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Nossa comunicação tem como objetivo mapear e discutir resultados de pesquisas 
sociolingüísticas de base laboviana que envolvem três grandes fenômenos variáveis no 
português brasileiro: a expressão gramatical do imperativo (Scherre et alii, 1998; Sampaio, 
2001; Lima, 2005; Scherre, 2007); a alternância tu ~ você (Lucca, 2005; Paredes Silva, 2003; 
Dias, 2007); a concordância verbal variável (Naro & Scherre, 2007; Loregian-Penkal, 2004; 
Cardoso, 2005; Scherre & Naro, 2007), com base em dados de fala e de escrita. No desenrolar 
de nossa discussão, assumimos as idéias de Bortoni-Ricardo (1998) de que um entendimento 
mais adequado do português brasileiro se dá com “a adoção de um modelo de três continua: o 
rural-urbano; o da oralidade-letramento e o de monitoração estilística”, acrescido de um quarto 
continuum, o geográfico, não abarcado pelo rural-urbano. Além disso, adotamos da mesma 
autora a noção de traços descontínuos, que recebem maior estigma dos grupos urbanos por 
estarem presentes nas variedades de grupos localizados na base da hierarquia social, e de traços 
graduais presentes em todas as variedades  de todos os brasileiros. Os três fenômenos analisados 
vão nos permitir evidenciar que, fundamentalmente, os traços associados a grupos com menos 
prestígio social é que são de forma mais explícita atribuídos às variedades populares do 
português brasileiro e só entram de forma natural na escrita de textos muito informais ou de 
músicas rurais de raiz. 
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