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5  A metodologia

Dante Lucchesi

Para que se possa analisar a variação nos padrões coletivos de comportamento
linguístico no interior de uma comunidade de fala de forma satisfatória, a
investigação deve atender a certas exigências metodológicas. Em primeiro lugar, é
preciso quantificar as distintas possibilidades de expressão (que definem a variação
linguística), em função dos contextos estruturais e das situações de uso da língua
(o que define a sua sistematicidade). Portanto, quanto mais refinada for a
quantificação das ocorrências analisadas, melhores serão as condições para que se
possa explicar o fenômeno variável. Grande parte dos estudos que compõem a
segunda parte deste livro utilizou, como suporte para a análise quantitativa dos
dados, o Pacote de Programas VARBRUL, que será brevemente apresentado na
seção 5.2 deste capítulo.

Por outro lado, essa base de dados deve ser extraída de uma amostra de fala
que reflita, tanto quanto possível, as condições mais naturais de uso linguístico,
pois o objeto da investigação deve ser situado no processo histórico real de
constituição e atualização da língua. Ou seja, a investigação deve se basear em
uma amostra do que Labov (1972b) definiu como o vernáculo da comunidade. Além
disso, as dimensões da amostra devem ser suficientes para que se possa observar,
com uma boa margem de segurança, a variação no tópico analisado, bem como
para que possam ser consideradas as influências de certos fatores sociais, tais
como: a idade, o sexo e o nível de escolaridade do falante. As técnicas empregadas
na constituição da amostra de fala em que se baseiam as análises contidas neste
livro, bem como as suas dimensões, serão apresentadas na seção que se segue.

5.1  O acervo de fala vernácula do português afro-brasileiro

Na constituição do Acervo de Fala Vernácula do Português Afro-
Brasileiro do Estado da Bahia, foram definidas quatro comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas onde seriam recolhidas as amostras de fala vernácula: as
comunidades geminadas de Barra e Bananal, no Município de Rio de Contas;
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Helvécia, no Município de Nova Viçosa; Cinzento, no Município de Planalto; e
Sapé, no Município de Planalto.1 Em cada comunidade, os pesquisadores do Projeto
Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (doravante Projeto Vertentes)2

realizaram entrevistas com pelo menos doze de seus moradores escolhidos
aleatoriamente, entre os que nasceram na comunidade. Nessas entrevistas, o
pesquisador procurava desenvolver uma conversação a mais informal possível com
o membro da comunidade por um período de no mínimo 40 minutos e no máximo
uma hora (cf. seção 5.1.2, abaixo).

A escolha dos informantes em cada comunidade de fala atendeu às seguintes
variáveis estratificadas: sexo (masculino/feminino) e idade (faixa 1: de 20 a 40
anos; faixa 2: de 40 a 60 anos; faixa 3: de mais de 60 anos). A amostra constituía-
se, assim, de seis células, com dois informantes em cada célula, num total de 12
informantes por comunidade assim distribuídos: duas mulheres e dois homens de
20 a 40 anos; duas mulheres e dois homens de 40 a 60 anos; duas mulheres e dois
homens de mais de 60 anos; e um total de 48 entrevistas no conjunto das quatro
comunidades selecionadas.

As entrevistas das comunidades de Rio de Contas, Helvécia e Cinzento
foram gravadas em meio magnético (fitas cassete) e depois digitalizadas. As
entrevistas de Sapé já foram feitas diretamente em meio digital (gravadores de
minidisk). Todas as entrevistas foram editadas em meio digital para melhorar a
qualidade do áudio e eliminar ruídos (cf. seção 5.1.4). Depois foram transcritas
grafematicamente de acordo com  os critérios definidos no Projeto (cf. seção 5.1.5).
As transcrições foram revistas utilizando-se os meios informáticos de tratamento
de áudio, em ambiente Windows.

Desse conjunto de 48 entrevistas armazenadas em meio digital e suas
transcrições, que constitui o Acervo de Fala Vernácula do Português Afro-
Brasileiro do Estado da Bahia, foram selecionadas 24 entrevistas que passaram a
constituir o Corpus Base do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia.
Para tanto, foram escolhidos dois informantes de cada uma das três faixas etárias
(sendo um de cada sexo) de cada uma das quatro comunidades integrantes do Acervo,
de modo a equilibrar a diferença geracional na amostra, guardando-se um intervalo
médio de aproximadamente 20 anos entre uma faixa etária e outra (cf. Quadros 1 e
2). A esse conjunto de 24 entrevistas foram acrescentadas outras quatro, com os
dois informantes mais velhos de cada sexo. Essa faixa 4, constituída por falantes
com mais de 80 anos, permite visualizar os estágios mais antigos da gramática das

1 A descrição dessas comunidades é feita no capítulo 2 deste livro.
2 Uma descrição detalhada do Projeto Vertentes pode ser encontrada na Internet, no seguinte endereço:

<http://www.vertentes.ufba.br>.
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comunidades de fala analisadas,3 com o intuito de se identificarem os traços mais
ligados aos efeitos do contato entre línguas que marca a origem dessas comunidades.

O estabelecimento desse corpus visou, por um lado, a viabilizar uma base de
dados mais factível para as análises linguísticas de aspectos muito recorrentes na
fala. Por outro lado, buscou-se também estabelecer uma distribuição mais equilibrada
dos informantes segundo as variáveis escolaridade e estada fora da comunidade.
Essas duas outras variáveis sociais foram definidas nos seguintes termos. Na variável
escolaridade, fez-se a distinção entre falantes analfabetos e semianalfabetos, sendo
estes últimos aqueles que tiveram qualquer experiência com o universo do letramento,
mesmo que o resultado disso se resumisse à capacidade de assinar o nome. Já na
variável estada fora da comunidade, fez-se a distinção entre os indivíduos que já
tinham vivido pelo menos seis meses fora da comunidade (geralmente por motivo de
trabalho), e aqueles que sempre moraram na comunidade. Entretanto, não se
conseguiu uma distribuição perfeita, em que todas as células fossem preenchidas.
Não se dispunha, por exemplo, de mulheres semialfabetizadas com mais de sessenta
anos. Já entre os homens jovens, sucedeu o contrário: era difícil encontrar analfabetos
completos. Tais lacunas do corpus constituído nada mais são do que o reflexo do
universo sociocultural em que foi feita a recolha.

5.1.1  A estrutura das amostras de fala vernácula

Nos Quadros 1 a 3, estão apresentadas as características do Corpus do
Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia, juntamente com as características
das amostras recolhidas nas quatro comunidades, e cada entrevista é indicada da
seguinte maneira:
(1) Comunidade: RC, Rio de Contas; HV, Helvécia; CZ, Cinzento; SP, Sapé.

(2) Número da entrevista, em sua amostra original: RC-Inq04, por exemplo.

(3) Sexo do informante: F, feminino; M, masculino.

(4) Idade do informante: 26a, vinte e seis anos, por exemplo.

(5) Nível de escolaridade do informante: A, analfabeto; S, semianalfabeto.

(6) Estada fora da comunidade: E, o informante viveu pelo menos seis meses
fora da comunidade; N, o informante viveu sempre na comunidade.

3 Com base na hipótese clássica da abordagem em tempo aparente (NARO, 2003b, p. 44), “o
estado atual da língua de um falante adulto reflete o estado da língua adquirida quando o falante
tinha aproximadamente 15 anos de idade”. Não obstante a possibilidade de levantar alguns
questionamentos a essa correlação (LUCCHESI, 2001b), pode-se pensar que, a grosso modo, a
gramática de um falante com 85 anos de idade, na década de 1990, remete para a situação da
gramática da comunidade de fala em torno da década de 1920.
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FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

RC-Inq04 F 37a A E RC-Inq13 F 47a S N RC-Inq24 F 75a A N

HV-Inq01 F 29a A N HV-Inq07 F 42a A E NHV-Inq13 F 85a A N

SP-Inq01 F 24a S N SP-Inq05 F 53a S E NSP-Inq09 F 76a A E

CZ-Inq01 F 28a S E CZ-Inq08 F 50a A N CZ-Inq09 F 63a A N

(média: 29,5 anos) (média: 45,5 anos) (média: 74,75 anos)

Quadro 1 - Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: MULHERES

FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

RC-Inq05 M 26a S E RC-Inq08 M 55a A E RC-Inq26 M 68a S E

HV-Inq04 M 30a S N HV-Inq12 M 57a A N HV-Inq20 M 70a A E

SP-Inq04 M 28a A N SP-Inq06 M 42a S N SP-Inq12 M 66a A N

CZ-Inq03 M 34a S E CZ-Inq06 M 48a S E CZ-Inq11 M 64a S N

(média: 29,5 anos) (média: 50,5 anos) (média: 67 anos)

Quadro 2 -  Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: HOMENS

FAIXA 4

HV-Inq19 F 103a A E HV-Inq22 M 80a A N

CZ-Inq10 F 107a A N CZ-Inq12 M 82a A N

(média: 93 anos - 22,125 anos de diferença sobre a Faixa 3)

Quadro 3 - Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro:
MULHERES e HOMENS com mais de 80 anos

Observações (assimetrias não superadas no corpus):
1) Há três homens semianalfabetos na faixa 1

2) Todas as mulheres da faixa 3 são analfabetas.

Média de idade por faixa etária:
Faixa 1 29,5 anos

Faixa 2 49,25 anos (19,75 anos de diferença sobre a Faixa 1)

Faixa 3 70,875 anos (21,625 anos de diferença sobre a Faixa 2)

              FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

RC-Inq01 F 26a S E RC-Inq08 M 55a A E RC-Inq20 M 77a A N

RC-Inq04 F 37a A E RC-Inq09 M 43a S E RC-Inq21 F 74a A N

RC-Inq05 M 26a S E RC-Inq11 F 42a S E RC-Inq24 F 75a A N

RC-Inq06 M 36a S E RC-Inq13 F 47a S N RC-Inq26 M 68a S E

RC-Inq07 F 26a S N

Quadro 4 - Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: RIO DE CONTAS
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FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

HV-Inq01 F 29a A N HV-Inq07 F 42a A E HV-Inq13 F 85a A N

HV-Inq02 M 28a S E HV-Inq08 M 44a S N HV-Inq15 F 80a A N

HV-Inq03 F 35a S E HV-Inq09 F 54a A N HV-Inq19 F 103a A E

HV-Inq04 M 30a S N HV-Inq10 M 50a S N HV-Inq20 M 70a A E

HV-Inq05 F 38a S E HV-Inq11 F 60a A N HV-Inq22 M 80a A N

HV-Inq06 M 39a S N HV-Inq12 M 57a A N HV-Inq24 M 67a A N

Quadro 5 -  Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: HELVÉCIA

FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

SP-Inq01 F 24a S N SP-Inq05 F 53a S E SP-Inq09 F 76a A E

SP-Inq02 M 27a S N SP-Inq06 M 42a S N SP-Inq10 M 70a A N

SP-Inq03 F 36a A N SP-Inq07 F 55a A N SP-Inq11 F 77a A N

SP-Inq04 M 28a A N SP-Inq08 M 48a S E SP-Inq12 M 66a A N

Quadro 6 -  Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: SAPÉ

FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

CZ-Inq01 F 28a S E CZ-Inq05 M 41a S N CZ-Inq09 F 63a A N

CZ-Inq02 F 16a S N CZ-Inq06 M 48a S E CZ-Inq10 F 107a A N

CZ-Inq03 M 34a S E CZ-Inq07 F 44a S N CZ-Inq11 M 64a S N

CZ-Inq04 M 41a S E CZ-Inq08 F 50a A N CZ-Inq12 M 82a A N

Quadro 7-  Projeto Vertentes - Corpus base do português rural afro-brasileiro: CINZENTO

Observação: As amostras de Rio de Contas e Helvécia contam com mais de doze
entrevistas (treze e dezoito, respectivamente).

Esse acervo de fala forneceu a base empírica para o conjunto de análises
contidas neste livro, porém cada análise definiu a(s) comunidade(s) que observaria
e a dimensão de sua amostra de fala vernácula, de acordo com os seus objetivos
específicos.

5.1.2  O caráter das entrevistas

A recolha das amostras de fala em cada comunidade foi realizada por meio
de entrevistas conduzidas por pesquisadores do Projeto Vertentes junto aos seus
moradores, buscando superar o paradoxo do observador, já que o objetivo era
extrair o vernáculo da comunidade (LABOV, 1966, 1972b). Para isso, buscou-se
criar um clima de descontração durante a realização das entrevistas, que, no geral,
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foram realizadas na casa dos informantes, ou “na roça” (local de cultivo situado na
pequena propriedade do informante ou na propriedade de outrem); e foram
conduzidas pelos pesquisadores, contando muitas vezes com o apoio de um membro
da comunidade, contratado previamente para esse fim. Os temas levantados pelos
inquiridores foram aqueles que provocavam um maior envolvimento do informante
com o que estava sendo falado, desviando-o da forma como estava sendo falado,
em conformidade com os princípios metodológicos da pesquisa sociolinguística.

5.1.3  Os temas das entrevistas

Labov (1972a) demonstrou que a narrativa de experiências pessoais é o tópico
mais produtivo para a conversação espontânea. Ao narrar as suas experiências de
vida, o falante naturalmente se envolve com o referente da conversa, desligando-se
da forma como verbaliza esse referente. Desse modo, quanto mais envolvente for o
tipo de experiência narrada, quanto mais de perto ela tocar o falante, melhor será
o nível da entrevista. Seguindo esse raciocínio, Labov e seus assistentes desenvol-
veram módulos de perguntas sobre temas dessa natureza, tendo o módulo sobre o
tema risco de vida se revelado um dos mais produtivos.

Na constituição do acervo de fala do português afro-brasileiro, o tema risco
de vida foi adaptado para a realidade das comunidades pesquisadas através do tema
animais peçonhentos. São raros os informantes adultos que não tenham alguma
experiência com picaduras de animais como cobras, lacraias e escorpiões, de modo
que a abordagem do tema quase sempre suscitava uma boa narrativa de experiência
pessoal seguida de uma detalhada exposição sobre os recursos tradicionalmente
usados na comunidade contra as picaduras.

Não obstante a produtividade de alguns temas, o leque de temas numa
entrevista de tipo sociolinguístico é potencialmente ilimitado, não havendo em
princípio tema ruim. O fator decisivo é a sensibilidade do pesquisador em capturar
o estado psicológico do informante, tendo como apoio uma boa avaliação da realidade
cultural da comunidade. Abaixo são listados os temas mais invocados no trabalho
de constituição de amostras de fala vernácula nas comunidades estudadas:
(i) História da comunidade: “a vida antigamente”, “os costumes dos antigos”, etc.

(ii) A infância: “as experiências da infância”, “as brincadeiras”, “a relação com
os pais”, etc.

(iii) Doenças: tema particularmente produtivo, pois foram obtidas boas narrativas
sobre o acompanhamento de parentes adoentados, em função da dificuldade
do acesso ao atendimento médico nessas comunidades.

(iv) Morte na família: tema igualmente produtivo.
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(v) Emigração: geralmente o informante tinha parentes que tinham ido tentar
a vida fora.

(vi) Festas locais: a descrição dessas festas, bem com a participação do informante
nelas também renderam boas narrativas.

(vii) Elementos da cultura musical: em Rio de Contas, por exemplo, pôde-se
obter algumas descrições do samba e do bendengó; já em Cinzento, foram
obtidas boas narrativas do reisado.

(viii) Festas religiosas: “novena de Natal”, “dias santos”, “Páscoa”, etc.

(ix) Intervenções exteriores: nos arraiais de Rio de Contas, todos os informantes
tinham alguma coisa para falar sobre a barragem construída na região, e o
modo como ela havia afetado as suas vidas; em Helvécia, era o impacto
ambiental da implantação das grandes plantações de eucalipto na região.

(x) Relação com comunidades e centros vizinhos: relações pessoais, de
parentesco, comerciais (idas à feira), etc.

(xi) Casamentos, namoros, vida conjugal.

(xii) Experiência de vida fora da comunidade: com base na experiência de muitos
informantes (principalmente os homens) que viveram fora, trabalhando em
grandes centros urbanos.

(xiii) A lavoura: “as melhores lavouras”, “as chuvas e a seca”, “as técnicas de
cultivo, de produção artesanal da farinha de mandioca, do melaço da cana-
de-açúcar e de outros produtos”, etc.

(xiv) Narrativas populares: contos e histórias da tradição oral têm sido bastante
usados na crioulística e constituem um bom material para a análise de
estruturas mais arcaizantes, dado o seu caráter naturalmente conservador,
mas foi difícil obter esse tipo de narrativa.

Como foi dito acima, a definição do leque de temas em cada recolha tinha
por base o máximo de informações que se conseguia obter sobre a história e a
cultura da comunidade estudada. Além disso, era preciso estar atento, no curso da
interação, para os temas mais produtivos e para aqueles em que os membros da
comunidade assumiam uma atitude mais refratária. O tema da escravidão, por
exemplo, que se mostrou bastante produtivo em Helvécia, resultou nulo em Rio
de Contas. Isso se deve a um provável pacto de silêncio que se firmou entre escravos
foragidos e garimpeiros clandestinos quando da ocupação da área dos arraiais.

Mesmo dentro de uma única comunidade, o mesmo tema podia ser produtivo
com uns informantes e improdutivo com outros, devendo o pesquisador estar
sensível a cada situação. O tema de “entidades do sobrenatural”, por exemplo,
provocava uma reação negativa entre os falantes mais velhos dos arraiais de Rio de
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Contas, ao passo que era bastante motivador com alguns dos falantes mais jovens.
Em última instância, o processo acabou por ser bastante empírico.

5.1.4  O tratamento do áudio

Como todas as entrevistas do Projeto Vertentes foram realizadas de modo
informal, os locais em que elas se realizaram foram os mais variados, incluindo
plantações e pastos, casa de farinha, casa do informante ou seu quintal; em suma,
qualquer lugar onde se pudesse desenvolver uma conversação informal. Com isso,
muitas vezes a gravação da entrevista está entremeada de ruídos indesejados (som
de animais, de criança chorando, do vento, etc.). A utilização de recursos
informatizados para a digitalização do áudio da entrevista permitiu eliminar alguns
desses ruídos, tornando a entrevista mais inteligível.

As entrevistas nas três primeiras comunidades rurais afro-brasileiras isoladas
estudas pelo Projeto Vertentes (Rio de Contas, Helvécia e Cinzento) foram
originalmente gravadas, e continuaram armazenadas, em fitas cassete, um meio
analógico. Mas todo esse material foi também digitalizado. Desse modo, os acervos
de fala vernácula do Projeto Vertentes estão sendo armazenados em meio digital,
conservando-se de forma segura e duradoura um importante acervo para a pesquisa
da realidade linguística do país.

5.1.5  A transcrição

O levantamento das ocorrências para a constituição da base de dados das análises
não foi feito diretamente através da audição das entrevistas, mas a partir do texto da
sua transcrição grafemática. Nessa transcrição, buscou-se ao máximo preservar as
características da fala dos informantes; notadamente no nível da morfossintaxe. Assim
sendo, as entrevistas foram transcritas grafematicamente de acordo com os critérios
da Chave de Transcrição do Projeto Vertentes.4 A transcrição bem como o áudio
digitalizado das entrevistas estão armazenados na sala do Projeto Vertentes no Instituto
de Letras da Universidade Federal da Bahia. Os dados extraídos desse material foram
processados quantitativamente com o recurso ao Programa das Regras Variáveis
(VARBRUL), na grande maioria das análises contidas neste livro.

4 A Chave de Transcrição do Projeto Vertentes está acessível na Internet em: <http://
www.vertentes.ufba.br/chave.htm>.
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5.2  O suporte quantitativo

A visão teórica de que os padrões de comportamento linguístico são o produto
da ação dos diversos fatores intervenientes na atividade linguística concreta apoia-se
na análise empírica das probabilidades associadas aos usos linguísticos. A correlação
dos fatores que atuam sobre a atividade linguística pode ser disposta em dois planos:
de um lado, estão os fatores associados às características sociais do falante (tais como
idade, sexo, nível de escolaridade, etc.); de outro lado, estão os fatores que constituem
os contextos linguísticos nos quais o falante opera a escolha entre duas ou mais
formas linguísticas para expressar a mesma informação. As formas diferentes que
expressam o mesmo conteúdo semântico são denominadas variantes. O conjunto
dessas variantes constitui a variável linguística a ser analisada. Portanto, a escolha
subjacente a cada ocorrência da variável analisada é condicionada por uma série de
fatores da estrutura linguística e da estrutura social da comunidade de fala.

Entretanto, a ação de cada um desses fatores não é isolada, ou seja, não se dá
de forma independente da ação dos demais fatores, já que cada contexto de ocorrência
da variável analisada resulta da combinação específica dos valores igualmente variáveis
de cada um dos fatores intervenientes. O problema, então, está em isolar a
interferência de cada fator independentemente dos demais, vez que, nos contextos
reais, a ação de todos os fatores é simultânea (CEDERGREN; SANKOFF, 1974).

Em função disso, no âmbito da pesquisa sociolinguística, uma série de
modelos matemáticos foram desenvolvidos para formalizar analiticamente a atuação
combinada dos diversos fatores integrados na análise — de modo a se poder aferir
a atuação específica de cada fator —, até se chegar à formulação do modelo misto
ou logístico, proposto por Rousseau e Sankoff (1978) e “considerado mais adequado
para a análise de fenômenos variáveis” (SCHERRE, 1996).5 Esse modelo logístico,
contido no pacote de programas VARBRUL (do inglês variable rules), criado por
David Sankoff (SANKOFF, 1988; PINTZUK, 1988), foi utilizado por grande parte
das análises contidas na segunda parte deste livro no processamento quantitativo
dos dados, que visa a aferir a atuação específica dos diversos fatores linguísticos e
extralinguísticos em cada fenômeno analisado.6

A análise quantitativa realizada pelo VARBRUL parte da codificação de cada
ocorrência da variável linguística analisada (dita dependente) com base nos valores
atribuídos aos fatores linguísticos e sociais (denominados variáveis indepen-
dentes) previamente selecionados pelo pesquisador e produz:

5 Naro (2003a) faz uma clara exposição sobre o desenvolvimento do modelo logístico.
6 Uma análise mais detalhada do funcionamento do VARBRUL pode ser encontrada em Scherre e

Naro (2003).
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(i) as frequências de uso associadas a cada um dos valores das variáveis
independentes;

(ii) a seleção das variáveis independentes estatisticamente relevantes;

(iii) o peso relativo de cada um dos valores das variáveis independentes com
valor estatístico;

(iv) o nível de significância dos resultados obtidos, com base no logaritmo da
verossimilhança.

As frequências referidas em (i) são o primeiro resultado fornecido pelo
VARBRUL e representam as porcentagens brutas da frequência de uso de cada
variante da variável analisada associadas a cada um dos níveis dos fatores arrolados
previamente. A partir daí, a análise quantitativa prossegue por níveis sucessivos
(num processo denominado step up). Cada nível é definido pela escolha de uma
variável independente, cujos resultados serão combinados com os resultados obtidos
nas demais variáveis, até que não reste nenhuma variável estatisticamente relevante.
A seleção das variáveis estatisticamente relevantes é feita com base em seu nível
de significância, ou seja, o índice de adequação dos resultados estatísticos
projetados aos resultados efetivamente observados, gerado por um parâmetro
estatístico denominado log likelihood, ou o cálculo da verossimilhança máxima
(SCHERRE; NARO, 2003, p.165 et seq.).

O produto final é constituído pelo peso relativo de cada um dos valores de
todas as variáveis independentes selecionadas pelo programa como estatisticamente
relevantes. Os pesos relativos medem, numa escala de zero a 99, a interferência
daquele fator sobre a variável analisada, com base numa equação que consegue integrar
a influência simultânea dos demais fatores. O princípio geral é o de que os valores
acima de .50 indicam uma ação favorecedora à realização da variante em foco; os
valores inferiores, uma ação desfavorecedora; e os valores próximos a .50 apontariam
para uma neutralidade do fator. Porém, uma leitura mais acurada deve tomar o peso
relativo de cada fator relativamente aos pesos dos demais fatores do mesmo grupo.

Os resultados finais também devem estar dentro da margem de segurança definida
pelo nível de significância (o que lhes confere confiabilidade estatística). Ou seja, o
nível de segurança dos resultados finais, bem como dos resultados de cada variável
independente no momento da sua seleção, deve ser igual ou inferior a .050.

Não obstante a valiosa contribuição de um programa como esse para
mensurar os fenômenos analisados, não se podem tomar os resultados quantitativos
como um retrato fiel da realidade. Metaforicamente, pode-se pensar nesses
resultados como uma foto da realidade, e não como os fatos em si. Desse modo, o
produto final da análise deve resultar da mediação da interpretação crítica do analista
sobre os resultados brutos. Esse foi o espírito que presidiu a grande maioria das
análises que se apresentam na segunda parte deste livro.
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