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Segundo Labov (1994), a compreensão  da mudança lingüística  requer que se leve em 
consideração o grau de consciência dos grupos sociais a respeito de cada estágio desse 
processo de transformação. O autor propõe  três categorias  analíticas – estereótipos, 
marcadores e indicadores – que se diferenciam segundo o grau de consciência social 
exibido por cada uma. Estereótipos são variáveis sujeitas a comentário social e 
suscetíveis de correção e hipercorreção; marcadores são variáveis que não apresentam o 
mesmo nível  de consciência social, mas mostram estratificação social e estilística, e 
indicadores são variáveis que não são comentadas ou reconhecidas pelos falantes 
nativos, embora se diferenciem pelo seu relativo grau de avanço entre os grupos sociais 
iniciadores da mudança lingüística. Defende que as considerações  sobre a mudança 
lingüística devem distinguir entre mudança acima e abaixo (change from above vs. 
change from below) e esclarece que as palavras acima e abaixo, nesse contexto, 
referem-se, simultaneamente,  aos níveis de consciência social e posição na hierarquia 
socioeconômica. 
Neste trabalho, valho-me da proposta laboviana, adaptando-a aos meus objetivos:  a 
análise sincrônica de dois fenômenos variáveis –  remissão   anafórica a entidades não-
locativas  por meio da forma onde e  construções clivadas –  fenômenos esses que 
diferem quanto ao grau de consciência social associado ao seu emprego. 
Analiso os fenômenos referidos acima em duas amostras de fala – Amostra Censo-RJ e 
Amostra NURC-RJ – e em uma amostra escrita, constituída por textos veiculados  pela 
mídia escrita produzida no Rio de Janeiro, tanto aquela voltada para leitores das classes 
A e B, quanto aquela voltada para as camadas C e D. Assumo que a produção 
lingüística dos falantes que integram a amostra NURC bem como aquela constituída por 
textos extraídos da mídia escrita representam a variedade culta e que essas duas se 
distinguem pelo grau de atenção dispensado à produção lingüística que, provavelmente, 
será ainda maior nos gêneros escritos do que nos orais.  
O cotejo dos resultados para as três amostras permite caracterizar, de forma não 
impressionística, a variedade empregada pelos falantes de baixa renda e baixa 
escolaridade, no que tange aos dois fenômenos em análise, bem como mostrar o efeito 
da consciência social no uso desses fenômenos. 
 


