
Parrocfnios

•

FUNDAC::AO
. - CALOU5TE

. GULBENKIAN

ASSOCIAc;Ao PORTUGUESA DE LINGUtSTlCA



Titulo XXIII Encontro Nacional
da Associafiio Portuguesa de Linguistica
Textos Seleccionados

Organizac;ao S6nia Frota e Ana Lucia Santos

Execuc;ao grafica Colibri Artes Gnificas

ISBN 978-972-96615-1-8

Deposito legal n.o 170391/01

Tiragem 500 exemplares

Lisboa Outubro de 2008

XXIII Encontro Nacional
da Associa~aoPortuguesa de Linguistica

Textos Seleccionados

Evora, 1-3 de Outubro de 2007

Organizaliiio

Sonia Frota
Ana Lucia Santos

Lisboa
ASSOCIA~AOPORTUGUESA DE LINGuiSTICA

2008



Representa~oes lingiiisticas:
uma abordagem probabilistica em fonologia

Thais Crist6faro Silva!
Universidade Federal de Minas Gerais

Raquel Marcia Fontes Martins
Universidade Federal de Minas Gerais

.Introdu~o

Este trabalho tern por objetivo avaliar 0 cornportamento lingtifstico de indivfduos
especfficos em rela~ao a fenornenos fonol6gicos e estilos de fala diferentes2• Ainda,
objetiva abordar 0 carater das representa~6es lingtiisticas, analisando a organiza~ao do
componente fonol6gico.

Sugere-se que a variabilidade atestada na produ~ao de fala dos indivfduos faz parte
do conhecimento lingtiistico deles (Johnson & Mullenix, 1997). Com base em tal
considerac;ao, adotamos teorias multirrepresentacionais, quais sejam: Fonologia de Uso
(Bybee, 2(01), Teoria de Exemplares (pierrehumbert, 2001, 2(03) e Lingtifstica
Probabilfstica (Bod, Jannedy & Hay, 2(03). Tais teorias sao abordadas na pr6xirna sec;ao.

o conceito de lfder da mudanc;a lingUfstica, proposto por Labov (2001, v. 2), e
considerado em urn estudo transversal realizado com 12 indivfduos (6 lfderes e 6 nao
·lideres), de modo que aqui avaliamos a questiio da lideran~a, abordada na sec;ao 3. Na
~ao 4, tratamos da metodologia ernpregada neste estudo. as resultados encontrados,
discutidos na sec;ao 5, dernonstram variac;5es inter e fntra-individuais relevantes e
~ntarn para aspectos que estiio em consonancia com os rnodelos te6ricos adotados. A
~ao 6 aponta as considera~6es finais deste trabalho.

2. Perspectivas teoricas para as representa~oeslingiiisticas

Neste trabalho, como avaliarnos 0 carater das representac;oes lingtifsticas, vale
destacar 0 estudo de Johnson & Mullenix (1997), os quais discutern duas perspectivas
rincipais sobre essas representa~5es,quais sejam:

E
As autoras agradecem 0 apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico. CNPq,
Itraves de balsa de Doutorado para Raquel Fontes Martins e balsa de Produtividade em Pesquisa para ThaIs
Crist6faro Silva (processo 30.33.97nooS-S).

Sangster (2002) encootrou, em seu estudo, variabilidade inter e intra-individual significante ao analisar
fenomenos e estilos de fala distintos.
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(1) na primeira perspectiva, que e tfpica de teorias lingtifsticas tradicionais, as
representac;5es lingtifsticas slio consideradas como simples e 0 mapeamento
entre as formas abstratas e as formas atestadas nas Ifnguas naturais e conside
rado como complexo. Assim, essas representac;5es excluiriam informa<;6es
redundantes - ou seja, a variac;lio -, operando com categorias discretas;

(2) ao contnirio da primeira, nesta segunda perspectiva, que e tfpica de teorias
multirrepresentacionais, as representac;5es lingtifsticas slio consideradas como
complexas e a mapeamento entre as formas abstratas e as formas atestadas nas
Ifnguas naturais e considerado como simples. Desse modo, estas representa<;Oes
incluiriam informac;5es redundantes, operando com categorias gradientes.

Este trabalho investiga a produC;lio Iingi.ifstica de indivfduos na segunda perspecti
va citada por Johnson & Mullenix (1997). Assim, passamos a tratar, brevemente, da
Fonologia de Uso, da Teoria de Exemplares e da Lingi.ifstica Probabilfstica, que aqui
adotamos e as quais consideram as representac;5es Iingi.ifsticas como sendo multiplas.

Essencialmente, a Fonologia de Uso (Bybee, 2001) postula que a experiencia
lingilfstica - semelhante a qualquer outro tipo de experiencia humana - e fundamental
na organizac;lio Iingi.iistica e, conseqi.ientemente, na organizac;lio do componente
fonologico. 0 modelo considera que esse componente e intimamente relacionado ao
lexico que, por meio do significado, constitui a gramatica. 0 lexico, por sua vez, e
maximizado na medida em que apresenta alofones e outras informac;5es especfficas,
como sflaba, acento, posiC;lio (Johnson & Mullenix, 1997). 0 detalhe fonetico e
generalizado em representac;5es multiplas que se organizam probabilisticamente. Esse
ponto e muito importante a este trabalho, tendo em vista que a noc;lio de representa<;6es
multiplas permite incorporar ao formalismo as diversas representac;5es observadas nas
varia<;5es inter e intra-individuais. Ainda, a Fonologia de Uso adota a palavra como
unidade de analise e atribui fundamental papel a freqi.iencia: as freqtiencias de
ocorrencia (token) e de tipo (type) organizam 0 lexico e a gramatica.

Segundo a Teoria de Exemplares (pierrehumbert, 2001), que e incorporada pela
Fonologia de Uso, cada categoria - como, por exemplo, 0 som, a sflaba ou 0 morfema
e representada na memoria por uma "nuvem" de ocorrencias da categoria. Vale destacar
que essa "nuvem" de ocorrencias aponta para a noc;lio de representac;5es lingtifsticas
multiplas. Ainda, pelo fato de 0 Modelo de Exemplares considerar a gradiencia fonetica,
que tambem se Iiga a noc;lio de representac;5es multiplas, ele e importante ao presente
trabalho, ja que essa noc;lio eelucidativa na abordagem da variabilidade individual.

Sobre a Lingtifstica Probabilfstica (Bod, Jannedy & Hay, 2003), por propor uma
analise probabilfstica da Ifngua, essa teoria permite que se investiguem as multiplas
representac;5es do componente fonologico, decorrentes das variac;5es inter e intra
-individuais. Tal teoria possibilita urn tratamento estatfstico mais refinado para tais
representaC;5es, postuladas pela Fonologia de Uso e pela Teoria de Exemplares.
Passemos agora a proxima sec;lio, que aborda 0 indivfduo como unidade de analise, bem
como a questlio da Iideranc;a, os quais slio importantes neste trabalho.
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3. 0 individuo e a questiio da Iideran~

Tradicionalmente, 0 comportamento do individuo nlio e considerado em trabalhos
que tratam de mudanc;a sonora. A esse respeito, Hazen (2002, p. 501, 502), que aborda a
farru1ia como unidade de analise em fenomenos de mudanc;a, afirma:

For some researches, the language variation patterns of individuals are idiolects. But
according to tradicional variationist analysis, specifically Weinreich et al. (1968) and
Labov (1989b), idiolects are not a theoretical reality. [...] In this view, the language
variation grammar exists at the level of the speech community but not at the level of
the individual. These assumptions prohibit a nested view of language variation
whereby dialects are collections of similar idiolects, and languages are collections of
similar dialects.

Podemos dizer que, nessa vislio tradicional, 0 individuo nlio e considerado como
aut6nomo em relac;lio ao seu grupo social, definido em termos de fatores, como origem
geognifica, sexo, idade, escolaridade e c1asse social. Apesar de existirem vis5es
contrarias a perspectiva de que 0 comportamento do individuo e uma unidade de analise
plausfvel, pesquisas atuais atestam variac;5es inter e intra-individuais em fenomenos de
varia<;lio e mudanc;a sonora (ef. Huback, 2003; Oliveira, 1992; Oliveira Guimarlies,
2004; Paiva & Duarte, 2003; Sangster, 2002). Docherty et al. (1997, p. 276) tambem
apontam para a importancia de se estudar 0 comportamento do indivfduo, ao afirmarem:
"[...] patterns of variation (both within and between speakers) emerge as quite
systematic, but are more complex and of greater magnitude than has been suggested in
the phonogicalliterature".

Passemos a abordar a questlio da lideranc;a aqui considerada. Labov (2001, v. 2)
retoma 0 trabalho de Milroy (1987), a fim de discutir as redes sociais. Ele aponta que
nessas redes ha Ifderes e nlio-Ifderes da mudanc;a lingi.iistica, sendo que sua analise se
concentra nos Ifderes. Na proposta desse autor, a classificac;lio de urn falante como Ifder
au nlio-lfder se baseia nos indices estatisticos obtidos para esse falante, em relac;lio a
uma variavel inovadora que reflete uma mudanc;a Iingtiistica. Assim, urn Ifder apresenta
maiores indices de realizac;lio de uma variavel inovadora do que urn falante nlio-Ifder
que apresenta 0 inverso, ou seja, menores indices de realizac;lio dessa variavel. Na
pr6xima sec;lio, em que abordamos a metodologia empregada neste trabalho,
trabalharemos com esses conceitos de Ifder e nlio-Ifder.

4. Metodologia

Para estudar variac;5es inter e intra-individuais, investigamos tres fenomenos
fonologicos que envoIvern casos de variac;lio sonora no portugues brasileiro,
relacionados a cancelamento consonantaJ3. Esses fenomenos slio:

3Adotamos ° termo "cancelamento" para denominar as Ires fenomeoos em analise. Contudo, deve-se
ressaltar que reconhecemos que tais fenomenos sao casos de leni<tao, ou seja. casos em que h<l gradualidade
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Fenomenos

Fenomeno 1 (r #):

Cancelamento de U r" final

em nominais

Fenomeno 2 (v-v):

Cancelamento das liquidas IV
e Irl intervocalicas

Fenomeno 3 (cc):

Cancelamento das liquidas IV
e IV em encontro consonantal

tautossilabico

Exemplos

calor -7 cal6

6culos, espirito -7 6cus,
espito

refrigerante -7 refigerante
exemplo -7 exempo

Corpora

Corpus 1:

Huback (2003)

Corpus 2:

Fontes Martins (2001)

Corpus 3:

Crist6faro Silva (2003)

Corpora

CORPUS 1:

Huback (2003)

CORPUS 2:

Fontes Martins (2001)

CORPUS 3:

Crist6faro Silva (2003)

Palavras

I. Melhor
2. Lue:ar
3. Mulher
4.0ualauer
5. ComDutador

6. Para
7. Ele
8. Ela
9. Eles
1O.6culos

I 1. Problema
12.0utro
13.0uatro
14. SemDre
IS. Primeiro

Fenomeno

Fenomeno 1 (r #)

Fenomeno 2 (v-v)

Fenomeno 3 (cc)

Quadro 2: As 30 palavras avaliadas

Quadro 1: Fen6menos avaliados

Os sujeitos deste trabalho foram selecionados dos corpora 1,2 e 3 apresentados no
Quadro 1. Na sele9lio de tais sujeitos, consideramos como principal criterio a questlio da
lideran9a em rela9lio a mudan9a sonora. A classifica9lio de urn falante como Iider ou
nlio-Ifder seguiu a proposta de Labov (2001, v. 2) e se baseia nos indices estatisticos,
obtidos para esse falante, de ocorrencia de uma varilivel inovadora em caso de varia~ao

sonora. Como se apontou na se9lio anterior, urn lfder apresenta maiores fndices de
realiza9lio de uma varilive~ inovadora do que urn falante nlio-lfder que apresenta 0

contrlirio, menores fndices de realiza9lio dessa varilivel. Assim, fcram escolhidos, em
cada urn dos tres corpora aqui considerados, os 2 falantes que mais realizaram urn
fenomeno em questlio - indivfduos lfderes - e os 2 falantes que menos realizaram esse
fenomeno - indivfduos nlio-Ifderes. No total, foram selecionados 12 informantes: 6
Ifderes e 6 nlio-Ifderes, os quais participaram de urn estudo transversal.

Avaliamos esses individuos em 3 diferentes estilos4: a) fala espontanea; b) tarefa
de nomea9lio por figura; e c) tarefa de leitura. Ainda, trabalhamos com 30 palavras, ~s

quais apresentamos no Quadro 2 a seguir:

LAEL -escrita

16. Maior
17. Mar
18. Governador
19. Jogador
20. D6lar

21. Era
22. Dinheiro
23. Feira
24. Agora
25. Lula

26. Brasil
27. Presidente
28. Tres
29. Grande
30. Livro

Fenomeno 1 (r #)

Fenomeno 2 (v-v)

Fenomeno 3 (cc)

fonetica (PIERREHUMBERT, 2002). A leni~iio ou enfraquecimento consonantal ocorre quando urna
consoante e produzida com urn grau relativamente fraco de esfor~o muscular e for~a respirat6ria. De acordo
com Harris (1994, p. 120), a leni~iio e urn processo em que, tipicamente, urn segmento passa por urna serie
de estagios, sendo 0 ultimo deles 0 seu cancelamento.

4 A pesquisadora, uma das autoras deste artigo, coletou os dados com cada participante individualmente, scm
a presenc;;a de terceiros.
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Como se pode notar pelo Quadro 2, das 30 palavras, foram selecionadas: 5 do
Corpus 1; 5 do Corpus 2; 5 dos Corpus 3; e outras 15 do Corpus do LAEL - escrita5.

Ainda, dessas 30 palavras: 10 se referem ao Fenomeno 1 (r#), 10 se referem ao
Fenomeno 2 (v-v) e 10 se referem ao Fenomeno 3 (cc)6.

5Dispon(vel em: < http://LAEL.pucsp.br/corpora/index.htm>. Acesso emjan. 2008.

6Para informa~Oes sobre os criterios utilizados na sele~iio dessas 30 palavras, consultar Fontes Martins
(2007).
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Canoelamento

I
Node 5

CalegQfj % n

• n~o-cancela 98,5 1105
• cancela 1,5 17

Total 22,61122

1
Node 4

Cal6QOfl % n

• nao-cancela 63,0 462
• cancela 370 271

Total 14..8 733

I
Node 3

Cal6QOfl % n

• nao-cancela 93,2 1188
• cancela 68 87

Total 25,7 1275

Node 0

Cat6QOfl % n

• nilO<ancela 82,6 4093
• cancela t7 4 862

Total 100.0 4955

I l::

I
Nade2

Calegory % n

• nilO<ancela 79,2 1063
• cancela 20,8 280

Total 27,1 1343

I
Node 1

Calegory % n

• nao-cancela 57,1 275
i cancela 42,9 207

Tolal 9,7 482

Individuo
Adj. P-value=O,OOO, Chi-square=721 ,650,

df:4

,---------r-j---\-----,-\----,1
Jw L1V: 12R; l3R Nl": N1l; N3G l2l; L3J N2L. N2M N3Z

r--------
I.n~/a :
I • cancela I
1- ~

Cancelamento Total
nao-cancela n 4093

% 83%

cancela n 862
% 17%

Total 4955

5. Analise dos dados

No total, foram coletadas 4.955 dados para as 30 palavras dos 3 fenomenos em
analise, 0 que pode ser conferido na Tabela I:

Neste estudo, analisa-se a variavel dependente Cancelamento, que apresenta duas
categorias7 : (1) cancelamento, (2) nao-cancelamento. Ainda, propomos a analise de 3
variaveis independentes: Fen6meno, Estilo e Lideram;a. Os dados coletados foram
submetidos ao programa estatfstico Statistical Package for Social Sciences (doravante
SPSS) for Windows, v. 13.0

Tabela I: Total de dados Figura 1: Classificas;ao em arvore (metodo C:HA1I?) para os 12 i~~ividuos
(6 Iideres e 6 nao-Iideres) quanto aos tres fenomenos em analise

Das 4955 ocorrencias, 17% apresentaram cancelamento sonoro e 83% nao
apresentaram. Esse e urn resultado geral que considera Ifderes e nao-lfderes em conjunto
quanto aos tres fenomenos ao mesmo tempo.

Propomos duas analises neste trabalho: uma que avalia Ifderes e nao-lfderes quanto
aos 3 fenomenos (relac;ao entre as variaveis Lideram;a e Fen6meno) e outra quanta aos
3 estilos de fala (relac;ao entre variaveis Lideranr;a e Estilo) aqui considerados.

Comecemos pela primeira analise, em que avaliamos como Ifderes e nao-Ifderes
individualmente se comportaram com relac;ao aos tres fenomenos ao mesmo tempo e em
separado. Assim, na Figura 1, e apresentada uma classificac;ao em arvore (metoda
CHAID) para os 12 indivfduos quanta aos 3 fenomenos em analise, ao mesmo tempo.
Em tal arvore e nas outras que virao a seguir, vale notar que os Ifderes sao indicados
pela letra inicial "L" e os nao-lfderes, pela inicial "N":

7 Por questOes metodol6gicas. optamos por adotar duas possibilidades categ6ricas para os fen6mcnos de
varia~o sonora em analise: cancelamento e nao-cancelamento do som. Contudo. como destacamos na nOla
3 deste texto, reconhecemos que existe gradualidade fonetica nesses fen6menos.

Pela Figura 1, percebemos que os 12 indivfauos deste estudo foram a~upad~s em 5
n6s, em relac;ao a variavel dependente Cancelamento, considerando~seos tres fenomenos
analisados. Como nao ha indivfduos Ifderes e indivfduos nao-lfderes Juntos em u~ mesmo
06, podemos afirmar que, ern relac;ao a esses tres fenomen~s e;n conJunto, hderes se
comportam como Ifderes e nao-lfderes se comportam coAmo nao-hderes (Labov" 2001, v.
2). Isso nos perrnite concluir que existe uma tendencla de, _em, geral, hderes se
comportarem como Ifderes e de nao-lfderes se comportarem como nao-hderes. _

Contudo, par essa representac;ao em arvore, podemos fazer uma ~bservac;a~. ~s
indivfduos Ifderes nao se comportam de uma maneira unica, ja que, na FIgura ~, ha tres
n6s dividindo-os. 0 mesmo pode ser dito para as indivfduos nao-lfderes, pOlS em ta!
figura, ha dois nos dividindo-os. Como nao ha apenas dois nos ern tal ar:or~, urn .no
com as indivfduos Ifderes e 0 outro com os indivfduos nao-lfderes, essa dlv~sa~ ~aIOr
em cinco n6s demonstra que existe diferenc;a de comportamento tanto nos mdlvlduos
Hderes entre si (1°,2° e 4° nos da Figura 1) quanto nos indivfduos nao-~fderes entre SI (3:
e 5 nos da Fioura I). Assim, a Figura 1 representa a variabilidade mdlvldual que ha
dentro das cat~gorias Ifder e nao-lfder. Vale mencionar que isso nao e contemplado na
discussao que Labov (200 1, v. 2) faz sobre os Ifderes da mudanc;a.

Passemos, agora, a analise com todos os 12 indivfduos, contudo, Apara cada
fenomeno em separado. Essa analise nos mostra que, dependen~o do fenomeno, urn
indivfduo nao-lfder pode ser agrupado com indivfduos Ifderes e vIce-versa. A FIgura 2,
aqual considera somente 0 Fenomeno I (r #), ja nos mostra isso:
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Cance{amento

Cancelamento

Figura 2 - Classifica<;:ao em arvore (metodo CHAID) para todos 05 12 indivfduos
quanto ao Fenomeno 1 (r #) apenas

T
Node 5

Category % n

• nao-cancela 68,8 132
• cancela 31,2 60

Total 62 192

I
Node 4

Category % n

• nao-<ancela 99,3 447
• cancela 07 3

Total 14,5 450

'I
Node 3

Category % n

• nao-<anceIa
96,6 1004

• cancela 34 35

Total 33,4 1039

Node 0

eatego!y % n

• nBo<anceIa
82,9 2575

• cancela
17,1 532

Total 100,0 3107

I 1=

I
Node 2

Category % n

• nao-<ancela 78,7 667
• cancela 21,3 181

Total 27,3 848

r--------
l.~:

:_._~~a ~

Figura 3 - Classifica9lio em arvore (metodo CHAID) para todos os 12 individuos
quanto ao Fenomeno 2 (v-v) apenas

Individuo
~. P·value;Q,OOO, Chi·square=551,288,

df=.4

r-I-----,-1-----1------.-1------,1
L1W' L2l L1V; L2R LJR NIA; NIL; N2M' NJG N2L: N3Z LJ!

''I'
Node 1

Category % n

I r8<><ance1. 56,2 325
I cancela 438 253

TOOII 18,6 578

Pela analise da Mvore da Figura 3, percebemos que, quanta ao Fenomeno 2 (v-v)
somente, de modo diferente do Fen6meno 1 (r #) analisado anteriarmente, nao ha
indivfduos Ifderes e nao-lfderes agrupados em urn mesmo n6. Isso indica que Ifderes e
nao-Ifderes se comportam de forma diferente quanta ao Fenomeno 2 (v-v), ou seja, a
diferen<;:a entre eles e estatisticamente significante. Lfder se comporta como Ifder, e nao
.lider se comporta como nao-lfder quanta ao Fenomeno 2 (v-v), Vejamos, por fim, 0

comportamento de todos os 12 indivfduos quanta ao Fenomeno 3 (cc) na Figura 4:

I
Node 5

Category % n
• nao.cancela 57,7 ~1

I cancela 42,3 30

Tola1 7,9 71

r
Node 4

Category % n
• nao-cancela 98,0 195
• cancela 2,0 4

Total 22,2 199

I
Node 3

Category % n
• nao-cancela 74,0 54
I. cancela 26,0 19

Total" 8,1 73

Node 0

Category % n
I nao-cancela 80,3 720
I cancela 19,71n

Tola! 100,0897

I l:

"i
Node 2

Category % n
lnao-cancela 85,7 400
I cancela 14,3 67

Tolal 52,1 467

I
Node 1

CalegOf/ % n
Inao-cancela 34,5 30
II cancela 65,5 57

Total 9,7 87

IneJViduo
Adj, P-value=ll,OOO, Ch~square=187,720,

df--4

'I----.-,----!-------rl-----,I
L1W l1V' N1A; Nll'12R; l3R; N3G 12L N2l; N2M N3Z llJ

r-------·
I I nao-cancela I

:_I_~~~a j

Cancelamento

%
0,7 1

99 3 148

15,7149

1
N2MiN3Z

Total

Node 4

Category

• cancela
• nao-cancela

I
L2L' L2R' L3R' N3G

'I
Node 3

Category % n

• cancela 15,4 46
• nao-cancela 84,6 252

Total 31,3298

Node 0
Category % n

• cancela 16,1 153
• nA~ncela 839 798

Total 100,0 951

I -r=
Indivlduo

Adj, P-value=O,OOO, Chi-square=111 ,123,
df=3

I
I

N1A'N1L'N2L
I'

Node 2

Category % n

• cancela 7,8 21
• nao-cancela 92,2 249

Total 28,4 270

r--------I
I • cancela I
I • neo-cance/a I
I J

I
LlW' L1V' L3J'-I '

Node 1

Category % n

• cancela 36,3 85
• n~o-cancela 637 149

Total 24,6234

Como se pode verificar na arvore da Figura 2, ha individuos lideres e nao-Ifderes
agrupados em urn mesmo n6 (0 20 n6), 1550 indica que, para 0 Fenomeno I (r #)
particularmente, ha indivfduos Ifderes (Ll V, L2R, L3R) e indivfduos nao-lfderes (NIA,
NIL, N3G) que se compartam de forma parecida, ou seja, nao ha diferen<;:a
estatisticamente significante entre esses lideres e nao-lfderes com rela<;:ao ao Fenomeno
1 (r #).

Esse fato aponta para a variabilidade individual e sugere que 0 perfil de Ifder (e,
conseqlientemente, 0 de nao-lfder) e probabilfstico (Bod, Hay & Jannedy, 2003).
Mesmo quando se considera urn unico indivfduo, este pode ate apresentar uma
tendencia geral, par exemplo, de Ifder, contudo, a depender do fenorneno, pode tambem
se compartar como nao-lfder. Vejamos agora 0 comportamento de todos os 12
indivfduos quanto ao Fenomeno 2 (v-v), na Figura 3:

Figura 4 - Classifica9ao em arvore (metodo CHAlD) para todos os 12 individuos
quanto ao Fenomeno 3 (cc) apenas
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Cancelamento

Figura 6 - Classificac;ao em arvore (metodo CHAID) com a relayao
entre as variaveis Lideran/ya e Estilo para os lideres

%
70,4 1800
296 758

I
nornesySo de figura' lalture

100.0 2558

I
Node 2

Category 0/0 n
• nAo-cancela 86.6 466
- cancela 134 72

Total 21.0 538

Totel

Node 0
Category

86.0 1334
340 686
79.0 2020

• nAo-cancela
- cancela

I
Estilo

Adj. P-value-O.OOO. Chl-square-=S6.274.
df-1

I
I

fala esPlntAnea

Node 1
Category

• nSo-cancela
_ cancela

Total

r--------
t _ niJo-cance/a :

:_-_c~n~e.!...a ~

Pela analise da arvore da Figura 4, a qual considera apenas 0 Fen6meno 3 (ee)
percebemos q h' . d' 'd 'I'd ue a urn m IVI uo nao-Ifder, N3G, agrupado com outros tres indivfduos
I. e~es (L2L, L2R, L3R) no 3° n6. Isso indica que nao houve diferenc;a estatistieamente

slgmficante entre tais indivfduos quanta ao Fen6meno 3 (cc) .. d"d -, , ou seJa, que esse;? IVI uo. nao-lIder (N3G) esta, provavelmente, tendo urn comportamento pr6ximo de
Ider, p,or ISS? e~t.a em urn n6 onde predominam os Ifderes. Tal resultado tambem mostra
~ue ha vanabllIdade interindividual (Sangster, 2002) com relarao a t- d
IIderanc;a. y ques ao a

. . :ela analise realizada ate este momento, conclufmos que 0 comportamento do
mdlvlduo deve ser avaliado em termos probabilfsticos (Bod, Hay & Jannedy 2003)
ob.serva~do-se fen6men?s especfficos (Sangster, 2002). De modo geral, os re;ultado~
~vI~e,nclam que a orgamzac;ao do componente fonol6gico pode variar de indivfduo para
mdlvlduo a depender do fen6meno.

:assemo~ agora a, segunda analise, em que se avalia a variavel Lideram;a com
relac;ao a? Estllo para hderes e nao-Ifderes em separado. Na arvore da Figura 5, e feita
uma analIse em que se relaclOnam tais variaveis para os indivfduos nao-Ifderes somente:

Pel_a analise da arvore da Figura 5, notamos que os estilos fala espontanea e
7~mea~ao de figura se encontram agrupados em urn mesmo n6, separados do estilo
eltura A que se encontra em outro n6. Assim, por essa analise vemos que fia/a

espontanea e nomeariio de fi - "
• , , y, gura nao apresentam dlferenc;a estatistieamente

slgmficante para os mdlvfduos nao-Ifderes. Para esses indivfduos s6 ha' d'C d
fala es tAd ' Ilerenc;a a

I P pon anea e a nomea~iio de figura com relac;ao ao estilo leitura, 0 que vemos
pe 0 -valor = 0,021 presente na Figura 5.

l
'dVejamos, agora, a arvore na Figura 6 que mostra a relac;ao da variavel Esti/o com

os I eres somente:

Figura 5 - Cla~sificac;ao em arvore (metodo CHAID) com a relac;ao
entre as vanavels Llderanc;a e Estilo para os nao-Ifderes

Pela analise da Figura 6, \lemos que os Ifderes agrupam os 3 estilos de forma
diferente dos nao-Ifderes (Figura 5): os Ifderes agrupam nomea~iio de figura e leitllra
em urn mesmo n6 efala espo1!tanea em urn n6 diferente (Cf. Figura 6). Inclusive, 0 P
-valor =0,000 presente na arvore da Figura 6 demonstra que, para os indivfduos Ifderes,
essa diferenya da nomea~iio de figura e leitura quanto afala espontanea e ainda mais
significante estatisticamente do que a diferenc;a, para os indivfduos nao-Ifderes, da fala
{spontanea e nomea~iio de figura quanta a leilura (ver P-valor = 0,021 da lirvore da
Figura 5).

Podemos afirmar que os informantes Ifderes apresentam urn comportamento
parecido nos estilos nomea~iio de figura e leitura, apresentando urn comportamento
diferente no estilo fala espontanea. Ja os informantes nao-Ifderes apresentam urn
comportamento parecido nos estilos fala espontanea e nomea~iio de figura,
apresentando urn comportamento diferente no estilo /eitura.

Vemos que, enquanto para os Ifderes ha uma distinc;ao bern nftida entre estilo
informal (fala espontanea) e estilo formal (leitura e l1omea~iio de figura) - Cf. Figura 6 -,
para os nao-Ifderes nao 0 hi, ja que urn estilo, em princfpio, informal (fala espontanea)
foi agrupado com urn estilo formal (nomea~iio defigura) na analise da Figura 5 (Labov,
1972; Abaurre, 1981; Sangster, 2002).0 que parece estar ocorrendo e que, para os nao
-Ifderes, a fala espontanea e urn estilo mais formal do que informal. Isso porque, no
estilo fala espontanea, 0 percentual de cancelamento apresentado pelos nao-lfderes
(4,8%, Cf. Figura 6) alem de ser muito inferior - praticamente 7 vezes menor - ao
percentual de cancelamento apresentado pelos Ifderes (34%, Cf. Figura 6), e
aproximadamente 3 vezes rnenor do que 0 percentual de cancelamento dos Ifderes nos
estilos formais (13,4%, Cf. FIG. 6).
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6. Considera~oes finais

Par meio da analise do comportamento lingtifstico de indivfduos especfficos em
rela<;iio a fenomenos fonol6gicos diferentes, este trabalho buscou contribuir para a
discussiio sobre a organiza<;iio do componente fonol6gico. Sugerimos que a variabili
dade atestada na produ<;iio de fala dos indivfduos (varia<;oes inter e intra-individuais)
esta contida nas representa<;oes Iingtifsticas deles.

Ao avaliar a rela<;iio entre Indivfduo e Fenomeno, vimos que os indivfduos lidam
com diferentes fenomenos de forma probabilfstica (Bod, Hay & Jannedy, 2(03). Ressal
tamos a importancia de se considerar fenomenos diferentes para os indivfduos (Sangster,
2002), a fim de se observarem varia<;oes inter e intra-individuais. Esta e uma sugestao
metodol6gica deste trabalho para pesquisas futuras que visem analisar tais varia<;oes.

Na analise da rela<;iio da Lideran~a com Estilo, verificamos que, enquanto para os
Ifderes ha uma distin<;iio bern nftida entre estilo informal (lala esp011llinea) e estilo
formal (leitura e nomea~iio de figura), para os nao-lfderes nao ha, visto que, na analise
estatfstica, urn estilo informal (lala espontlinea) foi agrupado com urn estilo formal
(nomea~iio de figura) (Labov, 1972; Abaurre, 1981; Sangster, 2002). Com esse
resultado, sugerimos que, para os niio-lfderes, a fala espont/inea parece ser urn estilo
mais formal do que informal.

Os resultados desta pesquisa apontam para 0 fato de que 0 estudo do comporta
menta do indivfduo e de grande relevancia para uma compreensiio mais ampla da
organiza<;iio do componente Iingtiistico e do correlato social da linguagem (Oliveira,
1992; Sangster, 2002; Paiva & Duarte, 2003). Trabalhos posteriores poderiam pesquisar
varia<;oes no comportamento do indivfduo quanta, por exemplo, a gradiencia fonetica
dos dados (Pierrehumbert, 2002), explorando analises acusticas; a padroes estruturais de
cancelamentol leni<;iio .em rede (Bybee, 2001);
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