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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno da concordância nominal através de 

produções escritas de alunos de faixas etárias entre 10 e 14 anos na cidade de Maceió- AL, a 

fim de investigar o papel de intervenção da escola na aprendizagem da concordância nominal 

e as estratégias utilizadas no que tange a concordância nominal nas produções escritas dos 

referidos alunos. Para fundamentar a pesquisa, utilizamos o pressuposto teórico do 

gerativismo, segundo o qual a aquisição da língua é geneticamente determinada. As pesquisas 

sobre concordância nominal (cf. NARO, A e SCHERRE, M, 2007) mostram de forma 

generalizada, que este fenômeno é variável no português brasileiro principalmente com 

relação à concordância variável de número entre os elementos do sintagma nominal e a 

concordância variável de número no sintagma predicativo, verificando que a variação na 

concordância do português falado no Brasil está definitivamente internalizada na mente de 

seus falantes e apontam que textos de estágios antigos do português também apresentam 

ocasionalmente falta de concordância. Para a realização desta pesquisa, foram coletadas 24 

produções textuais de alunos de nível fundamental 2. Em seguida, esses dados passaram por 

uma análise, na qual foi verificada a utilização de sentenças onde havia ausência de 

concordância nominal nas séries iniciais, principalmente, com o uso de adjetivos, no entanto 

constatamos que na última série desse nível de ensino não houve o apagamento desse 

fenômeno. A partir das análises e das discussões realizadas, concluímos que nas séries iniciais 

os alunos tendem a fazer mais sentenças que violam a concordância nominal em suas 

produções textuais, entretanto, à medida que as séries avançam os alunos não mais as 

produziram. 
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1. Introdução 

 Não é comum encontrar pesquisas sobre o uso do fenômeno da Concordância 

Nominal, principalmente, numa perspectiva gerativista e com análises de produções escritas 

de aprendizes do português. No entanto, os trabalhos existentes nos revelam que tal fenômeno 
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é variável no Português Brasileiro, conforme (SCHERRE e NARO, 2007). Segundo Carvalho 

(1997), pesquisas que se debruçaram sobre o estudo da linguagem, seja oral ou escrita, 

chegaram à conclusão de que a regra de concordância de número no sintagma nominal, 

(doravante SN) é variável porque pode concretizar-se de formas diferentes com a marca de 

plural, como podemos notar em: 

 

(1) a. todos os elementos do SN (as gatas pretas); 

b. alguns dos elementos do SN (as gatas preta); 

c. somente em um elemento do SN (as gata preta). 

(Exemplos de Carvalho, 1997, p 44). 

 

Por isso, torna-se importante analisar o fenômeno de concordância nominal, seja de 

gênero ou de número. Entretanto, para a realização desse estudo só levamos em consideração 

a concordância de número. 

Colocada a observação acima, este trabalho tem como objetivo analisar as produções 

escritas de crianças e jovens com faixas etárias compreendidas entre 10 e 14 anos, a fim de 

investigar o papel de intervenção da escola na aprendizagem e as estratégias de escrita 

utilizadas no que tange a concordância nominal nas produções escritas desses sujeitos. Com 

isso, a hipótese a ser desenvolvida é que à medida que o aluno avança os níveis escolares, 

produzirá menos sentenças agramaticais
4

 acerca do fenômeno em questão, mostrando, 

portanto, o papel de intervenção da escola. 

 A pesquisa está organizada da seguinte forma: na seção 2, pontuamos alguns 

pressupostos importantes da teoria que foi utilizada para desenvolver essa investigação; na 

seção 3, fizemos um levantamento de revisões e resultados de outros trabalhos sobre 

concordância nominal; na seção 4 explicamos o método adotado para a realização dessa 

pesquisa; na seção 5, listamos os resultados obtidos e na última seção, apresentamos as 

considerações finais. 

 

2. O ponto de partida 

 Para a realização desta pesquisa foi utilizado como escopo alguns pressupostos à luz 

da Teoria Gerativa, iniciada a partir da década de 1960, nos Estados Unidos da América, com 
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Noam Chomsky, o qual se propõe a estudar a linguagem levando em consideração as 

propriedades da mente humana e a realização destas com a organização biológica da espécie. 

 

A gramática generativa de uma língua particular é uma teoria que diz 

respeito à forma e ao significado de expressões dessa língua. Podem 

imaginar-se muitos modos diferentes de abordar tais questões, podem ser 

adoptados muitos pontos de vista ao tratá-las. A gramática generativa limita-

se a considerar certos elementos desta problemática. O seu ponto de 

referência é o da psicologia individual. Diz respeito aos aspectos de forma e 

do significado que são determinados pela <<faculdade da linguagem>>, que 

deve ser entendida como uma componente particular da mente humana. 

(CHOMSKY, 1986 [1994, p. 22])  
 

 
 

 Na perspectiva gerativista, o conceito de "Gramática" não está relacionado a ditar 

regras de bem falar ou escrever, mas investigar as estruturas que pertencem à gramática de 

uma determinada língua. Essas possibilidades são limitadas pela "Gramática Universal" 

(doravante GU), que faz parte das faculdades inatas do ser humano. A GU oferece princípios 

e parâmetros que podem ser especificados diferentemente em gramáticas particulares - 

determinando, assim, os limites de variação entre gramáticas particulares, de acordo com 

(Chomsky e Lasnik 1993 apud GALVES, C.; NAMIUTI, C.; DE SOUSA, M. C. 2006). Cada 

"Gramática Particular" (doravante GP) representa uma determinada parametrização dos 

princípios da GU. A gramática do falante, na teoria gerativa, será uma entidade individual: 

uma GP internalizada na mente do falante. As gramáticas individuais emergem nos falantes a 

partir da interação entre os princípios da GU - que são inatos -, e a experiência linguística de 

cada falante, isto é, os dados a que está exposto na fase de aquisição, produzidos pela geração 

anterior. 

 Portanto, o gerativismo estabelece dois tipos de gramáticas, GU e GP, na qual a 

primeira vem a ser o estado inicial da linguagem que capacitaria qualquer sujeito a adquirir 

qualquer língua, desde que seja exposto a dados dessa língua, enquanto que a segunda 

gramática é a evolução da primeira, correspondendo às particularidades de cada língua. 

 A teoria de Chomsky postula que o ser humano possui em seu aparato genético 

alguma coisa como uma faculdade da linguagem, alocada no cérebro humano, uma hipótese 

plausível para marcar a diferença fundamental entre a espécie humana e todos os outros seres 

do planeta. A faculdade da linguagem é composta por um modelo conhecido por princípios e 

parâmetros. 

A faculdade da linguagem é composta por princípios que são leis 

gerais válidas para todas as línguas naturais; e por parâmetros que são 



propriedades que uma língua pode ou não exibir e que são 

responsáveis pela diferença entre as línguas. Uma sentença que viola 

um princípio não é tolerada em nenhuma língua natural provavelmente 

porque tem a ver com a forma como o cérebro/a mente da espécie 

funciona; uma sentença que não atende a uma propriedade paramétrica 

pode ser gramatical em uma língua e agramatical em outra. (MIOTO 

et al., 2007, p. 24)  

 
 

A Teoria Gerativa surgiu com conceitos que se distanciavam das abordagens do 

estruturalismo (de Saussure), que “considera a língua como um produto social da faculdade da 

linguagem" (SAUSSURE; p.17, 2012).  Desta maneira, por suas especificidades, a teoria 

também conhecida como chomskyana, tem como objeto de estudo analisar sintaticamente a 

estrutura da frase distinguindo-a em superficial e profunda, mostrando que as análises 

sintáticas da frase praticadas até então, eram inadequadas em vários aspectos, sobretudo, 

porque deixavam de levar em consideração a diferença de níveis estruturais. 

 Neste sentido, têm-se os conceitos de "competência", representando um modelo de 

conhecimento da língua internalizada e "desempenho", designando o uso concreto que um 

falante faz de sua língua em uma situação de comunicação real. É interessante destacar que, 

tal teoria pretende explicar a competência linguística do falante, a partir da concepção de uma 

gramática interiorizada proveniente de um dicionário mental das formas da língua e de um 

sistema regidos de princípios e regras, ou seja, dois indivíduos podem partilhar exatamente o 

mesmo conhecimento da língua, porém podem diferir na capacidade de por em uso tal 

conhecimento. 

 

3. Concordância Nominal 

 Conforme Naro; Scherre e Naro, (1981, 1991, apud NARO; e SCHERRE 2007, p. 49-

50), mostram de forma generalizada em suas pesquisas, os dialetos não-padrão do português 

do Brasil apresentam fenômenos de concordância variável de número entre os elementos do 

sintagma nominal e a concordância variável de número no sintagma predicativo. Vejamos 

abaixo os exemplos: 

 

(2) Concordância variável de número entre os elementos do sintagma nominal: 

 

os fregueses; as boas ações; as codorna; as porta aberta; essas estradas nova, do meus pais. 

 

(3) Concordância variável de número no sintagma predicativo: 

 



as coisas tão muito caras, né? 

as coisa tá cara. 

 

 Observa-se, no exemplo (2) uma inadequação
5
 no sintagma nominal (SN), em "as 

codornaØ; as portaØ abertaØ; essas estradaØ novaØ e doØ meus pais", nesses casos 

ocorreram a ausência da desinência de número nas categorias que aparecem junto ao sintagma 

nominal representada pelo morfema zero "Ø" . Já no exemplo (3), "em as coisa táØ caraØ",  

nota-se que a variação é vista tanto no núcleo do sujeito como no sintagma do predicativo. 

 Fazendo uma comparação, com relação ao Português Europeu (PE), de acordo com as 

constatações de Costa e Figueiredo Silva (2006) “dentro do DP
6
, o PE exibe o padrão de 

concordância de número encontrado em muitas línguas românicas: a pluralidade é expressa 

em todas as categorias capazes de portar esse tipo de morfologia (nomes, determinantes, 

quantificadores, adjetivos, possessivos e demonstrativos)”, como se vê abaixo:  

 

(4) a. Os/este/alguns/uns livros muito bonitos.  

      b. Os primeiros livros da biblioteca.  

      c. Os meus livros. 

      d. Todos os meus primeiros livros bonitos. 

(Exemplos de Costa e Figueiredo Silva (2006), p. 3) 

 

 Naro e Tarallo (1981a, 1993a, apud NARO; e SCHERRE 2007, p. 50), verificam em 

seus trabalhos que "há basicamente duas correntes de pensamento com relação à origem da 

falta variável de concordância, bem como de outros fenômenos variáveis, no português não-

padrão no Brasil". É válido ressaltar que uma delas considera que esse fenômeno tem origem 

unicamente na antiga deriva secular das línguas indo-europeias em geral, e das línguas 

românicas em particular, em direção a uma gramática com menos flexão, nos termos de Sapir 

(1949/1921: 145-170). 

 De acordo com Carvalho (1997), a concordância nominal em Língua Portuguesa é 

considerada redundante, tanto no aspecto de gênero, quanto no de número, exigindo que o 

termo subordinado concorde com a forma do termo subordinante, conforme podemos 
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verificar nos exemplos, a seguir, que são marcas para o número e para o gênero, 

respectivamente: 

(5) a. os pequenos gatos pretos; 

      b. a pequena gata preta.  

(Exemplos de Carvalho (1997), pág. 44) 

 

 Segundo Naro e Scherre (2007), no português "as formas sem concordância são 

estatisticamente raras", no entanto Mattos e Silva (1981, apud NARO; e SCHERRE 2007, p. 

58) apontam que "textos de estágios antigos do português, particularmente aqueles do período 

anterior ao estabelecimento das normas gramaticais durante o estágio clássico XVI, também 

apresentam ocasionalmente falta de concordância". Ou seja, embora não muito comum, esse 

fenômeno também não é atual, já se notava vestígios na antiguidade mesmo sem haver uma 

gramática que o estudasse.  

 

4. Metodologia 

 Seguindo o método rigoroso desta linha de pesquisa, o corpus deste trabalho é 

composto por 24 produções textuais (seis de cada nível do ensino fundamental 2) - cedidas do 

banco de dados de BARBOSA (2012) -, de alunos da rede privada da cidade de Maceió, com 

faixa etária compreendidas entre 10 e 14 anos, em que a maioria se encontrava devidamente 

regular com relação à idade e à série que estava cursando.  

Para a obtenção do material estudado, os informantes tiveram de produzir textos de 

caráter narrativo, pois acreditamos que nesse gênero há maior facilidade de ocorrências do 

fenômeno em questão. Dessa forma, os alunos tiveram a total liberdade de escolher do que 

gostariam de abordar em suas respectivas produções.  

 Essa proposta possibilitou uma maior participação dos alunos, que desenvolveram 

textos de uma lauda e, dessa maneira, foram verificadas diversas temáticas distintas, inclusive 

de acontecimentos pessoais e momentos marcantes em suas vidas, além de se obter uma 

amostra representativa de textos de crianças e jovens em vários níveis de escolarização.  

                                                                                                                                                

5. Análise dos dados 

 Nesta seção, será apresentada a análise de ocorrências e não ocorrências de 

concordância nominal em produções escritas de crianças e jovens de ensino fundamental 2. 



Buscamos investigar o papel de intervenção da escola na aprendizagem e as estratégias de 

escrita com relação à concordância nominal nas produções escritas desses informantes.  

 Partindo para o uso da concordância nominal nessas produções, observamos que de 

modo geral os alunos não produziram muitas sentenças que violassem tal fenômeno, ademais, 

utilizaram com mais frequência a relação entre nome e pronome, mais precisamente 

possessivo, e a relação entre nome e numeral, encontradas na mesma sentença, por exemplo:  

 

(6) a. [...] meu avô era um senhor de idade [...] 

      b. [...] uma das minhas melhores amigas [...] 

      c. [...] uma prima minha caiu [...] 

      d. [...] meu braço ficou uma semana roxo [...] 

(Exemplos retirados das produções de alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos, respectivamente). 

  

 Esta estratégia de utilizar assiduamente pronomes possessivos pode ser explicada pela 

imaturidade em expressões escritas e pelo fato de os informantes estarem discorrendo, na 

maioria das vezes, casos verídicos e pessoais, vividos em família, como se nota nos itens 

acima expostos, e desse modo, principalmente nas duas séries iniciais (6º e 7º anos) uma 

maior frequência e até mesmo repetição na explanação de suas ideias no decorrer das 

produções. Vejamos: 

 

(7) a. Uma viagem com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã enfim [...] 

      b. [...] minha mãe meu pai e um amigo do meu pai [...] 

(Exemplos retirados de alunos de 6º e 7º anos, respectivamente). 

  

 No decorrer das análises também verificamos que os informantes quase não fizeram 

uso de sentenças no plural, no entanto, mesmo com pouca frequência, observamos em todas 

as séries estudadas algumas ocorrências. Dessa maneira, entende-se que os alunos não 

tenderam a pluralizar as frases e consequentemente evitaram a produção de agramaticalidades 

utilizando as desinências de número, como se nota abaixo: 

 

(8) a. [...] uma bolsa com muitos confeitos e lanches. 

      b. [...] eu fazia umas pequenas surpresas pra ela [...] 

      c. Avistamos duas motos com policiais em cima [...] 



      d. [...] não ligava para os meus protestos. 

(Exemplos retirados de alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos, respectivamente) 

 

            Partindo para o âmbito das inadequações, que foram pouco realizadas, constatamos 

uma maior ocorrência nas produções dos alunos de 6º ano, um equilíbrio entre as produções 

dos alunos de 7º e 8º anos (uma em cada série) e nenhuma sentença agramatical no 9º ano. Ao 

decorrer das análises dos dados obtidos, percebemos que a maioria das agramaticalidades 

eram produzidas quando os informantes utilizavam estruturas predicativas (9a) e adjetivos 

como adjuntos de nomes (9c) em suas sentenças, como vemos abaixo: 

 

(9) a. [...] porque as roupas era muito linda [...] 

      b. [...] vários botões e era azul [...] 

      c. [...] escutamos umas pisadas forte [...] 

(Exemplos retirados de alunos de 6º, 7º e 8º anos, respectivamente). 

 

          Nas amostras acima exemplificadas, podemos notar que houve o apagamento da 

desinência de número nos adjetivos “linda”, “azul” e “forte”, os quais, de acordo com a 

gramática normativa, deveriam concordar com o termo a que eles se referem, ou seja, os 

nomes “roupas”, “botões” e “pisadas”, respectivamente. 

          Em contrapartida, na turma do 9º ano, que não produziu sentenças que violassem as 

regras gramaticais, encontramos um dado de um aluno que soube utilizar uma sentença 

semelhante as que foram acima expostas em sua produção, como exemplificamos a seguir: 

 

(10) Compramos muitas roupas e acessórios incríveis [...] 

 

 Nesse exemplo o aluno conseguiu marcar a desinência de número no adjetivo 

"incríveis", que por sua vez concorda com os nomes “roupas” e “acessórios”. Embora uma 

sentença como essa tenha sido rara de se produzir, ao encontrá-la, principalmente numa turma 

mais avançada, pode-se fazer uma relação com a atuação da escola nas atividades discentes, 

isto é, um avanço na capacidade de escrita desses indivíduos. 

 

 



6. Considerações finais 

Neste artigo, buscamos apresentar uma análise acerca do fenômeno da concordância 

nominal em produções escritas de estudantes com idade compreendida entre 10 e 14 anos, 

com o intuito de investigar o papel de intervenção da escola e as estratégias que os alunos 

utilizam em suas expressões escritas.                                                                                   

Ao examinarmos as produções textuais desses sujeitos, notamos que estes, na maioria 

dos casos, conseguiram marcar as desinências de número em suas sentenças, porém estas 

eram construídas, predominantemente, no singular, o que de certa forma dificultava um 

possível apagamento da concordância. Ademais, pode-se observar uma grande utilização de 

pronomes possessivos no decorrer de seus textos, principalmente nas duas primeiras séries do 

ensino fundamental 2, o que tornava a leitura repetitiva. Com exceção da turma de 9° ano, as 

demais produziram sentenças que violavam as regras de utilização da concordância nominal, 

em maior parte, quando faziam uso de adjetivos em suas frases, pois não havia a marca de 

número nos nomes os quais os artigos se referiam e vice-versa. No entanto, na última série 

desse nível de ensino, os informantes conseguiram produzir sentenças que estivessem de 

acordo com as regras gramaticais, pondo em questão a atuação da escola como instituição de 

aprendizagem, pois houve um crescente avanço na capacidade de escrita de seus discentes. 

Trabalhos como este fazem com que tomemos ciência de como está o desempenho dos 

alunos para que possamos elaborar formas de intervenção para auxiliar estes numa melhor 

execução de produções textuais. Com isso, é válido ressaltar que tal investigação pode 

proporcionar pesquisas futuras em busca de um refinamento na análise, isto é, novos olhares e 

resultados acerca dessa proposta de estudo. 
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