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Resultados divergentes acerca da progressão de uma variante podem ser encontrados na 

literatura. A pergunta é: estariam esses resultados referentes à mesma etapa de implementação 

da mudança? O equacionamento da questão da variação e mudança linguística pressupõe 

respostas para cinco problemas, dentre eles o da implementação (conforme Weinreich; Labov; 

Herzog (2006[1968])): o processo da mudança linguística pode envolver estímulos e 

restrições tanto da sociedade quanto da estrutura da língua. A completude da mudança e a 

passagem da variável para o status de uma constante se faz acompanhar pela perda da 

significação social que o traço possuía. O alto grau de regularidade que a mudança exibe é o 

produto dessa perda de significação nas alternâncias envolvidas e da seleção de uma das 

alternativas como uma constante. Neste texto nos dedicamos especialmente ao estudo da 

implementação da mudança em comunidades de fala diversas. Conforme Milroy (1987), as 

comunidades que podem ser consideradas de redes sociais mais fechadas são mais 

conservadoras e aí as mudanças se implementam mais lentamente do que nas comunidades de 

redes sociais mais abertas, menos conservadoras. Hipotetizamos que, em comunidades de fala 

mais conservadoras, com redes sociais mais fechadas, a implementação da mudança estaria 

em um estágio anterior ao das comunidades de fala com redes sociais mais abertas. Adotamos 

então um método que considera não apenas a faixa etária dos falantes, mas também as 

características das redes sociais das comunidades de fala como parâmetro para aferição do 

estágio de implementação da mudança. Tratamos da implementação de A GENTE 

pronominal, considerando a etapa de estratificação do processo de gramaticalização 

(conforme Hopper; Traugott (1993)), em comunidades de fala diversas, com dados coletados 

de forma a haver comparabilidade na análise (corpus VARFON-MINAS/CNPq). Observamos 

dados de Machacalis/MG2, cidade do Vale do Mucuri. Pesquisamos também a cidade de Ouro 

Branco3, região central de Minas. Essa comunidade de fala é menos conservadora do que a 

comunidade de Machacalis e tem uma rede social mais aberta do que aquela. A 

implementação de A GENTE pronominal não de dá da mesma forma nas duas comunidades. 

Em Machacalis, há uma especialização das formas – A GENTE pronominal é usado mais, 

entre os jovens, com sentido indeterminado, ao passo que NÓS é usado, entre os jovens, com 

sentido determinado. Em Ouro Branco A GENTE é sempre mais usado do que NÓS. O alto 

grau de regularidade que a mudança exibe é o produto da perda de significação nas 

alternâncias envolvidas e da seleção de uma das alternativas como uma constante. O que não 

ocorre em Machacalis.  O estágio da mudança em Machacalis seria considerado anterior ao 

estágio de Ouro Branco. Nesse estágio, ainda não final, encontrado em Machacalis, avaliações 

podem interferir no curso da variação mais vigorosamente. Assim, captamos vários estágios 

da implementação da mudança verificados em um só momento histórico. 
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