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A saliência de uma variável determina se e como ela será perceptualmente
avaliada, o que é crucial para a compreensão de como a informação 
sociolinguística é processada cognitivamente em termos de consciência 
social.

O monitor sociolinguístico (Labov, 2006; 2011)
O julgamento de uma variável linguística depende da frequência de sua 
ocorrência. O protocolo consiste  na apresentação de um conjunto de 
estímulos com diferentes gradações de uma variável sociolinguística 
(100% - 70% - 50% - 30% - 0%).

O traço sociolinguístico sob julgamento é a palatalização regressiva 
(tia ~ tʃia; dia ~ dʒia), com realização variável em Sergipe, em processo de 
implementação liderado por  mulheres, mais escolarizadas e da capital.

Os falantes são sensíveis às diferenças de frequência de uma variante não 
estigmatizada? Se sim, como essa sensibilidade se manifesta?

Objetivo
Verificar a relação entre saliência cognitiva e consciência social em estudos 
de percepção sociolinguística, a partir de uma abordagem piloto com uma 
tarefa com medidas off-line e on-line, com medidas diretas e indiretas.

A gradiência da palatalização regressiva não é significativa para a avaliação 
social na comunidade. 

Há diferenças quanto ao nível de escolarização: quanto maior a escolarização, 
mais estável o julgamento.

Não há interferência do tempo de resposta no julgamento em função da 
escolarização [F(3,1521) = 0.421, p = 0.738].

O tipo de teste interfere no tempo da resposta, mas não no resultado do 
julgamento.

Os heatmaps mostram que ainda que a gradiência não seja significativa, há
mais demanda cognitiva nas regiões críticas quando ocorre a variante africada.

Há efeitos inconscientes que não são medidos em testes indiretos on-line ou
off-line, o que demanda mais estudos na interface eye-tracking e percepção 
sociolinguística.

Introdução
A tarefa dada ao participante foi julgar o 
conjunto de estímulos auditivos quanto 
ao profissionalismo do locutor em uma 
escala de 7 pontos e 5 pontos.

Todos os estímulos foram gravados pela 
mesma locutora, com diferentes 
gradientes de realização africada, 
aleatoriamente no texto. 
100% - 70% - 50% - 30% - 0%

Participantes: Falantes sergipanos.

Os participantes foram expostos a: 
(i) estímulo auditivo (N = 135)
(ii) estímulo auditivo e escrito (N = 112)
(iii) estímulo auditivo e escrito e 

rastreamento ocular (N = 18)

Variáveis dependente off-line: 
nota do julgamento
Variáveis dependentes on-line: 
latência de resposta (medida indireta) 
dilatação da pupila durante a tarefa e 
tempo de fixação nas zonas críticas 
(medida direta)
Variáveis de controle: Sexo e 
Escolarização.
Software: OpenSesame (v. 3.1) 
Rastreamento ocular: Eye Tribe, 60 
Hz.
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Resposta e latência 
F(1317, 207) = 0.938, p = 0.739

Resposta e gradiência
F(4, 1520) = 1.305, p = 0.266

Resposta e latência 
F(1016, 127) = 0.777, p = 0.97

Resposta e gradiência
F(4,1139) = 1.493, p = 0.202

Resposta e tipo de teste
F(1,1142) = 1.165, p = 0.281

Tempo de resposta e tipo de teste 
F(1,1442) = 7.64, p = 0.0058**

Resposta  e sexo 
F(1, 1523) = 6.012, p = 0.0143*

Resposta e latência F(97,2) = 00001, p > 0.0001***
Resposta e gradiência F(4,95) = 0.318, p = 0.865Eye-tracking (N = 18)

Todos os participantes (N = 247) Ensino superior  (N =  223)

Resposta e escolarização
F(1, 1521) = 34.96, p > 0.0001***


