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Este trabalho consiste no estudo da variação que envolve o 
fenômeno da concordância verbal de terceira pessoa na oralidade de 
indivíduos fluminenses, a ser comparada com a fala de informantes 
representativos de outras comunidades de fala. Dessa forma, 
objetiva-se sistematizar a variação cujas formas variantes são 
presença e ausência de concordância verbal de terceira pessoa (ex.: 
eles cantam e eles canta) . Para isso, são investigados fatores de 
ordem linguística e extralinguística que possam influenciar a 
realização de cada variante. O trabalho fundamenta-se nos preceitos 
da Teoria da variação e mudança (Weinreich, Labov & Herzog, 
1968) e em Vieira (1995), que auxiliou na elaboração das variáveis 
independentes controladas. O estudo vale-se do corpus constituído 
no âmbito do Projeto "Estudo comparado dos padrões de 
concordância em variedades africanas, brasileiras e européias". Ele 
encontra-se estratificado por faixa etária, escolaridade e sexo do 
informante. Constituído o corpus, realizou-se a análise qualitativa e 
quantitativa dos dados. Sobre os resultados preliminares, dois 
aspectos têm se mostrado influenciadores do fenômeno: a saliência 
fônica e a posição do sujeito em relação ao verbo. De modo geral, 
observou-se que, quanto mais saliente, maior a probabilidade de 
haver concordância; já a posposição do sujeito favoreceria a não-
concordância. Com isso, observaram-se aspectos da pesquisa, em 
andamento, que serão apresentados, cujos objetivos maiores são 
colaborar para a compreensão do fenômeno da concordância verbal e 
relacionar essa variação à caracterização das variedades do 
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