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• Evolução do pensamento da neurociência

• Principais acontecimento pré e pós Modelo Conexionista

• Implementação não invasiva
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(1) o cérebro é o órgão da mente; 
(2) os poderes mentais humanos podem ser analisados em um 

número definido de faculdades independentes;
(3) essas faculdades são inatas, e cada uma tem sua sede em 

uma região definida da superfície do cérebro; 
(4) o tamanho de cada uma dessas regiões é a medida do grau 

em que o corpo docente nela sentado constitui um elemento
constituinte no caráter do indivíduo; e 

(5) a correspondência entre a superfície externa do crânio e o 
contorno da superfície do cérebro abaixo é suficientemente 
próxima para permitir ao observador reconhecer os tamanhos
relativos desses vários órgãos pelo exame da superfície 
externa da cabeça.

Era  Galênica
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 Nos idos de 1900’s os pesquisadores puderam continuar a procura
localizacionista;

 Ao dissecar tarefas mentais complexas em seus subcomponentes, um
pesquisador pode estabelecer uma "dissociação" entre as funções. Isso
é uma lesão em uma determinada estrutura cerebral interrompe a
função A, mas não a função B. Tal demonstração permite que se infira
que a função A e a função B são independentes umas das outras de
alguma forma, ou totalmente ou parcialmente.
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Pierre Broca (1824-1880)

Outros pacientes de Broca 

não inseriam uma sílaba com 

o início oclusivo e o final nasal. 

Eles falam assim:

Filha: Mãe fica mais aqui descansando



Terceira circunvolução do lobo frontal anterior esquerdo

Mr. Leborgne’s brain

Tono: https://www.youtube.com/watch?v=6CJWo5TDHLE

https://www.youtube.com/watch?v=6CJWo5TDHLE
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The connectionist

Scheme



Chamei minha 
mãe na 

televisão e não 
entendi a porta 

do café da 
manhã

https://www.youtube.com/watch?v=3oef68YabD0

https://www.youtube.com/watch?v=3oef68YabD0


Área de Broca

articulação
Área  de Wernicke

Percepção de fala 

Fascículo Arqueado

conecta Wernicke

com Broca.

Begriffe

conceitos

O Esquema Conexionista



• Dois grupos diferem em formas diferentes em duas tarefas 

comportamentais;

• Normalmente os dois grupos têm lesões cerebrais diferentes:

• Por exemplo: dois pacientes, um tem a área de Broca lesionada 

e o outro tem a área de wernicke lesionada.

O primeiro paciente tem dificuldade de produzir fala mas entende bem

O segundo tem dificuldade de compreender, mas fala fluente

• A dissociação dupla mostra que cada área é responsável por uma cognição
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Wilder Penfield

(1891-1976) 









Córtex Motor Córtex Sensorial

movimento tato, gosto, olfato

Durante o curso de sua carreira, Penfield operou cerca de 400 pacientes,

e acabou resumindo suas descobertas em um livro de 1950 chamado The Cerebral 

Cortex. O livro, que foi escrito com seu colega Theodore Rasmussen,

é um documento notável das explorações elétricas de Penfield no cérebro humano.
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Geschwind

(1926-1984) 

Dissociation Dupla

Estimulação elétrica  

Adequação Anatomica

Angela Friederici)

(1952 /







Objetivo do curso: Mapeamento último da linguagem no cérebro

Objetivo do curso: Mapeamento último da linguagem no cérebro

De 1800 até 2000 De 2015 até agora 





 EEG







# Condição 1s 2s 3s 4s 5s

1 1CONT (Controle) João comprou um livro para mim no mês passado.

2 1OINC   (Obj incogruente) João comprou um lixo para mim no mês passado

3 1AGRA ( agramatical) João comprou um livros para mim no mês passado

# Condição 1s 2s 3s 4s 5s

801 DISTR Maio vestiu-se com a roupa do primo

802 DISTR Nós sentimos muito a falta dela

803 DISTR Pensamos em ir ao soluço de noite




