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O fonema /R/, no português brasileiro, possui grande diversidade 

de realizações, e sua variedade retroflexa está entre as que mais 

despertam atenção e interesse de pesquisadores. Em Minas Gerais, os 

pontos, onde se concentram as mais significantes manifestações do [ɹ] 

retroflexo, compreendem uma área contínua no Sul do Estado, região 

limítrofe com São Paulo e outra no extremo Oeste, na região do 

Triângulo Mineiro, contígua ao Norte do Estado de São Paulo. No 

entanto, trabalhos mostram que as manifestações do [ɹ] em Minas Gerais 

não se restringem às duas regiões acima citadas. Cidades do centro-oeste 

do estado, como Divinópolis, Itaúna, Carmo do Cajuru, Pará de Minas, 

Piumhi e Itaiaiuçu, por exemplo, incorporaram à sua fala, essa variedade 

do fonema /R/. Aliás, é possível dizer que naquela região de Minas, o [ɹ] 

é a modalidade mais utilizada em coda silábica. Quais seriam as 

possíveis razões para tal comportamento do fonema /R/ naquela região, 

mais especificamente em Itaguara (MG) e Itaúna (MG)? O presente 

trabalho “embasado na Teoria da Variação e Mudança Linguística, cujo 

maior expoente é o americano Willian Labov – analisa os possíveis 

aspectos sociais responsáveis pela presença do [ɹ] naquelas cidades. 

Tendo em vista que a variação é essencial à própria natureza da 

linguagem humana, é possível perceber outras variantes do fonema /R/, 

além do [ɹ], na fala dos moradores de Itaguara (MG) e Itaúna (MG). A 

Teoria da Variação e Mudança, novamente, explica as razões pelas quais 

o falante opta por uma ou outra variedade do fonema /R/, considerando 

os fatores sociais envolvidos na fala analisada. Enfim, este trabalho, 

nesse recorte, foca nos aspectos sociais da pesquisa realizada sobre a 

produção do fonema /R/ no centro-oeste mineiro. 
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