-se de um fenômeno de concordância verbal.  

Em se tratando de variação sintática, convém destacarmos o que disse Labov (1982, 

p. 31), “a mudança sintática ou é mais difícil de ser detectada ou é mais lenta ou menos comum 

do que as mudanças nos padrões fônicos e mórficos”. E isso as pesquisas linguísticas têm 

demonstrado, de fato. Tomando-se, como exemplo, o mapeamento realizado por Nunes (1990), 

no final do século XX, em que constata a ocorrência constante da variante verbal sem 

concordância em construções passivas sintéticas, desde o século XVI até o momento em que 

desenvolveu sua pesquisa, podemos considerar que, em nosso trabalho, situado precisamente 

no final da segunda década do século XXI, observamos também o ingresso significativo dessa 

variante linguística, embora reconheçamos que não tenha suplantado ainda o cenário mais 

conservador com este tipo de construção, especialmente, na escrita jornalística cearense.  

Em linhas gerais, a análise dos dados de nossa pesquisa revela que os fatores mais 

significativos para o favorecimento da ausência de marca explícita de plural nos verbos das 

construções passivas sintéticas nos textos jornalísticos cearenses foram: forma verbal, com 

destaque à perifrástica (PR. 0.919) e à infinitiva (PR. 0.816), e gênero textual notícia (PR. 

0.724). Com isso, nossos resultados somam-se aos de Nunes (1990), para quem, em todo o 

percurso do emprego da passiva sintética, as formas verbais perifrásticas e infinitivas 
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favoreceram a implementação da variante sem marca morfossintática de plural, ou seja, a não 

realização da concordância entre verbo e sintagma nominal posposto. Ao mesmo tempo, 

também contribuem para a literatura linguística, na medida em que descrevemos os contextos 

discursivos mais favoráveis à construção de voz passiva sintética com ausência de marca 

explícita de plural, na escrita jornalística cearense.   

Assim, quanto às nossas hipóteses relacionadas à eleição desses grupos de fatores 

como os de maior significância para a não realização da concordância verbal com a chamada 

voz passiva sintética, consideramos associá-los ao “princípio da marcação” (GIVÓN, 1995). 

Constatamos que a tendência é que formas mais marcadas ocorram em contextos mais marcados 

e as menos marcadas em contextos menos marcados, isto é, formas verbais mais marcadas de 

construções de voz passiva sintética – com a presença de morfema de plural – tendem a ocorrer 

em contextos mais marcados, como nos gêneros editorial, ao passo que formas verbais menos 

marcadas de construções de voz passiva sintética – com a ausência de morfema de plural – 

tendem a ocorrer em contextos menos marcados, como no gênero notícia, por ser mais próximo 

da fala e, supostamente, menos monitorado, mais leniente quanto ao rigor normativo, 

considerando-se o continuum estilístico de monitoramento dos gêneros textuais 

(MARCUSCHI, 2001). É importante ressaltar que esse resultado também foi encontrado por 

Lima (2001), em cuja pesquisa houve mais predominância de ausência de marca flexional no 

verbo com a editoria Esporte, constituída essencialmente por textos noticiosos.  

Em relação ao grupo de fatores formas verbais, em que as formas perifrásticas e 

infinitivas foram selecionadas como as mais significativas para a ausência de marca de plural 

em construções passivas sintéticas, podemos relacionar esse resultado, por um lado, ao fato de 

as gramáticas conferirem maior tolerância ao emprego desse tipo de construção sem a marca 

explícita de plural, exatamente com essas formas verbais, diferentemente do que ocorre com as 

formas finitas, em que a tradição gramatical impõe a concordância. Por outro, acreditamos que 

o registro mais frequente da construção passiva sintética com a ausência do morfema de plural 

com as formas perifrásticas e infinitivas não seja uma escolha simplesmente casual por parte 

do falante/escritor. Em nosso entendimento, com base no “princípio da expressividade” (DU 

BOIS & VOTRE, 2012), trata-se mais de uma manobra para reduzir ou anular o esforço de 

codificação, motivada em termos de expressividade e eficácia: a ausência de flexão, 

especialmente nessas formas verbais, resulta em menor complexidade cognitiva, no sentido de 

demandar menos atenção e menos tempo na codificação. 

Considerando a máxima de que “nem toda variabilidade e heterogeneidade na 

estrutura linguística implica mudança, mas toda mudança implica variabilidade e 
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heterogeneidade” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 125), aproveitamos este 

momento também para tecer brevemente alguns comentários sobre as mudanças possíveis com 

a construção tradicional de voz passiva sintética, relacionando-a aos “problemas” que devem 

estar presentes numa teoria da mudança linguística.  

O problema dos fatores condicionantes, por exemplo, refere-se ao conjunto de 

condicionamentos possíveis da mudança. Percebemos que as formas verbais e os gêneros 

textuais contribuem significativamente para a ausência da marca de plural na voz passiva 

sintética, de modo que, quanto menos marcado, monitorado o gênero textual, mais 

favorecimento para a não realização da concordância verbal. Ressaltamos também que, com as 

formas perifrásticas e infinitivas, já há forte tendência de não flexão, e este comportamento 

pode estender-se inevitavelmente para as formas finitas, que, no momento, mais resistem à 

ausência de marca de plural. Assim, podemos representar o provável percurso da ausência de 

flexão nas formas verbais que constituem a construção passiva sintética, respectivamente, com 

a perifrástica, infinitiva e finita: deveØ-se organizar as despesas (O Povo, 11/01/2016, Notícia) 

> “para se organizarØ as despesas” > “organizaØ-se as despesas”.  

O problema da transição, por sua vez, leva em conta como se dá a mudança de uma 

estrutura A para uma estrutura B. É fato que ocorre variação entre a presença e ausência de 

marca flexional de plural no verbo em construções passivas sintéticas e que cada vez mais o 

registro desse tipo de construção com ausência de marca explícita de plural tem sido 

frequentemente encontrado mesmo em textos mais monitorados; nesse sentido, podemos 

afirmar que este seja o próximo estágio com essa estrutura: da presença da marca de plural 

(estágio A) para a ausência (estágio B).  

O problema do encaixamento busca saber como determinada mudança está 

encaixada na estrutura interna da língua e no sistema de relações sociais. Sabemos que a não 

realização da concordância verbal é fortemente estigmatizada em nossa sociedade. No entanto, 

com relação à estrutura em que o sujeito é posposto ao verbo, na ordem VS, parece haver um 

fenômeno diferente: não há tanta obediência por parte dos falantes quanto ao estabelecimento 

obrigatório da concordância verbal, ao levarmos em conta que essa variável é a que mais 

favorece a ausência de marca flexional no verbo, como já constataram pesquisas 

sociolinguísticas sobre o assunto. Nesse caso, podemos incluir a construção de voz passiva 

sintética, cujo sintagma nominal posposto é o sujeito, pela tradição gramatical. Ou seja, o alto 

percentual de ausência de flexão no verbo com esse tipo de construção não é um fato isolado, 

há, nesse sentido, uma tendência à não realização da concordância verbal com o sintagma 

nominal posposto, que passa a ser entendido não como sujeito, e sim como objeto direto.  
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O problema da avaliação conta que a teoria da mudança linguística deve estabelecer 

os correlatos subjetivos da variação. Para Weinreich; Labov; Herzog (2006), as variantes em 

competição serão investidas de uma significação social, avaliando-se negativa ou positivamente 

a variante inovadora. Admitem ainda os autores que um falante ativo pode atuar no sentido de 

acelerar ou de reter processos de mudança na língua da comunidade, na medida em que se 

identifica com eles ou os rejeita. Embora não tenhamos contemplado as motivações sociais, 

cremos que a ausência de flexão de plural, especialmente, com a voz passiva sintética não seja 

tão estigmatizada ou “rejeitada”, o que indica parecer estar abaixo do nível de consciência dos 

falantes. Além disso, o significativo espraiamento da construção passiva sintética com ausência 

de flexão por contextos teoricamente mais monitorados, conforme atestam pesquisas (BAGNO, 

2001; CASTILHO, 2014; HAWAD, 2002; NUNES, 1990; SCHERRE, 1999), é um indício 

relevante para o estudo da mudança, uma vez que “outra forma de detectar a instalação 

definitiva de uma inovação linguística é analisando seu avança gradual desde os gêneros orais 

menos monitorados até os gêneros escritos mais monitorados” (BAGNO, 2017, p. 294).  

O problema da implementação refere-se às razões para a mudanças ocorrerem em 

certa língua numa dada época, por que não ocorreram em outro momento em que haveria 

condições idênticas para sua implementação. Sabemos que a mudança é lenta e contínua. Por 

isso, observações do fenômeno in vivo, no decorrer do tempo, são necessárias para uma 

predição da mudança em progresso. Nesse sentido, é importante ressaltar que o registro da 

construção de voz passiva sintética com ausência de flexão já ocorre desde o século XVI (cf. 

Nunes, 1990) e propaga-se significativamente até o presente momento (século XXI). No 

entanto, não podemos já atestar que a construção passiva sintética com ausência de marca 

flexional já suplantou sua concorrente, com presença de marca flexional.       

De fato, estudos linguísticos sobre o fenômeno da variação de concordância verbal 

em construções de voz passiva sintética apontam para uma possível mudança linguística em 

andamento, com a projeção da variante sem marca explícita de plural. Contudo, 

especificamente, quanto ao registro desse tipo de construção na escrita jornalística cearense, o 

que temos, na verdade, é um cenário de coexistência entre a variante com ausência de marca 

explícita de plural (40,5%) e a variante com presença de marca explícita de plural (59,5%), de 

modo que esta última guarda ainda maior representatividade no atual contexto linguístico dos 

jornais do Ceará.    
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ANEXO I – CHAVE DE CODIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

VARIÁVEL DEPENDENTE:  

1 – presença de marca explícita de plural  

2 – ausência de marca explícita de plural  

 

PREDICAÇÃO VERBAL: 

v – VTD 

w – VTDI 

 

TIPO SINTÁTICO-SEMÂNTICO DO VERBO: 

e – Estado 

p – Processo 

a – Ação 

b – Ação-processo 

 

FORMA VERBAL: 

Simples (subdividida em X e L) 

 X – finita  

 L – infinita  

 S – perifrástica 

 

MATERIAL INTERVENIENTE ENTRE O VERBO E O SN POSPOSTO: 

m – Presença de material interveniente; 

n – Ausência de material interveniente  

 

ANIMACIDADE DO SN POSPOSTO AO VERBO: 

j – [+ humano] 

g – [– humano + animado] 

h – [– animado] 
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ESTATUTO INFORMACIONAL DO SN POSPOSTO: 

d – dado 

y – novo   

i – inferível 

 

GÊNEROS TEXTUAIS: 

k – Editorial  

q – Artigo de opinião  

r – Notícia  

 

JORNAIS: 

t – Diário do Nordeste  

u – O Povo  

 

 

 

 

 

 

 


