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Nesta comunicação apresento resultados de pesquisas de base variacionista que 
consideram dois diferentes níveis de análise: o fonológico e o sintático. Os resultados de 
Ferreira (2007) sobre a redução de gerúndio no português falado no interior paulista 
(“cantando” x “cantano”) apontam para uma correlação segura com o fator nível de 
escolaridade, o que significa dizer que os índices de redução são inversamente 
proporcionais ao aumento do nível de escolaridade. Nos resultados alcançados por 
Santos (2005), na investigação do uso alternante indicativo/subjuntivo em amostras do 
português falado no interior paulista e na cidade do Rio de Janeiro, essa mesma 
sistematicidade não se verifica, na medida em que os índices apurados permitem 
colocar, de um mesmo lado, o comportamento de falantes dos níveis extremos de 
escolaridade (superior e de até 4 anos de escolaridade) e, de outro, o comportamento de 
falantes dos níveis intermediários (de 5 a 8 anos de escolaridade e de 9 a 11 anos de 
escolaridade), embora a diferença entre os índices para cada um desses níveis de 
escolaridade não seja tão significativa quanto o é para a redução de gerúndio. Com base 
nesses resultados, pode-se afirmar a relevância do fator escolaridade apenas para o 
primeiro fenômeno, ao passo que para o segundo, a relevância fica por conta apenas de 
fatores estruturais. Pretendo, então, a partir dessas constatações para fenômenos 
variáveis de níveis distintos, trazer à discussão o que de fato constitui a dimensão 
variável da língua para a identificação de variedades cultas e variedades populares, 
discussão, aliás já travada há algum tempo no interior da Sociolingüística (cf. LABOV, 
1978; LAVANDERA, 1978; WEINER & LABOV, 1983) 
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