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Resumo da pesquisa

A valência emocional é conhecida por influenciar o processamento de palavras dependente da
concretude.

Investiga-se a interação de emoção e concretude por meio de fMRI e EEG em uma tarefa de decisão
lexical.

Investiga-se a interação de emoção e concretude por meio de fMRI e EEG em uma tarefa de decisão
lexical "tardia". 



Resumo da pesquisa

Os dados comportamentais apontaram um efeito facilitador da alta valência positiva e negativa no
processamento de palavras abstratas, mas não nas concretas. 

Os dados de EEG produziram uma resposta de amplitude particularmente baixa do componente
positivo tardio (LPC) após palavras neutras concretas

No fMRI, as interações entre concretude e emoção foram observadas dentro da rede de
processamento semântico: o giro frontal inferior esquerdo (GIF) e o giro temporal médio esquerdo
(MTG).



Resumo da pesquisa

A valência positiva ou negativa mais alta parece facilitar a recuperação semântica e a seleção de
palavras abstratas.

Isso aponta para um controle semântico aprimorado para palavras concretas emocionais em
comparação a palavras concretas neutras.

 Os resultados sugerem uma integração afinada de valência emocional e concretude.



Investigar sistematicamente a relação concretude e emoção. 

Ampliar a compreensão dos correlatos eletrofisiológicos relacionados à emoção e concretude.

Localizar a interação de emoção e concretude por meio de uma análise fatorial de fMRI de cérebro
inteiro – uma configuração experimental que, segundo os autores, ainda não havia sido testada. 

Diferenciações e contribuições



De acordo com a estrutura de cognição fundamentada, o processamento de palavras pode
envolver a ativação conjunta de áreas de linguagem e emoção.

Isso é explicado pelas ligações   entre a representação linguística de um conceito e aspectos
emocionais, respostas fisiológicas e correlatos motores. Por exemplo, o processamento da palavra
“bravura” pode incluir a reencenação neural parcial de aspectos perceptivos e emocionais do
estado a que se refere. 

Investigar as interações entre a emoção e outras variáveis   léxico-semânticas (como a concretude)
permitirá a especificação adicional das propriedades espaço-temporais e conceituais do papel da
emoção no processamento semântico.

O papel da emoção no processamento de palavras



Em geral, palavras concretas estão associadas a coisas reais e são processadas com mais rapidez e
precisão do que palavras abstratas, que são mais conceptuais. 

Dois mecanismos parecem contribuir para o efeito de concretude.

Primeiro: as palavras concretas evocam a recuperação de representações perceptivas além das
verbais;

Em segundo lugar, as palavras abstratas são mais diversas contextualmente e ambíguas, o que
dificulta a recuperação do contexto semântico.

Efeitos de Concretude



Em comparação com palavras abstratas, palavras concretas normalmente provocam maior ativação
em áreas cerebrais parietais e occipitais esquerdas envolvidas em imagens mentais.

Em contraste, palavras abstratas ativam dois nós centrais da rede de processamento de linguagem:
o giro temporal médio esquerdo (MTG) e o giro frontal inferior esquerdo (IFG).

O MTG é uma região chave para a representação e recuperação léxico-semântica, enquanto o IFG é
central para o processamento léxico-semântico.

Estudos que controlaram o tipo de imagem e a disponibilidade de contexto de uma palavra
indicaram melhor desempenho dos participantes para palavras abstratas do que concretas. Nesses
estudos, os efeitos de abstração podem ser conduzidos pela maior valência emocional das palavras
abstratas.

Efeitos de Concretude



Além dos efeitos emocionais muito precoces (por exemplo, no P2), existem dois componentes de
ERP sensíveis à emoção que se sobrepõem temporalmente com efeitos de concretude do ERP. 

O N400 também parece estar relacionado à recuperação léxico-semântica e à integração de
palavras emocionais. 

O LPC, que geralmente mostra amplitudes maiores para palavras emocionais do que palavras
neutras. 

Estudos com fMRI apontam para aumento de ativação relacionados à emoção na amígdala, no
giro parahipocampal, no córtex cingulado anterior ventral, no córtex orbitofrontal, no córtex pré-
frontal dorsolateral e medial.

O papel da emoção na concretude



O presente estudo visa manipular sistematicamente concretude e emoção em um LDT (delayed
lexical decision task). 

Ampliar a compreensão dos correlatos eletrofisiológicos relacionados à emoção e à concretude. 

Investigar a interação de emoção e concretude por meio de uma análise fatorial de fMRI do cérebro

inteiro – o que até o momento de publicação ainda não havia sido testada. 

O ESTUDO



Existem duas hipóteses que podem se aplicar à variação de sinal comportamental, bem como
com o ERP e o fMRI.

   1 - A ativação diferencial de imagens mentais por palavras concretas e abstratas levará a uma

amplificação de efeitos de emoção para palavras concretas.

  2 - Devido a uma base emocional mais forte de palavras abstratas versus palavras concretas, o efeito da

emoção terá maior amplitude para as palavras abstratas.

HIPÓTESES EXPERIMENTAIS



Os efeitos do fMRI podem, de acordo com a hipótese (1), refletir atividade neural aumentada em áreas

do cérebro associadas a imagens mentais, por exemplo, áreas parietais e occipitais esquerdas, ou o

córtex temporal basal esquerdo. Espera-se, assim, uma interação significativa do ERP na janela de

tempo do LPC.

De acordo com uma visão de cognição corporificada (hipótese (2)), uma interação de emoção e

concretude poderia emergir dentro de áreas relacionadas à emoção, ou do IFG. No contexto da

hipótese 2, uma interação na janela de tempo N400 ou LPC é plausível.

HIPÓTESES EXPERIMENTAIS



O conjunto de palavras incluiu 240 substantivos, metade classificados como abstratos e a outra

metade como concretos. Palavras neutras correspondiam a 50% dos estímulos e foram contrastadas

com palavras emocionais (25% de palavras negativas e 25% de positivas).

As pseudopalavras (240) foram criadas pela substituição de uma letra em cada palavra do conjunto

de palavras. As regras fonológicas do alemão foram seguidas nesse processo.

O mesmo conjunto de palavras foi usado na eletroencefalografia (EEG) e no experimento de fMRI.

.

DESIGN DO EXPERIMENTO



O experimento foi realizado com 27 estudantes (14 mulheres) da universidade de Leipzig. Idade média: 24.4 anos,

participantes destros e sem histórico de problemas de visão. 

Os participantes completaram uma tarefa de decisão lexical atrasada (LDT), indicando se um estímulo apresentado foi

uma palavra ou uma pseudopalavra (e deveriam apertar um botão que correspondia a cada uma dessas opções).

Antes da aplicação do EEG, os participantes foram instruídos e completaram quatro blocos de prática. 

O experimento principal consistiu de quatro blocos de 120 tentativas cada. Assim, todos os estímulos alvo foram

apresentados uma vez.

Palavras positivas e negativas foram apresentadas em blocos separados, cada uma com igual número de contrapartes

neutras. Isso permitiu investigar separadamente os efeitos da valência positiva e negativa (como em Kanske & Kotz).

A duração do experimento não excedia 40 min. 

O EXPERIMENTO COM EEG



64 eletrodos foram aplicados de acordo com o sistema internacional 10-20 de EEG gravação.

O eletrodo terra foi colocado no esterno. A mastóide esquerda serviu como referência, enquanto a

mastóide direita foi registrada ativamente.

Após a gravação, os dados foram re-referenciados offline para a média de ambas as mastóides.

CAPTAÇÃO DO EEG



Eletrodos laterais gravaram eletrooculogramas horizontais em ambos os olhos; movimentos oculares

verticais foram medidos com dois eletrodos acima e abaixo do olho direito. 

a gravação foi feita com o software gravador profissional Brain vision (Brain Products GmbH, Munique,

Alemanha) e o amplificador correspondente Brainamps. A taxa de amostragem foi de 500 Hz. 

Os dados registrados foram filtrados para corrigir distorções.

CAPTAÇÃO DO EEG



Uma análise separada de palavras positivas e negativas não apontou efeitos principais significativos de

emoção (positiva, negativa) ou interações entre emoção e concretude na análise de fMRI e as três análises

de componentes ERP de interesse (P2, N400, LPC). 

Para maior robustez estatística, foram reunidos os resultados positivos e estímulos negativos, utilizando

uma única condição emocional para todas as análises aqui relatadas > Emoção (emocional, neutro) e

concretude (concreto, abstrato) serviram como fatores para as análises ANOVA.

Dados de desempenho, grandes médias de dados de EEG e valores beta médios extraídos do conjunto de

dados de fMRI foram analisados com o pacote de software SPSS (Pacote Estatístico para Ciências Sociais,

Versão 22.0, IBM Corp., Armonk, NY).

CAPTAÇÃO DO EEG



O pré-processamento dos dados de EEG foi realizado com o pacote de software EEP (Evaluation Package EEP 3.2,

Copyright © Instituto Max Planck de Ciências Humanas Cognitivas e do Cérebro, Leipzig, Alemanha).

Para analisar a distribuição topográfica dos efeitos de interesse (cf. Kanske & Kotz18; Palazova et al.28), foi escolhido

um agrupamento dos canais em quatro regiões de interesse com onze eletrodos cada (anterior esquerdo: FP1, AF3,

AF7, F3, F5, F7, F9, FC3, FC5, FT7 e FT9; anterior direito: FP2, AF4, AF8, F4, F6, F8, F10, FC4, FC6, FT8, e FT10; posterior

esquerdo: CP3, CP5, TP7, TP9, P3, P5, P7, P9, PO3, PO7 e O1; posterior direito: CP4, CP6, TP8, TP10, P4, P6, P8, P10,

PO4, PO8 e O2). 

Além dos fatores emoção e concretude, as ANOVAs dos dados de EEG incluíram a região de fatores dentro do sujeito

(anterior e posterior) e hemisfério (esquerdo e direito), permitindo comparações entre as quatro regiões de

interesse. 

Não foram reportados efeitos de lateralização e nem de região. 

ANÁLISE DOS DADOS - EEG



O experimento foi realizado com 21 estudantes (11 mulheres) da universidade de Leipzig. Idade média: 23.3

A tarefa e o procedimento assemelharam-se muito aos do estudo de EEG.

Os participantes permaneceram no scanner de ressonância magnética por cerca de 45 minutos.

Eles foram instruídos a relaxar e se mover o mínimo possível.

O experimento foi programado e executado em ERTS (Experimental Run Time System, ERTSlab, 1999).

Os participantes visualizaram os estímulos em uma tela de retroprojeção com o auxílio de um sistema

baseado em espelho; a distância total de visualização foi de cerca de 100 cm.

 anos, participantes destros e sem histórico de problemas de visão. 

EXPERIMENTO COM FMRI



As imagens estruturais e funcionais (ecoplanares) foram obtidas a partir de 24 cortes axiais paralelos ao

plano que cruza as comissuras anterior e posterior (plano AC-PC). Toda a gama de fatias cobria quase todo

o cérebro.

Para imagens funcionais, uma sequência de imagem plano gradiente eco (EPI) foi usada (tempo de

repetição: 2,0 segundos, tempo de eco: 30 mseg; 3 imagens por tentativa, ângulo de inversão: 90°, largura

de banda de aquisição: 100 kHz).

A matriz adquirida continha 64 × 64 voxels com FOV de 19,2 cm, resultando em uma resolução no plano de

3 × 3 mm.

A espessura do corte foi de 4 mm com um intervalo entre cortes de 1 mm.

CAPTAÇÃO DO FMRI



Os dados de imagem foram analisados usando SPM 8 (software de mapeamento estatístico paramétrico,

Wellcome Trust Center for Neuroimaging, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/).

Os dados funcionais foram realinhados, corrigidos no tempo de corte e normalizados para um modelo EPI

padrão.

Mapas paramétricos estatísticos individuais foram calculados para elucidar: (1) efeitos de emoção (palavras

emocionais vs. neutras), (2) efeitos de concretude (palavras concretas vs. abstratas).

Os dados dos participantes individuais foram então analisados usando um Modelo Linear Geral para

mudanças de sinal BOLD devido às condições experimentais.

Concretude (concreto, abstrato) e emoção (emocional, neutro) serviram como fatores em uma ANOVA de

medidas repetidas univariadas.

ANÁLISE DOS DADOS - FMRI



Resultados  - Dados de Desempenho 

Os dados de desempenho de EEG e fMRI foram avaliados em uma única análise, contendo

assim todos os participantes das duas amostras finais (n = 48).

Em comparação com palavras abstratas, palavras concretas produziram latências de resposta

mais curtas (P < 0,05), bem como menores taxas de erro (P < 0,001).

Não houve efeito significativo da emoção em relação aos RTs, mas as taxas de erro foram

significativamente menores para palavras emocionais em comparação com palavras neutras

(P < 0,01). 



Resultados  - Dados de Desempenho 

A análise da taxa de erro também apontou uma interação significativa entre emoção e

concretude (F(1,47) = 6,77, P < 0,05, η2 = 0,13).

A diferença entre palavras emocionais e neutras foi significativa apenas para palavras

abstratas (P < 0,001), mas não para palavras concretas, com taxas de erro particularmente

altas na condição abstrata neutra.



Resultados - EEG 

Os ERPs eliciados por palavras concretas e abstratas são exibidos na Fig. 1, enquanto os ERPs

para palavras emocionais e neutras podem ser vistos na Fig. 2.



P2: A análise da amplitude média produziu um efeito principal de emoção (F(1,26) = 6,68, P < 0,05, η2 =
0,20) com amplitudes maiores para palavras emocionais do que neutras.

N400:  As análises produziram um efeito principal de concretude (F(1,26) = 27,69, P < 0,001, η2 = 0,52),
pois palavras concretas levaram a um N400 maior do que palavras abstratas. Houve interação
significativa de emoção e região (F(1,26) = 19,31, P < 0,001, η2 = 0,43). O efeito da emoção foi
significativo nos locais dos eletrodos anteriores (F(1,26) = 14,59, P < 0,001, η2 = 0,36), com maiores
amplitudes de N400 eliciadas por palavras neutras do que por palavras emocionais.
Não houve efeito significativo da emoção nos locais dos eletrodos posteriores (F(1,26) = 1,26, P = 0,27,
η2 = 0,05).

LPC: O LPC foi maior para palavras abstratas do que para palavras concretas (F(1,26) = 22,03, P < 0,001,
η2 = 0,46). Palavras emocionais produziram uma amplitude de LPC maior do que palavras neutras
(F(1,26) = 24,75, P < 0,001, η2 = 0,49).



LPC: houve efeito de interação entre emoção com a região e o hemisfério (F(1,26) = 7,19, P <0,05, η2 =
0,22 e F(1,26) = 8,43, P <0,01, η2 = 0,25, respectivamente). 

O efeito da emoção foi maior sobre os eletrodos anteriores em comparação com os posteriores
(F(1,26) = 30,21, P < 0,001, η2 = 0,54 versus F(1,26) = 9,6, P < 0,01, η2 = 0,27) e à esquerda em
comparação com o hemisfério direito (F(1,26) = 29,85, P < 0,001, η2 = 0,53 versus F(1,26) = 13,33, P <
0,01, η2 = 0,34). 

Nos locais dos eletrodos anteriores, o efeito da emoção foi maior para concreto (F(1,26) = 25,24, P <
0,001, η2 = 0,58) do que para palavras abstratas (F(1,26) = 5,09, P < 0,05, η2 = 0,16), resultando em
amplitudes de LPC especialmente baixas para palavras concretas neutras.



Resultados - fMRI

Nos dados de fMRI, nenhuma interação ocorreu em uma região tipicamente envolvida em

imagens mentais ou processamento de emoções.

Em vez disso, as interações foram observadas no pars triangularis do IFG esquerdo e no MTG

esquerdo. O IFG esquerdo e o MTG são partes integrantes da rede neuroanatômica funcional

para o processamento semântico de palavras.

O MTG está envolvido no armazenamento e ativação de informações lexicais, bem como sua

integração com o contexto semântico.

O IFG fornece controle estratégico  top-down da recuperação léxico-semântica (IFG anterior) e

seleção entre alternativas semânticas concorrentes (IFG posterior).



Resultados - fMRI



Resultados 

Em relação às hipóteses a priori, os dados oferecem evidências a favor da cognição

fundamentada.

O fMRI, bem como o suporte de dados ERP, facilitou a recuperação de palavras abstratas

emocionais, especialmente nos estágios tardios de processamento controlado de forma top-

down.

Palavras abstratas podem ser representadas através da construção de cenas visuais

complexas. É possível que esses processos facilitem o processamento de palavras abstratas

emocionais.



Resultados 

O IFG não parece estar envolvido no processamento visual específico da modalidade. No

entanto, é possível que informações semânticas visuais estejam envolvidas no processamento

semântico dependente da emoção.

Palavras abstratas podem ser representadas através da construção de cenas visuais

complexas. É possível que esses processos facilitem o processamento de palavras abstratas

emocionais.



Considerações finais

A valência emocional modula significativamente o processamento semântico em função da

concretude da palavra.

Os dados do ERP alinham esse efeito aos estágios finais do processamento de palavras, ou

seja, estágios do processamento semântico elaborado.

Os dados de fMRI sugerem que a emoção modula o processamento semântico de maneira de

top-down, controlada e altamente sensível ao contexto.

O sistema semântico é sensível ao conteúdo emocional das palavras, bem como à concretude.
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