
 

 

    
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE LETRAS 
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DE CONCATENAÇÃO E 
IDIOMATICIDADE EM PORTUGUÊS DO BRASIL: um estudo 
de potenciais bioelétricos relacionados a eventos lingüísticos (ERPs) 

 
 
 
 
 
 

Aleria Cavalcante Lage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2 0 0 5 /  2 0  s e m e s t r e  

DEFESA DE TESE 



 

 

LAGE, Aleria Cavalcante. Aspectos neurofisiológicos de concatenação e idiomaticidade 
em português do Brasil: um estudo de potenciais bioelétricos relacionados a eventos 
lingüísticos (ERPs): Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, 2005. 
Tese de Doutorado em Lingüística. 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

____________________________________________________________ 
Professora Doutora Miriam Lemle 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Professor Doutor Antonio Fernando Catelli Infantosi 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Professor Doutor Maurício Cagy 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Professor Doutor Marcus Antonio Rezende Maia 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Professora Doutora Letícia Maria Sicuro Correa 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Professor Doutor João Guedes da Franca 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Defendida a tese em 28 de setembro de 2005 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DE CONCATENAÇÃO E 
IDIOMATICIDADE EM PORTUGUÊS DO BRASIL: um estudo 
de potenciais bioelétricos relacionados a eventos lingüísticos (ERPs) 

 

 

 

ALERIA CAVALCANTE LAGE 

 

 

 

Tese de Doutoramento em Lingüística, 

apresentada à Coordenação dos Cursos de 

Pós-Graduação em Lingüística da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Orientadora: Professora Miriam Lemle 

Co-orientador: Professor Antonio Fernando 

Catelli Infantosi 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE LETRAS 

2O. SEMESTRE DE 2005



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage, Aleria Cavalcante 
 
Aspectos neurofisiológicos de concatenação e idiomaticidade em 
português do Brasil: um estudo de potenciais bioelétricos relacionados a 
eventos lingüísticos (ERPs)/ Aleria Cavalcante Lage  - Rio de Janeiro, 
2005. 
 
xviii, 185 f: il. 
 
Tese de Doutorado em Lingüística – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, Faculdade de Letras – Departamento de Lingüística, 
2005. 
 
Orientadora: Miriam Lemle 
Co-orientador: Antonio Fernando Catelli Infantosi 
 
1. Neurolingüística.  2. Concatenação e idiomaticidade.  
3. Lingüística – Teses. I. Lemle, Miriam (Orient.); Infantosi, Antonio 

Fernando Catelli. (Co-orient.). II. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Faculdade de Letras. Departamento de Lingüística. III. Aspectos 

neurofisiológicos de concatenação e idiomaticidade em português do 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais. 
 

 A todos que colaboraram e me incentivaram  
com gestos, palavras e sentimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Sei que a Psicologia não vai querer me dar muito embasamento para dizer isso, mas a 

ordem dos agradecimentos que vai aparecer aqui não é necessariamente a estrita ordem de 

importância. Estou seguindo aqui o que vem aparecendo na minha memória, e muitas vezes 

os eventos e pessoas bem importantes acabam aparecendo depois. 

Seguir a memória me dá até um certo receio. De me afogar aqui numa catarse, 

misturando o fim de tese e com revolver memórias. 

O que sei de memória e que me vem muito forte num momento de reflexão final 

desta fase é que tive de esperar bastante, praticamente 10 anos, pra conseguir ter a esperança 

de tentar começar a investir em um Doutorado em Lingüística voltado para Neurolingüística 

Básica e na UFRJ, aonde cheguei aos 17 anos  –  melhor trazer a memória de volta pra cá... 

Só pude vislumbrar essa possibilidade de um Doutorado assim a partir de 2001, porque a atual 

Professora Aniela Improta França, ex-colega de Doutorado, chegou na minha frente. 

A Professora Miriam Lemle, que era sua orientadora na época, tinha dado apoio à idéia dela, e 

as duas já tinham investido anos de busca. Os materialistas que me perdoem, mas meu carma 

não envolvia a missão de abrir esses caminhos. Essa missão era delas. 

E aí, pulando um pedaço grande de percalços, elas finalmente conseguiram trazer ao 

Brasil um grande profissional da área, o Professor David Poeppel, da Universidade de 

Maryland, nos Estados Unidos, e encontraram um grande profissional da Engenharia que 

acreditou na proposta delas de Neurolingüística Básica na UFRJ, o Professor Antonio 

Fernando Catelli Infantosi. E então, em 2002, vieram os experimentos e a Tese de Doutorado 

da Aniela, quando eu tive a oportunidade de ver as coisas da Neurolingüística de perto. 

E estes e outros esforços das duas foram a base do CLIPSEN, o projeto e laboratório que vem 

sendo apoiado pelos Editais Universais do CNPq de 2003 e 2005. 

É por aqui mesmo que eu queria começar a agradecer. À Aniela, que me trouxe para 

dentro do Doutorado, me atualizando na bibliografia da Lingüística, me introduzindo a 

bibliografia da Neurolingüística, me ensinando os passos iniciais para escrever um projeto que 

tivesse qualidade para ser aceito, me apresentando o Professor Marcus Maia, me ajudando a me 

readaptar à vida acadêmica, sendo minha colega de estudo, colaborando tanto na minha 

formação acadêmica, tanto na minha tese, até hoje... Quem conhece a Aniela sabe que não estou 

exagerando. É uma pessoa muito generosa, sempre disposta a ajudar, indiscriminadamente. E eu 

tive a sorte de ter essa ajuda especial... Meu carma de novo ajudando... 



v 

 

Por falar em carma, não no sentido pejorativo que esta expressão vem tomando, é 

claro, vamos falar da Professora Miriam Lemle. O bom carma me encaminhou novamente 

para ela. Comecei com a orientação acadêmica do Professor Marcus Maia, um grande 

especialista em Psicolingüística e em Teoria Lingüística, a quem muito agradeço 

carinhosamente. Mas quis o destino, que eu voltasse para as mãos da Professora Miriam, que 

já tinha sido minha orientadora no Mestrado. Era o que tinha de ser. A Professora Miriam, 

além de grande lingüísta, no sentindo mais encorpado possível da palavra, já estava envolvida 

com a Neurolingüística. Não pude resistir. E hoje, agradeço a oportunidade e agradeço o 

muito que ela me fez crescer. Sem querer faltar com a modéstia, eu, comigo mesma, sinto o 

muito que progredi, mesmo que isso seja pouco para os outros. Agradeço e me desculpo pelas 

preocupações excessivas, pela minha rebeldia adolescente tardia, pela minha quase chatice 

(o quase é por modéstia...) de querer trabalhar à minha maneira às vezes meio que querendo 

fazer a coisa sozinha, a minha moda pra depois castigar a orientadora etc. etc. etc. Melhor 

então voltar aos agradecimentos pra Miriam. E volto e finalizo dizendo que a sua dedicação à 

Lingüística e aos alunos é sem par. Que a sua energia é invejável. Desejo, e tenho certeza que 

isso vai aconter, que você forme ainda muitos e muitos doutores, mestres, iniciantes à ciência 

da linguagem e coordene o CLIPSEN por muitos e muitos Editais Universais e que eu possa 

ser orientada por você por muito muito tempo. 

Vou sair um pouco da área acadêmica e vou pra casa. Agradeço às minhas irmãs 

(começando por quem já estava em casa quando cheguei...) Alrilena Cavalcante Lage e 

Aldriana Cavalcante Lage Pizarro, pelos anos de paciência, pela lealdade para com a família e 

pelo gosto pela luta por nossos direitos que acaba se traduzindo pela luta pela vida (e por isso 

agradeço também a meu pai...). É muito especial o agradecimento que faço a minha mãe, 

Maria Magdalena Cavalcante Lage, e a meu pai, Altayr Lage, pela oportunidade de voltar à 

carne (pra quem acredita... – vou me abster de ficar me desculpando com os materialistas a 

todo instante...), pela criação, pela orientação, pela educação, por terem me proporcionado a 

oportunidade de estudar tantas coisas, sempre que eu desejei, pelo cuidado, pela atenção, pelo 

encorajamento, por acreditarem em mim, pelos copinhos de leite morno nos momentos de 

desencorajamento, por terem me dado um computador (essa é para agradar os materialistas...), 

que tem me servido muito apesar de já estar velhinho. 

Aí a memória me trouxe à mente o CNPq, instituição a qual agradeço, que me 

auxiliou com bolsa de estudos durante os quatro anos de curso, me sustentando 

financeiramente e me ajudando nos custos para apresentar trabalho em congresso etc., graças 

à taxa de bancada (que não pode acabar!). Ao CNPq agradeço novamente, desta vez pelo 



vi 

 

apoio financeiro ao CLIPSEN e, conseqüentemente, aos meus experimentos. Sem demagogia 

(até porque o contexto político não inspiraria isso...), mas sem o CNPq eu teria tido no 

mínimo muitas e muitas dificuldades para realizar este trabalho, aplicar meus experimentos, 

como aquelas da Professora Aniela Improta França, que lutou muito para conseguir realizar 

seus experimentos e só conseguiu fazer isso em um EEG emprestado, que não tinha os 

recursos que tem o EEG do CLIPSEN. Obrigada CNPq. Espero continuar contando com os 

senhores. 

Fiz bem em avisar antes que não iria obedecer estritamente a ordem de importância... 

Quero agradecer ao grupo da Engenharia Biomédica e Elétrica. Sem ele esta tese não existiria, 

é claro. Primeiramente ao meu Co-orientador, Professor Antonio Fernando Catelli Infantosi, 

do Programa de Pós-gradução em Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ, coordenador do 

LAPIS, Laboratório de Processamento de Imagens e Sinais. Quero agradecer ao Professor 

Infantosi por toda a paciência e dedicação em ensinar e orientar uma iniciante. Agradeço 

também ao Professor Maurício Cagy, colaborador do LAPIS. 

Agradecimento especial também vou fazer ao Pedro. Pedro Constant Almeida Santos 

Braga é Mestrando do Programa de Pós-gradução em Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ e 

colaborador do CLIPSEN e do LAPIS. Obrigada, Pedro, pela paciência, pela boa vontade e 

pela amizade. Pedro me ajudou muito em várias fases do experimento. 

Gostaria de registrar mais um agradecimento. À Professora Letícia Sicuro Correa, do 

Departamento de Lingüística da PUC, que durante a minha Qualificação se empenhou, com 

dedicação, delicadeza e competência, me enviando depois um cuidadoso roteiro, para que eu 

pudesse fazer a apresentação dos experimentos e resultados na minha tese de forma mais 

criteriosa. Espero não decepcionar muito neste sentido, depois de tanto trabalho que dei. 

Muito obrigada. 

Continuando a falar em experimento, quero agradecer muito especialmente a cada 

um dos meus sujeitos queridos, que me confiaram as suas cabeças com a maior boa vontade, 

mesmo sabendo que eu iria sujá-las com uma pasta que devia ser para eles muito sem graça. 

Falando na primeira pessoa do singular, quero falar no plural e agradecer os 

inestimáveis préstimos (me ajudou à beça!) da minha assistente antes, durante e depois do 

experimento, Juliana Novo Gomes, que é Graduanda do curso de Português-Alemão, 

orientanda de Iniciação Científica da Professora Aniela Improta França e aluna participante, e 

muito participativa, do Laboratório CLIPSEN. A Juliana parece meio filha da Aniela, 

herdando os genes da generosidade. Além de ter muita vocação para a pesquisa lingüística. 

Juliana querida, agradeço muito e desejo que você continue assim, crescendo nos estudos. 



vii 

 

Vou agradecer também às outras mãozinhas amigas do experimento. A todas aquelas 

pessoas que me ajudaram, nos apresentando candidatos a sujeitos do experimento e 

convocando outros. Sei que só vou me lembrar do nome de alguns, e nem pensar em 

sobrenome. À Hellita Carolina, minha afilhada querida; à Adriana, do curso de Alemão; à 

Amanda, do curso de Física da UFRJ; à Mozilene e à Maria Helena, do curso de Português-

Italiano da UFRJ; entre outros muitos. 

Sem poder esquecer da Isabella. Isabella Lopes Pederneira é Graduanda de 

Português-Latim da UFRJ, também do CLIPSEN e orientanda de Iniciação Científica da 

Professora Aniela. Também me ajudou na aplicação dos experimentos, me quebrando muitos 

galhos, inclusive no recrutamento de sujeitos. E aí a Isabella me fez lembrar agora do Glauber 

(não sei por que...). Glauber Romling também é do curso de Português-Latim da UFRJ e que 

foi o meu primeiro sujeito piloto. Muito obrigada Glauber, pela paciência e colaboração.  

Eu ainda estou nas mãozinhas amigas. Agora agradeço muito às minhas amigas 

Maristela Ribeiro de Moura e Ellen Eller, que também me ajudaram na aplicação do 

experimento. 

E por falar em amigos que me ajudaram, estou lembrando de alguns (desculpem 

aqueles cujos nomes não me vêm agora...). Começo pelo Rodrigo, Rodrigo Farias da Silva, 

que é o amigo de quem mais sinto saudade no momento. (Só não sinto saudade dos seus 

cuidados profissionais...) E continuo agradecendo: ao Robson, Robson Barreto; à Cláudia, 

Cláudia Almeida Bahiana; à Miriam Viniskofske; à Thaysa e ao Dilvan; à minha auxiliar 

doméstica, Cristina; ao Seu Lorival, à Dona Nina e ao Junqueira. E a todos os meus outros 

amigos e parentes, pelo apoio e incentivo. 

E muito obrigada aos tantos amigos que não vemos, mas que nos enriquecem em 

espírito, muitas vezes se fazendo tão perto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMO 
 

 

 

In: LAGE, Aleria Cavalcante. Aspectos neurofisiológicos de concatenação e 
idiomaticidade em português do Brasil: um estudo de potenciais bioelétricos 
relacionados a eventos lingüísticos (ERPs): Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Letras, 2005. Tese de Doutorado em Lingüística. 

 

 

 

 

Este trabalho se insere no campo de pesquisa da Neurolingüística com 
base teórica na Gramática Gerativa, mais especificamente na sua vertente não 
lexicalista, a Morfologia Distribuída. Utilizando a técnica de extração de 
potenciais bioelétricos relacionados a eventos (event-related brain potentials – 
ERPs), em 29 sujeitos experimentais sadios, foram estudadas quatro cognições 
de linguagem em português do Brasil: (i) concatenação de verbo com 
complemento resultando em interpretação idiomática (O menino chutou 
o balde); (ii) concatenação de verbo leve (ter) em oposição à concatenação de 
verbo pesado (O menino tinha um vácuo); (iii) concatenação de adjunto 
(O menino chutou a bola na língua); e (iv) concatenação de sujeito (A cadeira 
chutou a bola). Os achados incluem o conhecido N400, típico de concatenação 
verbo-objeto, mas revelam também aspectos e morfologia de outros ERPs que 
contribuem para o entendimento do curso da derivação sintática e da dinâmica 
de interação entre micromódulos da cognição de linguagem. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

In: LAGE, Aleria Cavalcante. Aspectos neurofisiológicos de concatenação e 
idiomaticidade em português do Brasil: um estudo de potenciais bioelétricos 
relacionados a eventos lingüísticos (ERPs): Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Letras, 2005. Tese de Doutorado em Lingüística. 

 

 

 

 

This is a research on Neuroscience of Language under the theoretical 
framework of Generative Grammar in its non-lexicalist version, Distributed 
Morphology. Using the extraction of event-related brain potentials (ERPs), in 
29 healthy subjects, this work studied four language cognitions in Brazilian 
Portuguese: (i) verb-complement merge yielding an idiomatic reading (O 
menino chutou o balde – The boy kicked the bucket, meaning gave up); (ii) 
light verb merge in comparison with heavy verb merge (O menino tinha um 
vácuo – The boy had a vacuum); (iii) adjunct merge (O menino chutou a bola 
na lingual – The boy kicket the ball in the tongue); (iv) subject merge (A 
cadeira chutou a bola – The chair kicked the ball). Findings included the well 
known N400, typical of verb-object merge, but also revealed aspects and 
morphology of new ERPs, which come to contribute to the understanding of 
the course of the syntactic derivation and to the dynamics of the interaction 
among micro modules within the language cognition.  
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1  INTRODUÇÃO 

  

Esta tese tem como alicerces três convicções básicas sobre a relação entre 

Lingüística e Neurociência da Linguagem: Cada aspecto da competência lingüística tem uma 

realidade modular passível de ser avaliada a partir de sua neurofisiologia; a Neurolingüística 

deve procurar as manifestações dessas cognições a partir de informações provenientes da 

Teoria Lingüística; e dados experimentais neurolingüísticos e suas análises fundamentadas na 

teoria podem contribuir para avanços na própria teoria. 

Pensando desta maneira, na inter-relação da teoria com a experimentação, escolhi de 

um lado, como alicerce teórico, a Gramática Gerativa na versão da Morfologia Distribuída, e, 

de outro, o campo da Eletrofisiologia da Linguagem, que permite uma avaliação da cognição 

de linguagem através de sinais eletrocorticais relacionados a eventos lingüísticos específicos, 

isto é, através da extração de ERPs (event-related brain potentials  –  potenciais relacionados 

a eventos). Esta é uma técnica que faz uso da reação eletrocortical de sujeitos, capturada por 

um eletroencefalógrafo (EEG)1, enquanto estes sujeitos são expostos a estímulos lingüísticos 

preparados pelo experimentador.  

Depois da aquisição do eletroencefalograma (EEG) bruto e da segmentação dos 

trechos de EEG pertinentes à pesquisa, os sinais bioelétricos relacionados à estimulação 

lingüística são depurados e processados, passando pela técnica de promediação, que é um 

tratamento matemático que consolida as ondas em uma média, excluindo os artefatos 

(movimentos musculares concomitantes à cognição sendo estudada) e os ruídos 

(interferências elétricas indesejáveis). A promediação tem como resultado ondas elétricas que 

poderão ser diretamente relacionadas aos estímulos lingüísticos apresentados e acoplados no 

tempo. 

Por exemplo, desde a década de 80, a literatura de Neurolingüística relata inúmeras 

investigações sobre a neurofisiologia da concatenação 2  do verbo com o objeto direto, 

congruente e incongruente, em muitas línguas naturais. O achado essencial de todas estas 

investigações é uma onda de polaridade negativa que começa a elevar-se aproximadamente 

aos 400 ms – o N400 (Figura 1). 

 

                                                 
1 O termo EEG pode corresponder a eletroencefalógrafo (a máquina), eletroencefalograma (o registro dos sinais 
eletrocorticais) ou eletroencefalografia (a técnica). 
 
2 A concatenação aqui referida é sinônimo de merge, como descrito nas versões recentes da Gramática Gerativa. 
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Hoje em dia, sabe-se que este ERP está relacionado à dificuldade de interpretação 

lingüística on-line do objeto direto incongruente. O fato de que os requisitos selecionais do 

verbo não podem ser atendidos pelos traços semânticos do objeto causa uma estranheza 

semântica que impacta o processamento e produz o N400. Viu-se ainda que a dificuldade de 

concatenação oriunda da incongruência aumenta a amplitude do N400 (Figura 2): comer pizza 

resulta em um N400 de baixa amplitude; comer Coca-Cola, em um N400 de média amplitude; 

comer telefone, em um N400 de alta amplitude 

(Kutas, Hillyard, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizando este protocolo, nesta tese busquei investigar aspectos que me causavam 

interesse e que eram ainda pouco abordados na literatura. Por exemplo, o que aconteceria se a 

Figura 1 – N400, a assinatura lingüística da 
incongruência semântica, relacionado a 
uma sentença-estímulo clássica 

Figura 2 - N400 de baixa, 
média e alta amplitude 
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incongruência envolvesse uma sentença com verbo leve? Ter uma lua é congruente ou não, 

dependendo exclusivamente do sujeito de ter. No caso de O menino tem uma lua, a frase é 

incongruente. Mas O planeta tem uma lua é uma sentença perfeitamente plausível. Ou seja, 

em sentenças com verbo leve ter, é a compatibilidade semântica do argumento externo com o 

interno que determina a congruência da concatenação verbo-objeto. Aferir a neurofisiologia 

desta concatenação especial foi, então, o primeiro objetivo específico desta tese. 

Por outro lado, como se dá a inter-relação entre o sujeito e o vP em sentenças com 

verbo pesado? A proposição comer um telefone (Kutas, Hillyard, 1980), por exemplo, causa 

uma resposta eletrocortical diferenciada em função da incongruência na concatenação verbo-

complemento. Que efeito eletrofisiológico causaria um sujeito que não combina com o vP? 

O segundo objetivo específico desta tese foi investigar a eletrofisiologia da concatenação de 

sujeito com vP, composto por verbo pesado, sendo o sujeito incompatível com o verbo e esta 

informação de incompatibilidade sendo recebida antes do input relativo ao objeto. Por 

exemplo, em A cadeira chutou a bola, temos uma incompatibilidade imediata entre cadeira e 

chutou. Já que Gramática Gerativa (Chomsky, 1965) sugere que a concatenação do vP é 

efetuada antes da concatenação do sujeito–vP, apesar da ordem linear do input apresentar o 

sujeito primeiro, estudar este tipo de estímulo com incompatibilidade entre sujeito e verbo 

pode ser fonte de informações bastante interessantes e ainda pouco estudadas. 

Um terceiro tema que me interessava eram sentenças transitivas com idiomaticidade. 

Seria chutar o balde concatenado da mesma forma que chutar a bola? Em chutar o balde, 

balde não tem o sentido literal de balde, e chutar não é a ação realmente executada. Como 

ficaria a seleção verbal dos atributos do objeto neste tipo de expressão idiomática? Como 

seriam os ERPs correspondentes a esta cognição? 

Finalmente, eu queria também examinar a eletrofisiologia de um tipo de 

concatenação, ainda menos íntima do que a concatenação do composto verbo-objeto com o 

sujeito: a concatenação de adjunto. Como seria processada uma sentença como O menino 

chutou a bola na língua, em que a incongruência está além do domínio do verbo e seus 

argumentos?  

Diante destes quatro objetivos específicos e do objetivo geral de entender melhor 

sobre a neurofisiologia relativa ao o curso e modo da derivação de sentenças, criei quatro 

experimentos, cujos estímulos estão na íntegra nos Apêndices 3 a 6. O esperado era que os 

dados, isto é, as respostas dos sujeitos ou sinais bioelétricos recolhidos do córtex, pudessem 

vir a retratar a seqüência destas operações computacionais e possibilitassem identificar 

subcomponentes das mesmas. 
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O protocolo neurolingüístico criados para estes experimentos somente pôde ser 

implementado através dos recursos do Laboratório de Computações Lingüísticas: 

Psicolingüística e Neurofisiologia (CLIPSEN)3, inserido no Departamento de Lingüística aqui 

da UFRJ, que conta com o equipamento necessário4 para esta metodologia experimental. Foi 

imprescindível também a colaboração da equipe do Laboratório de Processamento de 

Imagens e Sinais (LAPIS)5, do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da 

COPPE/UFRJ. A análise lingüística dos resultados teve como referência, além da literatura 

básica sobre ERPs, a Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981) e a Morfologia 

Distribuída (MD), que é uma versão não lexicalista da Gramática Gerativa (Halle, Marantz, 

1993, 1994; Marantz, 1996, 1997; Harley, Noyer, 1998; Marantz, 2001). A MD concebe que 

a sintaxe atua por fases, não só nas sentenças, mas também no interior das palavras. 

A análise lingüística da Gramática Gerativa vem sendo, há muito tempo, relacionada 

ao funcionamento biológico da linguagem, também em decorrência de estudos 

psicolingüísticos de processamento. Baseando-se em padrões comportamentais de tempo de 

resposta e taxa de acerto e erro, muitos destes estudos revelaram aspectos da cognição de 

linguagem aferidos através de diversos tipos de testes off-line e on-line.  

Mas agora, com o avanço da teoria da computação lingüística por fases,  com a 

concepção de que há sintaxe no interior das palavras somado a técnicas neurolingüísticas de 

pesquisa, aspectos destes mecanismos computacionais da linguagem podem ser aferidos mais 

minuciosamente, não como blocos de cognição, mas sim como módulos diminutos e 

altamente conectados uns aos outros. Esta nova tendência que estreita muito os laços entre 

Teoria Lingüística e Neurofisiologia, conduz a uma granularidade na descrição do 

processamento compatível com os efeitos captados. Desta forma, já é possível almejar 

correlacionar computações lingüísticas minuciosas com unidades da eletrofisiologia (Marantz, 

2005). É neste espaço teórico que esta tese pretende inserir-se.  

 

                                                 
3 O CLIPSEN existe desde 2003, funcionando por meio de dois Editais Universais do CNPq, um Edital de 
Atualização Informática da FUJB e um Edital Cientistas do Nosso Estado da FAPERJ, este último atribuído à 
Professora Miriam Lemle, coordenadora do laboratório. Mais informações, disponíveis em 
www.letras.ufrj.br/clipsen 
 
4 O apoio do CNPq ao CLIPSEN através do Edital Universal de 2003 possibilitou a aquisição do equipamento 
para a realização dos experimentos desta tese: um eletroencefalógrafo digital e alguns computadores. 
 
5 O LAPIS, coordenado pelo Professor Antonio Fernando Catelli Infantosi, co-orientador desta tese, tem parceria 
com o Laboratório CLIPSEN. O primeiro trabalho que decorreu desta parceria foi a tese da Professora Aniela 
Improta França, em 2002, que inaugurou na UFRJ a área de Neurolingüística Básica, até então inexistente no 
país. 
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2  A NEUROLINGÜÍSTICA E AS PRINCIPAIS ESTRUTURAS DO CÉREBRO E 

SUAS  FUNÇÕES  

  

A Neurolingüística é uma ciência com uma evolução singular. Ela aparece tão logo 

aparecem os primeiros estudos sobre o cérebro, ou seja, com Hipócrates, fundador da 

Medicina Ocidental. Nascido em 460 a. C., na ilha de Cós, na Grécia, Hipócrates é 

considerado o Pai da Medicina Ocidental, pois a partir dele a Medicina no ocidente deixa de 

ser uma prática de magia, passando a ser exercida em função da observação clínica. 

Hipócrates era líder do Movimento Cerebrocentrista, composto por médicos que acreditavam 

que o cérebro era o centro da vida humana e, como tal, responsável por uma gama de 

características do homem, entre as quais estava a capacidade de linguagem. Ao defender a 

causalidade natural das doenças, Hipócrates procurava no cérebro as causas biológicas para a 

falta de linguagem em alguns indivíduos. 

Contudo, se a falta de linguagem incitava interesse desde os primórdios da história 

da Medicina, a aquisição, o funcionamento e a manutenção da linguagem sã no homem só 

passam realmente a existir como objeto da Neurolingüística a partir de 1980 (Kutas, Hillyard, 

1980), com o desenvolvimento de técnicas de aferição de aspectos da atividade cognitiva, 

tanto através da eletricidade cortical como da mobilização sangüínea cerebral. Esta data marca 

o início da Neurolingüística Básica ou Neurociência da Linguagem, isto é, a ciência que 

estuda as manifestações neurofisiológicas da linguagem no homem.  

Entre as muitas razões históricas  –  que serão abordadas no Capítulo 3  –  para esta 

demora de 2500 anos no estabelecimento da Neurolingüística como uma ciência não só da 

falta mas também da presença da linguagem no homem, talvez a razão preponderante seja a 

dificuldade de superar os enormes desafios trazidos pela interdisciplinaridade.  Enquanto a 

falta de linguagem traz à tona, primordialmente, aspectos biológicos do mau funcionamento 

do cérebro, e do corpo em geral, interessando a profissionais essencialmente da área médica, a 

existência e o funcionamento da linguagem sã, que constituem o foco desta nova 

Neurolingüística, exigem uma reflexão profunda sobre a faculdade de linguagem enquanto 

manifestação cognitiva, e isso atrai o interesse de muitos profissionais, especialmente 

lingüistas, psicólogos, biólogos e até mesmo engenheiros. Entre os saberes com os quais os 

lingüistas passam a ter que lidar ao se engajarem na pesquisa interdisciplinar em 

Neurolingüística, está algum conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, para que os 
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aspectos materiais da Neurologia e da Neurolingüística possam ser relacionados à cognição da 

linguagem. 

O intuito final da interdisciplinaridade é talvez perigosamente reducionista: 

o estabelecimento biunívoco entre matéria cerebral e suas correspondentes manifestações 

sutis. Porém, é uma busca justificada, já que seu produto e também o que escapa dele podem 

colaborar para uma melhor compreensão da faculdade de linguagem e, por conseguinte, do 

homem. Esta é a maior motivação para os lingüistas se interessarem por conteúdos da área 

médica que serão aqui minimamente introduzidos.  

Apresento a seguir basicamente a descrição das formas e da localização das 

estruturas que preenchem o crânio 6 . Em outras palavras, tratarei de aspectos da 

Neuroanatomia e, mais especificamente, da Anatomia Cerebral. Anatomia é a ciência que 

estuda a forma e a estrutura dos animais e vegetais (seres organizados). A palavra vem do 

grego anatomé, que quer dizer incisão, dissecação, através do latim anatomia. 

Além de abordar pontos da Neuroanatomia, considerarei também aspectos do 

funcionamento das estruturas estudadas, procurando dar algum embasamento quanto às inter-

relações que elas estabelecem para que o nosso organismo possa executar as tarefas 

necessárias para manter-se vivo e em equilíbrio (respiração, circulação, digestão, excreção 

etc.), para ele exercer todos os sentidos de que é dotado (visão, audição, tato, olfato e paladar) 

e para que possamos realizar atividades que envolvem inteligência e aquisição ou utilização 

de um conhecimento, como pensar, falar, ler, fazer conta, desenhar etc.: são as chamadas 

atividades cognitivas superiores. 

A pesquisa desenvolvida para esta tese focaliza a faculdade de linguagem como um 

órgão do cérebro, ou seja, um módulo cognitivo exclusivo da linguagem humana. Sendo 

assim, os fundamentos que ora passarão a ser apresentados têm o propósito de servir para o 

entendimento das contrapartes materiais, ou biológicas, que serão observadas 

concomitantemente às cognições de linguagem estudadas. Estes fundamentos servirão 

também para o entendimento do método, do material e do equipamento escolhidos. 

 

 

 

 

                                                 
6 O crânio ou caixa craniana é o conjunto de ossos que envolve o cérebro e forma a parte mais superior do 
esqueleto, parte esta onde se inicia a coluna vertebral. 



7 

 

2.1  O sistema nervoso 

 

O sistema nervoso comanda o funcionamento de todo o organismo humano, ao 

capacitá-lo a perceber as variações do meio, interno e externo, a difundir as modificações 

produzidas por estas variações e a executar as respostas adequadas para que seja mantida a 

homeostase7, ou seja, o equilíbrio interno do corpo, dos seus fluidos. Portanto, o sistema 

nervoso, interagindo com o sistema endócrino8, coordena e regula as funções corporais. 

O sistema nervoso é divido em sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso 

periférico (SNP). O SNP é subdividido em somático e autônomo, que são comandados pelo 

SNC. O somático é formado pelos neurônios (células nervosas) sensoriais, que inervam a 

pele, músculos e articulações e detectam os estímulos nervosos. Ele gerencia as informações 

sensoriais a respeito do meio físico que nos cerca e os neurônios que transmitem sinais que 

regulam a contração muscular. 

O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parassimpático e entérico. 

Ele é constituído por neurônios que inervam as glândulas e o músculo liso das vísceras e dos 

vasos sangüíneos, sendo responsável pelo controle de órgãos que funcionam 

independentemente da nossa vontade, como o coração, os pulmões, os rins e as glândulas, 

apesar de às vezes serem afetados por impulsos voluntários ou emocionais.  

O sistema nervoso simpático controla as reações do corpo ao stress, que é qualquer 

situação adversa ao funcionamento normal do organismo – uma intervenção cirúrgica, por 

exemplo. O parassimpático restaura as condições de equilíbrio e repouso do organismo. 

O entérico controla as funções dos intestinos. O sistema nervoso autônomo, portanto, 

comanda os sistemas cardiorespiratório, gastrintestinal e geniturinário, mantendo a 

homeostase, pois regula a pressão arterial, a temperatura corporal e o equilíbrio 

hidroeletrolítico, que é o controle da água e dos eletrólitos (condutores elétricos) nos meios 

intra e extracelular. 

                                                 
7 A homeostase é uma condição em que o meio interno do corpo humano se mantém em determinados limites 
fisiológicos. Esta condição se aplica também aos demais organismos. Entende-se por meio interno o fluido 
existente entre as células, isto é, o líquido intersticial ou intercelular. Este equilíbrio fisiológico implica em se 
conservarem níveis adequados de temperatura, pressão e concentração de substâncias químicas no líquido 
intercelular, ou seja, em condições estáveis para o funcionamento das células. A homeostase é uma função 
essencial do corpo. A perturbação da homeostase pode ocasionar doença, e não restabelecê-la pode levar à 
morte. 
 
8  Os órgãos que constituem o sistema endócrino são as glândulas. Elas produzem os hormônios, que são 
secreções lançadas na corrente sangüínea para atuarem no funcionamento de órgãos diversos. 
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No SNC está a grande maioria das células nervosas. Ele é composto 

fundamentalmente pelo encéfalo, ou cérebro, e pela medula espinhal9, além de nervos e 

gânglios. A medula espinhal e o encéfalo ficam alojados respectivamente na coluna vertebral 

e no crânio. A maior parte dos nervos e gânglios do corpo constitui o SNP. Os nervos são 

cordões revestidos por tecido conjuntivo, formados por fibras nervosas que se agrupam 

paralelamente. O tecido conjuntivo, que se une a outros tipos de tecido (nervoso, muscular, 

ósseo) na formação dos órgãos, serve neste caso como isolante elétrico. As fibras nervosas 

têm origem dentro dos gânglios.  

Os nervos espinhais passam por orifícios na coluna vertebral, e os nervos cranianos 

passam por orifícios no crânio. Ambos transmitem informações sensitivas somáticas ou 

viscerais. As informações sensitivas somáticas estão relacionadas ao funcionamento dos 

órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato): sensações de dor, frio, calor, 

gosto, cheiro, mecanismos da visão e da audição etc. Há também um enorme número de 

neurônios do SNP no tubo digestivo, cujo tráfego de informações sensitivas viscerais 

promove o funcionamento das vísceras em sua função digestiva, isto é, controlam o papel dos 

intestinos na sua função motora (peristalse), na absorção dos alimentos, na nutrição de todo o 

organismo e na excreção das substâncias inúteis e tóxicas. As informações sensitivas viscerais 

também atuam na regulação da pressão arterial, na perfusão sangüínea dos tecidos, na função 

renal, no controle da temperatura, no controle da distribuição de nutrientes etc. 

As informações somáticas são transmitidas para que sejam realizadas as demais funções vitais 

do organismo, como a respiração, a circulação etc. 

O SNP, que tem bem menos células do que o SNC, é constituído pela infinidade de 

nervos e gânglios distribuídos no restante do organismo. Os gânglios são feixes de células 

nervosas, em geral encapsulados e contendo neurônios motores viscerais, cuja função é a 

inervação final dos órgãos internos.  

 

 

 

                                                 
9 A medula espinhal humana tem uma extensão de cerca de 40 cm. Com o aspecto de um cordão, ela se encontra 
imersa no líquido cefalorraquidiano (LCR), dentro do canal vertebral, indo do início da coluna vertebral, a 
primeira vértebra cervical, na região superior da nuca, até a segunda vértebra lombar, na região acima da bacia. 
Os 31 pares de nervos raquidianos se originam da medula espinhal e se ramificam. Esta rede neural proveniente 
da medula em direção aos mais variados pontos promove a conexão e a troca de informações neuronais do 
cérebro com as demais partes do corpo. 
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2.2  Neurônios e glias 

 

As células que constituem o sistema nervoso são de dois tipos: os neurônios, que são 

as células nervosas propriamente ditas, e as glias ou células gliais. Mais numerosas 50 vezes 

do que os neurônios, as glias se agrupam formando uma rede, que dá sustentação ao tecido 

nervoso. Durante um longo tempo se acreditou que as glias apenas ajudavam a compor a 

estrutura do tecido nervoso. Hoje já se sabe que elas promovem as condições necessárias para 

que os neurônios possam exercer sua função de transmissão de informação através de impulso 

elétrico, além de serem responsáveis pelo plano de crescimento neuronal: definem o caminho 

e a extensão das fibras nervosas. 

As glias variam morfológica e funcionalmente, sendo classificadas em microglias e 

macroglias. As microglias ou micrócitos (Figura 3), glias de tamanho menor, atuam na 

fagocitose, que é o processo de absorção de partículas sólidas pelas células, digerindo as 

substâncias indesejáveis, combatendo as infecções e as agressões ao sistema nervoso, 

protegendo-o contra a invasão de microorganismos, constituindo parte do seu sistema 

imunológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As macroglias têm funções de suporte e nutrição. Estas são de quatro tipos: 

oligodendrócitos, células de Schwann, astrócitos e as células ependimárias (Figura 3). 

Os oligodendrócitos transportam materiais até os neurônios, controlam as concentrações de 

Figura 3 – Glias 
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íons10 no meio extracelular e, assim como as células de Schwann, atuam na formação de 

mielina. A mielina é uma substância esbranquiçada, feita de lipídio (gordura), que envolve o 

axônio, um prolongamento do neurônio, e auxilia na transmissão dos impulsos elétricos. 

Os astrócitos, que têm forma de estrela, desempenham funções estruturais e metabólicas. Por 

exemplo, dão suporte ao SNC e constituem a rede, ancorada nos vasos, onde crescem e se 

apóiam os neurônios. 

As células ependimárias formam o epêndima, um epitélio11 que reveste as cavidades 

preenchidas pelo líquor ou fluido cérebro-espinhal ou líquido cefalorraquidiano (LCR)12. 

Estas cavidades são os ventrículos cerebrais, situados no interior do encéfalo, e o canal 

vertebral, por onde passa a medula espinhal. 

Na literatura, há divergência no que se refere à quantidade de neurônios no cérebro 

humano. Há bem pouco tempo, pensou-se em 100 bilhões, mas bem recentemente já se tem 

notícia de que esta quantidade deve corresponder aos neurônios existentes somente no 

cerebelo (Andersen, Korbo, Pakkenberg, 1992; Lent, 2004). 

Os neurônios possuem uma enorme variedade morfológica e funcional, isto é, suas 

formas e tamanhos são muito diferentes e participam das mais diversas funções no organismo 

(Figura 4). O neurônio piramidal, por exemplo, se assemelha a uma pirâmide de base 

invertida, tendo ramificações dendríticas somáticas variáveis e o axônio longo. Ele pode ser 

encontrado nas camadas celulares do córtex cerebral. Estes neurônios formam a parte inferior 

da massa cerebral, correspondendo a 80% dela. O neurônio estrelado é dotado de ramificações 

dendríticas somáticas amplas, em um corpo celular com a forma de estrela. O neurônio de 

Purkinje, característico do córtex cerebelar, tem a função de processamento de sinais da 

motricidade. Há também, entre outros tipos mais, o neurônio bipolar, com dois 

prolongamentos longos, identificado também no nível da retina (superfície no fundo da parte 

interna e mais posterior do olho, onde a luz é percebida como estímulo). 

 
                                                 
10 Os íons são átomos que, por alguma razão, perderam ou ganharam elétrons. Os elétrons são as partículas de 
carga elétrica negativa existentes nos átomos. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon positivo ou 
cátion, passando a ter excesso de cargas positivas. Ao ganhar elétrons, o átomo se torna um íon negativo ou 
ânion. Os átomos dos elementos químicos tendem a estabilizar a última camada, ganhando ou perdendo elétrons, 
isto é, transformando-se em íons. Por exemplo, átomos de metais, como o cobre, tendem a perder elétrons (íons 
cátion) e átomos de ametais, como o oxigênio, tendem a ganhar elétrons (íons ânion). 
 
11 Epitélio é o tecido que reveste as superfícies externas e internas do corpo, podendo ter funções secretoras e 
sensoriais. No organismo humano, o maior epitélio é encontrado na pele, que é considerada um órgão. 
 
12 O LCR é um liquido de volume aproximado de 100 a 150 ml que se renova em média a cada 6 horas. Entre as 
suas diferentes funções, a principal é proteger mecanicamente o tecido cerebral atuando como um lubrificante, 
evitando atrito do encéfalo com o crânio. 
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Mas praticamente todos os neurônios têm em comum a propriedade de 

excitabilidade, que é a capacidade de gerar e propagar, através da membrana plasmática, que 

é a membrana que envolve a célula, sinais elétricos com o papel de unidades de informação. 

Isto faz com que os neurônios funcionem como “[...] verdadeiros microcomputadores que 

contêm e processam informações a respeito do ambiente externo ou interno, comandos para a 

ação muscular ou a ativação de glândulas e complexos códigos que veiculam pensamentos, 

memórias, emoções etc.” (Lent, 2004, p. 67) 

O corpo do neurônio, ou soma, contém o citoplasma e o núcleo (Figura 5). Do corpo 

se estendem vários prolongamentos ou neuritos. Um deles, o axônio ou processo, é 

normalmente bem mais longo do que os outros. Os demais prolongamentos são os dendritos. 

O axônio tem ramificações na sua extremidade. E ao fim de cada uma destas ramificações 

existe um terminal, também conhecido como colateral ou botão terminal. 

 

 

 

Figura 4 – Tipos de neurônio 
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As informações em forma de sinais elétricos veiculadas pelo neurônio saem pelos 

terminais do axônio. E as informações recebidas entram pelos dendritos. Os tamanhos 

diversos dos prolongamentos e também a quantidade e o tamanho de suas ramificações 

decorrem de adaptações das morfologias dos neurônios segundo as especialidades funcionais 

dos mesmos.13 

Os axônios, tanto de neurônios no 

SNP quanto no SNC, são envolvidos por 

células de Schwann. As células de Schwann 

dos axônios de neurônios do SNC atuam na 

formação da bainha de mielina, que os 

cobre, funcionando como isolante elétrico 

(Figura 6).  

Quando em repouso, o neurônio 

apresenta carga elétrica externa positiva e 

interna negativa. Diz-se, então, que o 

neurônio em repouso está polarizado. Porém, 

quando está transmitindo informações, ele se despolariza, ou seja, a carga interna é positiva, e 

a externa negativa. Isto é o que podemos notar na Figura 6, no segmento ampliado, onde 

aparecem bem as partes nuas do axônio, sem o revestimento lipídico da bainha de mielina. 

                                                 
13 Por exemplo, os neurônios da retina especializados em captar a luz que penetra o olho têm um axônio mínimo. 
Já os neurônios da medula espinhal que comandam os músculos dos pés podem ter um axônio de 1 metro (cerca 
de 20.000 vezes o diâmetro do corpo do neurônio). 

Figura 5 – Neurônio 

Figura 6 – Neurônio encapado com 
bainha de mielina 
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Estes estrangulamentos de mielina, que expõem a fibra nervosa, são denominados nós ou 

nodos ou nódulos de Ranvier e servem de pouso para impulso elétrico. 

O processo de despolarização da membrana plasmática se dá a partir da 

especialização da célula nervosa.  O corpo do neurônio e seus prolongamentos com 

ramificações formam uma unidade neuronal que é inteiramente envolvida por uma membrana 

bem permeável. A membrana plasmática do neurônio, bem como a de todas as demais 

células, funciona seletivamente, fazendo as trocas de íons entre os meios intra e extracelular. 

Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétron, portanto com excesso de carga 

positiva (cátion) ou negativa (ânion) respectivamente. A membrana plasmática transporta 

íons de sódio (Na+) para fora e íons de potássio (K+) para dentro da célula, ambos cátions, 

através de um mecanismo conhecido como bomba de sódio e potássio (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais especificamente, diante de um estímulo nervoso, aumenta a permeabilidade da 

membrana ao sódio, o que acarreta um fluxo destes íons para o interior do neurônio, 

determinando uma inversão da polaridade. O ambiente intracelular se torna positivo; e o 

extracelular, negativo. Em um segundo momento, a membrana se torna permeável ao potássio, 

que migra para o meio externo, possibilitando o retorno ao potencial primitivo de repouso da 

membrana14. Assim, ela se torna novamente positiva no lado externo e negativa no lado 

interno. 

A inversão de polaridade da membrana determina o surgimento do potencial de ação 

(alteração elétrica durante a passagem do impulso), que se alastra ao longo do neurônio, de 

                                                 
14 O potencial de repouso da membrana é igual a -65 mV. Milivolt (mV) é a milésima parte de um volt. 
Esta tensão da membrana celular pode ser gravada e medida laboratorialmente através de um microeletrodo. 
 

Figura 7 – Bomba de sódio e potássio 
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nodo de Ranvier a nodo de Ranvier, de forma a gerar um impulso nervoso. À medida que o 

impulso nervoso se propaga, ocorrem sucessivas inversões de polaridade dos meios dentro e 

fora da célula e sucessivos retornos ao potencial de repouso da membrana. 

Estes bombeamentos de íons de sódio e de potássio não são na mesma proporção, ou 

seja, para cada três íons de sódio que vão para o meio extracelular, apenas dois de potássio 

vão para o meio intracelular. Assim, há um bombeamento efetivo de apenas uma carga 

positiva para fora da célula. É isto mantém uma diferença de potencial entre os meios intra e 

extracelular, que é o potencial de repouso da membrana. As saídas de sódio e entradas de 

potássio, sendo que estas em quantidade menor, vão acontecendo por transporte ativo e por 

outros canais na membrana plasmática, conforme a necessidade de manter-se o potencial de 

repouso da membrana. No axônio, esta tentativa de equilíbrio de cargas elétricas entre os 

meios intra e extracelular forma uma onda de despolarização.  Quando esta despolarização 

chega ao nível crítico, isto é, chega ao limiar entre o repouso e a ação, ela gera então o 

potencial de ação (PA), ou impulso nervoso. Depois disso, há a repolarização, quando se 

retoma a polaridade normal da membrana. O processo de repolarização é muitíssimo rápido. 

Na célula auditiva ciliada, por exemplo, ele dura cerca de 15 milissegundos15.  

Assim, o impulso elétrico atinge uma alta velocidade, percorrendo a extensão do 

axônio através de efeitos saltatórios de nodo a nodo. Como a bainha de mielina aumenta a 

distância entre os meios intra e extracelular, ela diminui a capacitância elétrica entre estes 

meios, isto é, diminui a inércia do campo elétrico, deixando as cargas mais livres, e, 

conseqüentemente, diminui também a atenuação do campo elétrico, ou seja, diminui o atraso 

do campo elétrico até o próximo nodo. 

Como o impulso elétrico entra em contato com uma extensão muito pequena do 

axônio, ou seja, somente a extensão dos nodos, a tendência é que o custo energético deste tipo 

de transmissão seja pequeno para o neurônio.  

 

2.3  Sinapse 

 

O termo sinapse (do grego sin, que significa junto, e haptein, agregar) ou fenda 

sináptica designa o ponto onde um axônio faz conexão com outro neurônio. Há duas formas 

possíveis destas conexões se estabelecerem: química ou eletricamente. Nas sinapses elétricas 

                                                 
15 Milissegundo é a milésima parte do segundo, ou seja, um segundo tem 1000 milissegundos. 
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ou junções comunicantes há contato praticamente direto16 entre um neurônio e uma fibra 

muscular ou entre um neurônio e uma célula glandular (Figura 8). A membrana da região 

sináptica das duas células possui poros, isto é, canais iônicos especiais, chamados conexons 

(Lent, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas sinapses químicas, não há a mesma proximidade entre duas células neuronais. 

A transmissão de informação se dá a partir da ação de mediadores químicos, que são os 

neurotransmissores ou neurormônios. A grande maioria das sinapses no corpo humano é 

química. As sinapses químicas são mais lentas do que as elétricas, mas são muito mais 

flexíveis na sua capacidade de estabelecer contato e transmitir informações. As sinapses que 

acontecem no âmbito da cognição de linguagem são todas químicas.  

Graças às pesquisas de centenas de laboratórios em todo o mundo, as principais 

entidades envolvidas no processo sináptico já são conhecidas hoje em dia e compreendem 

pelo menos 60 neurotransmissores e 300 tipos de receptores. Mas este conhecimento é 

bastante novo. Até o final do século XIX, a Neurologia entretinha a Hipótese Reticular, que 

caracterizava o sistema nervoso como uma rede de células fundidas, ou seja, uma gigantesca 

rede sincicial, uma grande massa uniforme de citoplasma com vários núcleos. 

Foi só a partir do trabalho seminal do neuro-histologista espanhol Santiago Ramón y 

Cajal (1852-1934) que a comunidade científica começou a aceitar a Doutrina Neuronal (Cajal, 

1894-1904, apud Lent, 2004), segundo a qual “[...] as células neurais seriam unidades 

                                                 
16 As membranas das duas células da junção ficam separadas por um espaço ínfimo de 3 nm (nanômetros). Um 
nanômetro é igual a 10-9 m. Por exemplo, 2 nm é igual ao diâmetro de uma hélice de DNA, ou ainda, igual ao 
comprimento de uma molécula de sucarose. 

 Figura 8 – Sinapse elétrica
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distintas, com uma extremidade receptiva (os dendritos), um segmento condutor (o axônio) e 

uma extremidade transmissora (as terminações neurais)” (Kandel, Schwartz, Jessell, 1995, 

p. 21), ou seja, os neurônios seriam as unidades estruturais, funcionais e genéticas do sistema 

nervoso. 

Entretanto, com os microscópios disponíveis na época, não havia verdadeiramente 

provas de que o sistema nervoso fosse composto por estruturas celulares distintas que 

estabeleciam contato íntimo umas com as outras. Com o advento dos microscópios 

eletrônicos, na década de 50, se pôde comprovar que, embora o terminal sináptico fique 

bastante próximo da membrana pós-sináptica (a membrana do outro neurônio), não há contato 

físico entre os dois. Existe um espaço interveniente, que é a sinapse ou fenda sináptica, que 

separa a membrana do terminal ou do corpo do neurônio que leva a informação, ou neurônio 

pré-sinaptico, da membrana do dendrito ou do axônio do neurônio que recebe a informação, 

ou neurônio pós-sináptico. 

É através da sinapse que se dá a transmissão de informações, ou seja, a propagação 

dos impulsos nervosos de uma célula nervosa a outra (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais comumente, a ponta do axônio pré-sináptico, que se justapõe ao neurônio pós-

sináptico, é aumentada e forma uma estrutura chamada de botão terminal. Um axônio pode fazer 

contato em qualquer lugar do segundo neurônio: nos dendritos (uma sinapse axo-dendrítica), no 

corpo celular (uma sinapse axo-somática) ou nos axônios (uma sinapse axo-axônica). 

 Figura 9 – Sinapse química 
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Os impulsos nervosos são transmitidos nas sinapses através da liberação de 

substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Eles têm sempre peso molecular pequeno 

e são expelidos pelas vesículas sinápticas. Geralmente se trata da acetilcolina17. No SNC, os 

neurotransmissores mais comuns são o glutamato e o ácido gama-amino-butírico (GABA). 

As moléculas do neurotransmissor migram então da fenda sináptica até a membrana pós-

sináptica, onde se ligam aos receptores pós-sinápticos. O deslocamento destas moléculas bem 

como a fixação dos dois neurônios são facilitados por uma proteína18 adesiva, que se encontra 

na sinapse. O neurotransmissor pode dar origem a um potencial pós-sináptico ou potencial de 

ação (PA), havendo, portanto, uma nova conversão da natureza da informação, que passa de 

química a elétrica. 

A deflagração de um PA no 

neurônio pós-sináptico e a intensidade 

do PA dependerão do tipo (ativador ou 

inibidor) e da quantidade de 

neurotransmissores a serem liberados 

das vesículas sinápticas ou dos grânulos 

secretores, que têm o dobro do diâmetro 

das vesículas sinápticas. Assim, a 

conversão da natureza da informação de 

elétrica para química e depois para novamente elétrica permite que se module o PA, de 

maneira a aumentar, diminuir ou bloquear a atividade do neurônio pós-sináptico (Figura 10). 

Esta capacidade da sinapse química, de poder modular a informação a ser transmitida de uma 

célula a outra, a torna uma estrutura muito mais sofisticada do que a sinapse elétrica, que é 

desprovida desta característica. 

 
 

 

                                                 
17 Estima-se que haja em cada vesícula 3.000 moléculas de acetilcolina, principal neurotransmissor, e que haja 
vesículas suficientes no neurônio para transmitir alguns milhares de impulsos durante a sua vida útil. 
 
18 As proteínas são substâncias essenciais na composição das células e têm inúmeras propriedades e funções nos 
organismos vivos, por isso é tão importante a sua ingestão através dos alimentos. Mais especificamente, as 
proteínas são compostos orgânicos de estrutura complexa e massa molecular elevada (entre 15.000 e 
20.000.000 u), sintetizadas pelos organismos vivos através da condensação de um grande número de moléculas 
de alfa-aminoácidos, também chamados simplesmente de aminoácidos, que, atualmente já se sabe, podem ser de 
22 tipos diferentes. Estas ligações de aminoácidos são conhecidas como ligações amídicas, ou ligações 
peptídicas, isto é, ligações que formam um peptídeo, que é o conjunto de dois ou mais aminoácidos. 

Figura 10 – Tráfego do sinal 
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2.4  Repartindo o cérebro 

 

A variedade de neurônios e glias 

forma os tecidos do encéfalo ou cérebro, 

o principal órgão do sistema nervoso 

central. O encéfalo é dividido em bulbo, 

ponte, mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo 

e hemisférios cerebrais (Figura 11).       

O bulbo, a ponte e o mesencéfalo 

constituem o tronco cerebral, que tem 

três funções básicas. Uma delas é, assim 

como a da medula espinhal, receber 

informações sensitivas de estruturas 

cranianas e controlar os músculos da 

cabeça, por meio dos nervos cranianos, 

que são raízes nervosas que entram e 

saem do tronco cerebral. Outra função do 

tronco cerebral é, através de circuitos nervosos, transmitir informações da medula espinhal até 

outras regiões do cérebro e vice-versa. Mais uma função do tronco cerebral é regular a 

atenção, o que se dá a partir de ações integradas de seus elementos: bulbo, ponte, mesencéfalo 

e diencéfalo. Estas ações são mediadas pela porção central do tronco cerebral, chamada 

formação reticular. 

As partes do tronco cerebral têm também funções sensitivas e motoras específicas. 

O bulbo e a ponte são de vital importância para mecanismos que regulam a pressão sangüínea 

e a respiração. E o mesencéfalo é essencial no controle dos movimentos oculares. 

O cerebelo controla a motricidade, especialmente os movimentos dos olhos e 

membros, sendo responsável pela postura e pelo equilíbrio corporal19. E as estruturas mais 

desenvolvidas do SNC são os hemisférios cerebrais e o diencéfalo. O diencéfalo (Figura 12) 

se divide em tálamo e hipotálamo, tendo o tálamo duas porções, uma de cada lado, que são 

ligadas por uma estrutura chamada adesão talâmica ou massa intermediária. O tálamo é a 

                                                 
19 O cerebelo e a ponte são por vezes considerados uma mesma porção do encéfalo, pois se desenvolvem 
embriologicamente na mesma região e têm funções que se relacionam. 

Figura 11 – Divisões do cérebro 
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estrutura principal na transmissão de informação aos hemisférios cerebrais. O hipotálamo atua 

no sistema nervoso autônomo e regula a liberação de hormônios endócrinos da hipófise20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os hemisférios cerebrais contêm o córtex ou substância cinzenta, a substância 

branca, o corpo caloso, o hipocampo ou formação hipocampal e a amígdala (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 A hipófise é uma glândula de forma ovóide com diâmetro aproximado de 1 cm. Ela se localiza em uma 
pequena cavidade do osso esfenóide, que por sua vez se localiza na parte central da base do crânio. A hipótese 
produz inúmeros hormônios que regulam ou co-regulam funções nobres do corpo humano, como o crescimento, 
a reprodução e a diurese. 

Figura 13 – Conteúdos dos hemisférios cerebrais 

Figura 12 – Diencéfalo: tálamo e hipotálamo 
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As substâncias cinzenta e branca são divididas longitudinalmente em duas partes. 

Esta divisão dá origem a uma reentrância, uma fissura bem acentuada, denominada fissura 

sagital (longitudinal). Abaixo desta fissura se encontra o corpo caloso, que é um feixe com 

cerca de 200 a 250 milhões de fibras nervosas, que conecta os dois hemisférios e é 

responsável pela comunicação entre eles. Para isso, os axônios de toda a extensão do corpo 

caloso o atravessam. O corpo caloso se divide em quatro partes: rostro, joelho, corpo e 

esplênio. 

O hipocampo e a amígdala se localizam bem no interior dos hemisférios. 

O hipocampo desempenha importante papel no funcionamento da memória e do aprendizado. 

E a amígdala está envolvida no processamento das emoções e das respostas corporais a 

situações de stress ou ameaça. Os núcleos da base atuam principalmente na cognição, nas 

emoções e no controle dos movimentos. É bastante controversa a idéia de que estas estruturas 

mais internalizadas dos hemisférios cerebrais, que são o hipocampo e a amígdala, juntamente 

com os núcleos da base, o diencéfalo (tálamo e hipotálamo) e o mesencéfalo, formariam uma 

entidade anatomo-funcional distinta, responsável pelo funcionamento das emoções. Mas não 

se discute a existência de um sistema das emoções, denominado sistema límbico, ou seja, o 

circuito neuronal que controla o comportamento emocional e os impulsos motivacionais, 

embora sobre ele ainda se saiba muito pouco. 

Dentro do encéfalo, em meio a suas estruturas (bulbo, ponte, mesencéfalo, cerebelo, 

diencéfalo e hemisférios cerebrais), se encontram os ventrículos cerebrais, ou seja, cavidades 

em forma de labirinto que são preenchidas com líquor ou líquido cefalorraquidiano (LCR). 

A atuação do LCR nestas cavidades e no canal vertebral, que envolve a medula espinhal, 

forma o sistema ventricular. 

O líquor tem cor clara e um volume total de cerca de 100 a 150 ml 21 , sendo 

constantemente renovado, dentro dos ventrículos cerebrais, em média a cada 6 horas. Entre as 

diferentes funções do LCR, a principal é sustentar o cérebro e a medula espinhal, que fica 

dentro do canal vertebral, mergulhada no LCR, e protegê-los, amenizando o efeito dos abalos 

mecânicos pelos quais passamos e até o da própria força gravitacional. O LCR tem também o 

papel de lubrificante, evitando o atrito da massa encefálica com os ossos do crânio. Além 
                                                 
21 A produção de uma quantidade maior de líquor nos ventrículos cerebrais e nos espaços subaracnoideanos, isto 
é, entre as meninges, que são as membranas que envolvem os hemisférios cerebrais, faz aumentar a pressão 
intracraniana. Este quadro caracteriza a hidrocefalia, uma anomalia congênita. Mas o aumento da pressão 
intracraniana também pode ser causado por inchaço dos tecidos do cérebro, que se encharcam de sangue em 
decorrência de uma concussão, que é um abalo mecânico violento, ou de um traumatismo craniano ainda mais 
grave, que implica em uma lesão cerebral. Quando a pressão intracraniana aumenta, as repostas do indivíduo 
podem apresentar alterações, como agitação, confusão, resposta diminuída, perda da consciência e até coma, que 
é o estado de inconsciência mais profunda e mais duradoura, com diminuição do ritmo das funções vitais. 
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disso, ele coleta resíduos estranhos que se disseminam no cérebro por meio do sangue, faz 

circular nutrientes indispensáveis ao funcionamento da fisiologia cerebral e difunde células de 

defesa imunológica e anticorpos. Sua produção varia de acordo com a pressão intracraniana. 

A composição do líquor é controlada pelas barreiras hematoencefálica e 

hematoliquórica. A barreira hematoencefálica compreende um conjunto complexo de defesas 

que protegem o cérebro de possíveis tóxicos. Estas defesas incluem barreiras físicas, formadas 

por células firmemente fixas nas paredes dos vasos, e barreiras químicas, enzimas que 

conduzem seletivamente apenas algumas substâncias aos compartimentos internos. A barreira 

hematoliquórica separa o sangue do líquor e portanto resguarda os compartimentos ou 

espaços cerebrais, que são os ventrículos. 

Os ventrículos cerebrais são quatro (Figura 14). Cada um dos dois ventrículos 

laterais se situa no interior de cada um dos hemisférios cerebrais. Os ventrículos laterais se 

dividem em quatro partes: corpo e mais três porções chamadas cornos (anterior, inferior e 

posterior). O terceiro ventrículo está localizado entre as duas metades do diencéfalo, ou seja, 

entre as duas porções do tálamo e do hipotálamo. O quarto ventrículo se encontra entre o 

tronco cerebral e o cerebelo. O bulbo e a ponte estão abaixo do quarto ventrículo, e o cerebelo 

está acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Ventrículos cerebrais 
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Todos os quatro ventrículos cerebrais são interconectados por meio de condutos 

estreitos. Os dois ventrículos laterais se conectam com o terceiro ventrículo através de 

condutos denominados forâmens interventriculares. A conexão entre o terceiro e o quarto 

ventrículos é feita pelo aqueduto cerebral, localizado no mesencéfalo. O quarto ventrículo se 

conecta com a medula espinhal por intermédio do canal central. Todas estas interconexões 

promovem o funcionamento do sistema ventricular, permitindo que o líquor possa estar 

presente em todos os ventrículos cerebrais assim como no canal vertebral, onde se encontra a 

medula espinhal. 

 

2.5  O córtex 

 

O córtex cerebral ou substância cinzenta (ou massa cinzenta) é a camada mais 

superficial dos hemisférios. Trata-se de uma estrutura vital, que tem consistência firme e, nos 

maiores mamíferos, não chega a 3 mm de espessura. Em razão de uma adaptação evolutiva, o 

córtex apresenta muitas dobras, chamadas de circunvoluções, para gerar uma área superficial 

maior de tecido e para que uma quantidade maior de substância possa estar contida na 

cavidade craniana (Martin, 1996). As circunvoluções são formadas por giros e sulcos ou 

fissuras. Os giros, que são curvaturas do tecido cortical, se separam por sulcos, que são 

depressões do mesmo tecido, ou por fissuras, que constituem depressões mais acentuadas.  

O tecido abaixo da substância cinzenta, de consistência mais delicada, é denominado 

substância branca (ou massa branca). A composição dos tecidos da substância branca e a dos 

tecidos da substância cinzenta são bem diferentes. Os corpos da grande maioria dos neurônios 

formam a camada mais externa dos hemisférios cerebrais, o córtex, dando ao tecido uma 

consistência mais firme e uma tonalidade acinzentada. Em contrapartida, os axônios 

constituem a camada mais interna do cérebro, que é um tecido de tonalidade branca e mais 

delicado: a substância branca. A cor se deve à bainha de mielina, que envolve os axônios. 

A mielina é uma substância esbranquiçada, composta essencialmente de lipídio. 

Os hemisférios cerebrais são envolvidos por camadas protetoras e, mais 

externamente, pelo crânio e pelo escalpo, vulgarmente couro cabeludo (Figura 15). As três 

camadas protetoras que se situam entre o encéfalo e o crânio são as meninges. Cada uma 

delas é constituída por um tipo diferente de tecido.  
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A camada mais interna, chamada 

pia-máter, é uma membrana 

vascularizada, cheia de minúsculos vasos 

sangüíneos. Como se trata de uma 

membrana muito fina, ela se acomoda por 

sobre o córtex, ajustando-se à superfície 

irregular do mesmo. Entre a pia-máter e a 

aracnóide, também conhecida como 

meninge central, está a cavidade 

subaracnóide, repleta de líquor (Figura 16). 

A aracnóide é formada por astes transversais esparsas, que têm o nome de 

trabéculas. Esta meninge central serve não só para amortecer os possíveis impactos na caixa 

craniana, protegendo o cérebro, como também resguarda um espaço extra, na eventualidade 

de o cérebro precisar expandir-se, em virtude de algum inchaço, provocado por hemorragia, 

inflamação ou outro tipo de retenção de líquidos. A meninge mais externa, a dura-máter, é a 

mais espessa, rígida e resistente, com a função de proteger as demais camadas. Uma das 

extremidades de cada trabécula da aracnóide se prende à dura-máter, e a outra à pia-máter. 

Acima da dura-máter, os ossos do crânio são a primeira proteção das meninges e do córtex e 

têm ainda um envoltório, o escalpo, que é uma pele mais espessa. Entre os ossos e o escalpo, há ainda 

tecidos conjuntivo e adiposo, que constituem mais uma proteção, primeiramente dos ossos, contra 

impactos. O cabelo é também um tipo de proteção térmica e até mesmo contra agentes infecciosos. 

Figura 16 – Camadas do cérebro 

Figura 15 – Proteções do córtex
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2.5.1  Os lobos e as funções corticais 

 

Com fins didáticos, o córtex cerebral foi 

divido em quatro lobos, que têm o mesmo nome 

que os ossos do crânio que os sobrepõem: o osso 

frontal (na parte superior, à frente), os dois 

parietais (na parte superior lateral, à direita e à 

esquerda), os dois temporais (na parte inferior 

lateral, à direita e à esquerda) e o occipital (acima 

da nuca). Assim, temos bilateralmente os lobos 

frontal, parietal, temporal e occipital (Figura 17). O sulco central ou fissura de Rolando 

separa o lobo frontal do lobo parietal. O sulco lateral ou fissura de Sílvio (ou Silviana) separa 

o lobo temporal dos lobos frontal e parietal. O sulco parieto-occipital separa o lobo occipital 

do parietal. E parte da incisura pré-occipital separa os lobos occipital e temporal. 

As porções do córtex são delimitadas de acordo com suas funções. No lobo frontal se 

encontram o córtex motor, mais precisamente no giro pré-central, e as áreas pré-motoras, 

imediatamente à frente do córtex motor primário. O córtex motor primário e as áreas pré-

motoras correspondem aos centros de decisão e de controle dos movimentos do corpo. 

O restante da superfície lateral do lobo frontal é chamado de córtex associativo pré-frontal. 

Este córtex é constituído pelos giros frontais superior, médio e inferior e é essencial para as 

funções cognitivas e as emoções (Figura 18). 

Figura 17 – Lobos cerebrais 

 Figura 18 – O córtex e algumas de suas áreas de processamento e associação 
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Ainda no lobo frontal, na superfície média, delimita-se o giro do cíngulo, que está 

relacionado às funções emocionais. Na superfície inferior do lobo frontal está o bulbo 

olfatório, o órgão sensorial do olfato. Na superfície ventral22 do lobo frontal estão os giros 

orbitais e o giro do prosencéfalo basal, nos quais se dá o processamento de informações 

olfatórias. 

A superfície inferior posterior do lobo frontal esquerdo, mais precisamente na 

terceira circunvolução, conhecida como área de Broca, foi inicialmente relacionada com 

articulação (produção) de linguagem. Hoje em dia já se sabe que isto não é exclusivo desta 

região cortical, mas lesões em estruturas mais internas, como a ínsula 23 , também estão 

associadas a déficit de produção de linguagem (Dronkers, 1996). 

No lobo parietal, mais exatamente no giro pós-central, se situa o córtex sensorial 

primário, principal envolvido na somestesia, ou seja, nas experiências sensoriais através da 

pele, músculos e articulações. Através da somestesia, identificamos o tamanho e a forma dos 

objetos tocados e nos damos conta da dor e também da posição dos membros. 

O restante do lobo parietal, na superfície lateral do córtex cerebral, é formado pelo 

lóbulo parietal superior e pelo lóbulo parietal inferior, que se separam através do sulco 

intraparietal. O lóbulo parietal superior é essencial para a propriocepção, ou seja, a 

representação tridimensional do mundo externo e do posicionamento do próprio corpo no 

                                                 
22 A terminologia anatômica tem como ponto de referência o corpo ereto, sendo mantidos o olhar para frente e os 
braços alinhados, com as palmas das mãos viradas para frente. A partir desta posição, os termos seguintes podem 
ser aplicados como bons localizadores da posição anatômica dos órgãos e estruturas, dos planos e das cavidades 
do corpo. Quanto à posição anatômica, pode-se dizer que superior é o órgão ou estrutura que está acima de 
outros, e o inferior está abaixo. Anterior ou ventral é o órgão ou a estrutura que se localiza na porção do corpo 
mais à frente (por exemplo, o umbigo é ventral à coluna), e posterior ou dorsal é o órgão ou estrutura que se 
situa na porção do corpo mais atrás. É medial o órgão ou estrutura que se localiza em direção à linha média do 
corpo, ou seja, em direção à linha imaginária que secciona o corpo verticalmente em duas porções eqüitativas, à 
direita e à esquerda; é lateral o órgão ou estrutura que se encontra mais afastado(a) da linha média. Os órgãos ou 
estruturas que se localizam do mesmo lado do corpo são ipsilaterais; e contralaterais, em lados opostos. 
Proximal é o órgão ou estrutura mais próxima do ponto de articulação de um membro, comparadamente a 
demais órgãos e estruturas; e distal, mais distante. 
Em termos de planos, há o sagital, que divide o corpo, órgãos e estruturas verticalmente em lado direito e lado 
esquerdo. Se os dois lados forem iguais, o plano divisório é denominado plano médio-sagital. Se forem 
desiguais, trata-se do plano para-sagital. O plano frontal ou coronal se opõe ao sagital porque divide o corpo, 
órgão ou estrutura verticalmente em lado da frente e lado de trás. O plano transverso divide o corpo, órgãos e 
estruturas horizontalmente, em porções de cima e de baixo. 
Quanto às cavidades, as localizações são organizadas em dois grupos: ventrais e dorsais. As cavidades ventrais 
se dividem em cavidade torácica, com todas as suas subcavidades, e cavidade abdominal; as cavidades dorsais, 
em cavidade cranial e cavidade vertebral. 
 
23 A ínsula é uma estrutura de tamanho muito pequeno, cerca de 2 cm de diâmetro, localizada bilateralmente em 
uma região sub-cortical, no interior do lobo temporal. Ao se fazer um estudo hemodinâmico da ínsula, pode-se 
notar um fluxo sangüíneo aumentado relacionado ao processamento de sensações corpóreas, como desejo de se 
coçar, cheiro ruim, gosto repugnantes, toques leves na pele, fadiga muscular, dor de estômago, sede e outros. 
Por causa destas respostas, a ínsula é reconhecida como o centro do auto-reconhecimento. 
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espaço. Este sentido permite nossa interação comportamental com o mundo e a construção de 

uma auto-imagem completa24. O lóbulo parietal inferior está relacionado com as informações 

sensoriais concernentes à fala e à percepção. (RAMACHANDRAN, ROGERS-

RAMACHANDRAN, 1996) 

No lobo occipital se situa o córtex visual primário, mais precisamente no sulco 

calcarino, que fica na superfície média posterior dos hemisférios. No córtex visual primário 

funciona a fase inicial da percepção visual. O córtex adjacente, respectivamente através das 

vias ventral e dorsal, está relacionado com a percepção de forma e cor dos objetos e na 

percepção de movimento (Milner, Goodale, 1995).25 

O lobo occipital também está envolvido de várias formas em uma cognição muito 

especializada: reconhecimento da face. Quando primeiro vemos uma pessoa, a luminosidade 

nos olhos, boca e cabelo se transforma em informação deflagradora da primeira parte do 

reconhecimento de face. Estas informações são aparentemente processadas no giro occipital 

inferior (Bruce, Young, 1998). 

Uma segunda região, o giro fusiforme ou giro occípito-temporal lateral, parece estar 

envolvida na distinção de uma fisionomia por comparação com outras fisionomias que estão 

estocadas na memória (Hirstein, Ramachandran, 1997). A finalização da tarefa de 

reconhecimento da face ocorre já fora do lobo occipital, em uma terceira área, o córtex temporal 

anterior, que redireciona a informação para amígdala (Figura 13, Seção 2.4), uma estrutura 

subcortical situada no lobo temporal do cérebro, que, por sua vez, funciona como uma via de 

direcionamento da informação para o sistema límbico. No sistema límbico, a imagem 

identificada poderá ser avaliada quanto à sua significação emocional (Rotschtein et al., 2004). 

Finalmente, no lobo temporal, bem no giro temporal superior, está o córtex auditivo 

primário. Este córtex interage com o giro temporal médio e o sulco lateral, que são áreas 

adjacentes, para que sejam percebidos e localizados os sons. Também no giro temporal superior 

do lobo temporal se encontra a área de Wernicke. Esta área constrói uma representação 

fonológica a partir de informações vindas de vários tipos de input de linguagem (Figura 19). 

                                                 
24 O paciente com uma lesão no lóbulo parietal superior pode ter sintomas estranhos, incluindo a negação de 
parte do corpo no lado oposto ao da lesão, isto é, ele pode considerar que tal parte do corpo não existe. 
 
25  Observando dados de visão lesionada, Ungerleider e Mishkin (1982) passam a discriminar dois canais 
perceptuais, um para objetos e o outro para espaço. Uma década mais tarde, Milner e Goodale (1995) revisam 
este conceito, argumentando que no processamento da visão existe uma dicotomia radical entre duas vias 
anatômicas que seriam responsáveis por diferentes modalidades de funcionamento: a ativação da via cortical 
dorsal, gerando uma ação automática, inconsciente em relação a input de movimento; e a ativação da via ventral, 
gerando percepção consciente de objeto, levando em conta cor e forma. Isto significa que, no modelo de Milner e 
Goodale (1995), são emparelhadas as dicotomias ação/percepção e dorsal /ventral. 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em se tratando de Braille, o 

input é percebido pelas pontas dos dedos, decodificado no córtex sensorial primário, no lobo 

parietal, e, por fim, transmitido à área de Wernicke. O input em forma de texto é captado pela 

retina, decodificado no córtex visual primário, no lobo occipital, e então transmitido à área de 

Wernicke. O input auditivo de sons da fala chega aos ouvidos e é enviado ao córtex auditivo 

primário, no lobo temporal, e depois à área de Wernicke.  

Quando o caso é de input de língua de sinais, a imagem dos sinais é captada pela 

retina e transmitida para o córtex visual primário, no lobo occipital. De lá, toma 

simultaneamente duas vias de processamento, uma dorsal e outra ventral, que atravessam os 

córtices secundário e terciário para chegarem respectivamente ao córtex temporal superior e 

ao córtex primário sensorial, no lobo parietal. Neste momento, no córtex temporal superior, 

ocorre a identificação de configuração de mão. Simultaneamente, no córtex primário 

sensorial, no lobo parietal, se dá a percepção de movimento dos sinais.    

A área de Wernicke é também conectada ao lobo frontal, mais especificamente à 

área de Broca, por um feixe de nervos chamado fascículo arqueado. De Wernicke, a 

informação pode ser enviada para Broca, onde pode haver a articulação da linguagem. 

O giro temporal inferior está envolvido com a percepção de formas visuais e da cor. 

O pólo temporal, que é a extremidade do lobo temporal, mais a região média do lobo 

temporal e as regiões inferior e média do lobo frontal são as áreas do córtex cerebral 

relacionadas com o processamento das emoções. 

 

 

Figura 19 – A área de Wernicke recebendo 
vários tipos de input lingüístico 
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3  PRINCIPAIS PRECURSORES DA NEUROLINGÜÍSTICA BÁSICA 

   

No estudo do cérebro sempre houve interesse pela dicotomia mente e cérebro e por 

suas interdependências, ou seja, como as cognições 26  se manifestam dentro da matéria 

orgânica. Como foi mencionado no Capítulo 2, a abordagem científica do cérebro surgiu na 

Grécia Antiga, com Hipócrates (460-377 a. C.), que deu origem à Medicina Ocidental. Ele 

realizava dissecações em cadáveres, seguindo as fibras nervosas dos órgãos do sentido (olhos, 

nariz, boca e ouvidos) até o cérebro. 

 Hipócrates acreditava que o cérebro, além de ser o centro da razão e do pensamento, 

era também o centro dos sentimentos e de toda a vida humana, porque guardava quatro 

líquidos essenciais à vida: a bile negra, a bile amarela, a fleuma e o sangue. Estes quatro 

líquidos ou humores se relacionavam com os quatro elementos essenciais (terra, água, ar e 

fogo), preconizados por um filósofo antecessor a Hipócrates, chamado Empédocles (490-

435  a. C.). Desta forma, os líquidos da Teoria dos Humores de Hipócrates seriam os 

representantes da natureza dentro do corpo humano. As doenças físicas e mentais seriam 

então causadas pelo desequilíbrio na proporção destes líquidos. 

O fato de Hipócrates acreditar que os humores seriam controlados pelo cérebro, foi a 

base para que ele liderasse um movimento científico chamado Cerebrocentrismo, cujo teor é 

descrito por suas próprias palavras (400 a. C., apud Bear, Connors, Paradiso, 1996, p. 3; 

França, 2006, p. 8; tradução minha): 
Os homens deveriam saber que de nada mais senão do cérebro vêm as alegrias, os 
prazeres, o riso e os deleites, e as tristezas, as dores, as depressões, e as lamentações. 
E por meio dele, de maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento, e 
vemos e ouvimos e sabemos o que é errado e o que é justo, o que é mau e o que é 
bom, o que é doce e o que é insosso... E por meio do mesmo órgão nos tornamos 
loucos e delirantes, e medos e terrores nos assaltam... Todas estas coisas temos que 
suportar do cérebro quando ele não está saudável... Por tudo isso, sou da opinião de 
que o cérebro exerce o maior poder sobre o homem. 

 
O Cerebrocentrismo logo depois foi derrubado pelo Cardiocentrismo, de Platão (427-

347 a. C.) e Aristóteles (384-322 a. C.). Como o interesse era então a espiritualidade do 

homem, o cérebro se tornava um órgão de importância secundária, enquanto o coração 

passava a ser considerado a sede da alma, dos sentimentos, e também das funções 

neurológicas em geral (Aristóteles, 350 a. C.). Os cardiocentristas também acreditavam na 

                                                 
26 O termo cognição passa a ser utilizado somente no século XX, com o significado de aquisição ou utilização de 
conhecimento. São exemplos de cognição a fala, a audição, a visão, a memória, a coordenação motora etc. 
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Teoria dos Humores, isto é, que a saúde do homem dependia do equilíbrio dos humores, mas 

para eles estes líquidos seriam controlados pelo coração. 

Depois de Platão e Aristóteles, o Cerebrocentrismo inicia sua volta com o primeiro 

anatomista, Herófilo (335-280 a. C.), que, baseado na dissecação do corpo humano, 

preconizada por Hipócrates, cria a Doutrina Celular e volta a considerar o cérebro como o 

centro do sistema nervoso. Herófilo contribui também para a caracterização de nervos 

motores e sensoriais. Porém, o Cerebrocentrismo fica ainda mais famoso especialmente com o 

médico Claudius Galeno (130-200), que verificou que o tecido do córtex era mole e o do 

cerebelo era mais rígido, ao tratar de seus pacientes gladiadores, que freqüentemente tinham 

seus crânios abertos por conta de ferimentos ocasionados na arena. 

Assim, Galeno associou o córtex a pensamentos, sentimentos e sensações. 

E associou o cerebelo ao controle dos músculos. Estas associações já eram bastante acertadas, 

apesar de hoje sabermos que as funções cerebrais não estão relacionadas com a consistência 

dos tecidos corticais. De fato, as funções cognitivas sutis se dão no córtex, e o cerebelo é 

responsável pelo equilíbrio muscular. Mas há funções motoras que acontecem no córtex, 

assim como certas funções cognitivas estão relacionadas com o cerebelo. Por exemplo, 

o volume cerebelar está envolvido com a memória verbal, o que aliás é consistente com 

achados da Teoria da Evolução que mostram um aumento de tamanho do cerebelo 

determinado filogeneticamente (Paradiso et al., 1997). 

Como as dissecações humanas eram proibidas na época, Galeno estuda o cérebro de 

animais e acredita fazer vários achados quanto ao cérebro humano. Entre tais achados estava a 

existência de ventrículos no cérebro, isto é, espaços preenchidos por fluidos. Galeno adota 

então a Teoria Ventricular, preconizando que a cognição e a inicialização da função motora 

ocorrem a partir da movimentação destes fluidos. 

A Teoria Ventricular de Galeno prevalece por quase quinze séculos, até que o 

célebre anatomista Andreas Vesalius de Bruxelas (1514-1564), através de dissecações do 

corpo humano, aponta inúmeros erros de Anatomia feitos por Galeno (Vesalius, 1543). 

Apesar de seu trabalho científico criterioso, Vesalius não teve muito êxito em vida, mas 

depois veio a ser considerado o Pai da Anatomia Moderna. 

Uma nova versão da Teoria Ventricular de Galeno surge aproximadamente um 

século mais tarde, com o matemático e filósofo francês René Descartes (1596-1650). Dentro 

de uma fisiologia especulativa, inspirado pela criação de máquinas movimentadas pelo fluxo 

da água, Descartes propõe o Modelo Hidráulico de Função Mental, um sistema complexo 

para o funcionamento do cérebro, segundo o qual o movimento do corpo é gerado pelo 
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bombeamento de fluidos através dos ventrículos pressurizados. Estes fluidos inflariam os 

músculos, mecanicamente, gerando os movimentos. A válvula que controlaria o fluxo dos 

fluidos seria a glândula pineal27, que, por sua vez, era entendida como sendo comandada pela 

mente. Na Teoria Cartesiana, a movimentação voluntária dos corpos se estendia aos animais. 

Entretanto, o Cartesianismo reconhecia também uma porção mental que conteria a alma e o 

intelecto, incluindo a fala, que eram considerados dons divinos exclusivamente humanos. 

No século XVIII, os cientistas passam a interessar-se mais pela substância do 

cérebro: tecidos, lobos e circunvoluções. Isto dá margem a muita especulação sobre a 

localização de funções no cérebro. Mas quem se torna mesmo conhecido com sua teoria 

localizacionista, relacionando região cerebral com efeito sutil cognitivo, é Franz Gall (1758-

1828), um neuroanatomista austríaco. Gall descreveu com precisão as circunvoluções e 

mostrou que elas diferiam muito de pessoa para pessoa. 

A partir desta observação inicial, ele passou, então, a defender a idéia de que nas 

circunvoluções estariam o controle seletivo de cada tipo de comportamento e traço de 

personalidade e que as diferenças no tamanho destas áreas seriam oriundas do uso exacerbado 

ou deficiente das mesmas. Para ele, o aumento no uso de uma determinada área cortical 

levaria à protuberância desta área, e, conseqüentemente, o pouco uso de uma outra área 

poderia causar uma depressão no tecido cortical. Ele comparava este processo à hipertrofia e à 

hipotrofia muscular, também causadas pela intensidade do uso do músculo. Como a anatomia 

do cérebro poderia ser percebida através dos ossos cranianos, que se moldariam à topografia 

do córtex, Gall acreditava que, examinando o crânio e detectando suas irregularidades 

topográficas, ou seja, protuberâncias e aprofundamentos, se poderiam mapear e ler as 

condições emocionais e intelectuais do indivíduo, suas aptidões e caráter moral. 

                                                 

27 A glândula pineal está situada na parede posterior do diencéfalo.  Tem forma ovóide que lembra um caroço de 
azeitona. Talvez por sua anatomia bem definida e por sua localização central, esta glândula provoca interesse 
comprovadamente desde o ano 300 a.C. Contudo, suas únicas descrições científicas apareceram nos últimos 
30 anos, quando se descobriu que a glândula pineal apresenta um metabolismo intenso e uma grande captação de 
substâncias como aminoácidos, fósforo e iodo, sendo que no caso deste último só perde para a tireóide. Pelo fato 
de ela estar ligada ao terceiro ventrículo e, desta forma,  ao líquor (LCR), pode liberar substâncias que entram na 
circulação liquórica e parecem interferir na hipófise. Seu funcionamento depende da luminosidade que atinge 
seus receptores celulares na retina. De lá, eles trafegam pelo SNC e seguem para a medula espinhal e atingem os 
neurônios vegetativos da coluna, passam pela cadeia ganglionar cervical e, aderidos à carótida interna, atingem a 
glândula pineal. Esta ativação faz a pineal produzir seu principal hormônio - a melatonina.  A melatonina tem 
como principal função a regulação do sono. A secreção desta substância é feita no ritmo circadiano: ela é 
liberada no período escuro e é inibida pela claridade. O produto sanguíneo inicial é o triptófano, que por 
transformações sucessivas (enzimáticas) dá origem à melatonina. A glândula tem seu ponto alto de produção na 
época da puberdade, quando é máxima a secreção de melatonina. A partir daí, a glândula sofre um processo de 
calcificação progressiva cujas concreções receberam o nome de areia cerebral ou acérvula. 
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Este exame, denominado cranioscopia, consistia no uso de um aparelho de medição 

da superfície da calota craniana (Figura 20). A técnica era de fácil implementação e era 

absolutamente não invasiva. Gall e seu aluno Johann Spurzheim (1776-1832) utilizam este 

aparelho em muitas pessoas com insanidade mental e em muitos criminosos. Com estes 

sujeitos, dotados de uma exacerbação de algumas características, Gall e Spurzheim acreditam 

ter conseguido demarcar 27 órgãos do cérebro, com diferentes funções, segundo os formatos 

do crânio (Gall, Spurzheim, 1810, 1812; Gall, 1818, 1819; apud Gazzaniga, Ivry, Mangun, 

1998). Surge então a Frenologia, que a partir da cranioscopia, estabelece um sistema de 

relacionamento entre o crânio e o córtex, de um lado, e traços da personalidade, de outro. 

Por exemplo, o mapa frenológico mostrava que o órgão da benevolência se 

localizava na porção superior do lobo parietal bilateralmente. Atribuía-se então benevolência 

a todos que apresentassem uma protuberância neste local e malevolência aos que 

apresentassem uma depressão neste mesmo local (Figura 21). 

Esta prática toma o lugar da investigação neurológica e acaba se tornando popular demais, 

passando a ser exercida por leigos e não por médicos. A Frenologia, já até mesmo com status de 

arte, passa a ser usada com propósitos vãos, por mera curiosidade especulativa ou para prestigiar 

pessoas importantes da sociedade, combinando com a época da formação da sociedade de consumo. 

A popularização da prática frenológica promoveu o descrédito científico. Médicos e 

cientistas de propósitos sérios que tinham desenvolvido convicções localizacionistas passam a 

esconder suas inclinações com receio de serem tomados como frenologistas. Com isso, a 

Figura 21 – Mapa frenológico 
com a zona da benevolência 
realçada 

 Figura 20 – Aparelho para 
a execução da cranioscopia 
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corrente localizacionista passa por alguns retrocessos. 

Gall tenta aumentar a cientificidade dos seus achados descrevendo casos clínicos de 

perda de fala depois de lesão no lobo frontal, região onde a Frenologia localizava a 

linguagem. Mas sua tentativa foi em vão: Ele acaba sendo expulso de Viena, em 1805, e 

depois ainda é impedido de tornar-se membro da Académie des Sciences, em Paris. 

Outro sério desafio que os frenologistas tiveram de enfrentar foi a insatisfação da 

Igreja, que acreditava que seria um perigo para a unidade do Estado admitir que o cérebro 

poderia ser repartido em 27 pequenos pedaços, com funções diretamente relacionadas às 

inclinações pessoais do homem. Se estas inclinações continuassem a ser descritas, fracionadas 

em detalhes e localizadas no cérebro, elas poderiam dar a idéia de que seria possível 

decompor a alma por meio desta divisão da mente em 27 faculdades. Mas a obstinação dos 

localizacionistas persiste. George Combe (1838-1840), discípulo de Spurzheim, reforça a 

teoria nos Estados Unidos onde multiplica a popularidade da Frenologia. 

Um outro reforço de grande repercussão para a tese localizacionista nos Estados Unidos 

foi um caso clínico singular, apresentado pelo médico John Harlow.  Trata-se do americano 

Phineas Gage (1823-1860), operário de construção de estrada de ferro no estado de Vermont, que 

sofre um acidente durante o trabalho, em 1848. Uma barra de ferro se projeta contra a sua cabeça, 

transpassando seu crânio, isto é, entrando pela reborda orbitária  –  que é a extremidade da 

cavidade onde se assenta o globo ocular  –  e saindo dorsalmente pelo osso frontal (Lent, 2004). 

A área lesionada foi a região ventromedial do córtex pré-frontal (Figura 22 e 23). 

Gage sequer apresenta os problemas 

mais comuns decorrentes de trauma, 

ou seja, aqueles relacionados com a 

locomoção, a fala ou a memória. 

Porém, de operário exemplar, ele se 

torna impaciente, rude, colérico, 

incapaz de planejar as ações e 

concatenar as idéias. John Harlow 

acompanha o caso durante anos. Até 

que Gage é demitido, torna-se um 

andarilho e passa a viver na 

Califórnia, onde morre anos depois. 

Figura 23 – Reconstrução 
tridimensional do crânio 
original de Phineas Gage 
(Ratiu, Talos, 2004) 

Figura 22 – Crânio 
original de Phineas Gage 
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Mais tarde, Harlow tem autorização para a 

exumação do corpo e leva o crânio de Gage para a 

Universidade de Harvard (Figuras 22 e 24). 

A conclusão de Harlow é que a única parte atingida do 

cérebro, a região ventromedial do córtex pré-frontal, 

deve ser portanto especializada em planejamento de 

ações e ajuste social do comportamento. Outros 

quadros de pacientes com sintomas semelhantes, 

decorrentes de lesão nesta mesma área apenas, foram 

descritos a partir do caso de Gage, ratificando a tese. 

Estes casos ilustram a teoria localizacionista de funções mentais proposta por Gall, 

que existe até os dias de hoje, porém em versões mais coerentes, ou seja, adotando a noção de 

modularidade e de especialização inata dos órgãos mentais. 

A relação entre lesão no lobo frontal e subseqüente perda de fala, demonstrada por 

Gall, foi confirmada pelo neurologista francês Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881) através 

de achado semelhante, ao verificar que há sempre problema de linguagem após lesão no lobo 

frontal. Bouillaud, durante muitos anos de pesquisa, conseguiu investigar a surpreendente 

quantidade de mais de 500 casos clínicos, ratificando consistentemente os achados de Gall. 

 

3.1 O estudo das afasias 

 

Gall, seguido por Bouillaud, por meio de evidências clínicas, revelou o lobo frontal 

como estando diretamente associado à linguagem. Mas foi Pierre Paul Broca, um importante 

neurologista de Paris, que propriamente começou a estudar as afasias ou disfunções da 

linguagem. Broca já havia tratado de muitos pacientes com afemia, ou seja, perda 

generalizada da fala, mas nunca havia acompanhado um caso tão diferente quanto o de 

Leborgne, de 51 anos de idade, epiléptico28 por 30 anos, portador de hemiplegia direita29. 

O paciente foi internado no Hospital Bicêtre, em Paris, onde Broca trabalhava. Broca notou 

que Leborgne demonstrava entender tudo o que ouvia, mas quando lhe dirigiam uma pergunta 

                                                 
28 A epilepsia é um conjunto de sinais ou sintomas envolvendo manifestações motoras, sensitivas, sensoriais, 
psíquicas ou neurovegetativas, que ocorrem após uma descarga neuronal anormal, semelhantemente a uma 
tempestade elétrica no cérebro. 
 

29 Hemiplegia é a paralisia de um lado do corpo, freqüentemente causada por uma lesão ou distúrbio cerebral. 
Hemiplegia direita é quando a paralisia ocorre no lado direito do corpo. 

Figura 24 – A máscara mortuária e 
o crânio de Phineas Gage 
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somente conseguia pronunciar tan30. Formava sentenças com a repetição desta sílaba e nem 

parecia perceber que não estava respondendo adequadamente às perguntas que lhe faziam. 

Outro dado interessante sobre o caso é que Leborgne parecia preservar o contorno prosódico 

ainda que a sua fala se resumisse a uma sucessão de tans.  

Leborgne veio a falecer durante esta internação em decorrência de outra 

enfermidade, uma infecção pulmonar. Procedendo à autópsia do cérebro do paciente, Broca 

descobriu que havia uma lesão cerebral localizada na parte inferior posterior do lobo frontal 

esquerdo, na terceira circunvolução – Figuras 25 e 26 (Broca, 1861, 1865, apud Lent, 2004).  

  

As suspeitas de Broca aumentaram quanto ao envolvimento desta parte do lobo 

frontal com a articulação da linguagem, quando, nos meses seguintes daquele mesmo ano de 

1861, Broca acompanhou mais oito casos semelhantes: pacientes com hemiplegia direita, 

demonstrando ter afemia ativa, ou seja, não falavam, mas entendiam linguagem. Naquela 

época, a falta de linguagem se chamava afemia. Depois de Broca, passou a ser chamada de 

afasia e mais especificamente afasia de Broca quando a área afetada envolve a terceira 

circunvolução do lobo frontal, isto é, a área de Broca. 

Depois da morte destes pacientes, em 1863, Broca relatou seus sintomas e, após 

autópsia, descreveu a morfologia desta doença, que realmente estava relacionada com lesão 

na superfície inferior posterior do lobo frontal esquerdo, mais precisamente na terceira 

circunvolução. Broca então concluiu que a articulação da fala dependia da integridade desta 

                                                 
30 A expressão tan-tan, sinônimo de louco, pessoa com problema nas faculdades mentais, advém do tan falado 
repetidamente pelo Monsieur Leborgne. 

Figura 25 – O cérebro de Leborgne 
preservado em formol (Museu Dupuytren, 
em Paris): A seta aponta a área lesionada, 
que ficou conhecida como a área de Broca 

Figura 26 – Cérebro com a área 
de Broca intacta 
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área do córtex, o que apontava para uma especialização do hemisfério esquerdo quanto à 

articulação da linguagem (Broca, 1865, apud Lent, 2004). 

Talvez mais importante ainda do que a relação entre o lobo frontal e a articulação de 

linguagem é o fato de Broca ter podido segregar a produção da compreensão de linguagem, 

que é um achado que lança as bases para o que entendemos hoje como modularidade 

cognitiva. Resumindo, são estes os achados importantes de Broca: a articulação da linguagem 

se localiza na terceira circunvolução frontal do giro frontal inferior, o hemisfério esquerdo é 

dominante na articulação da linguagem e a produção e o entendimento da linguagem são 

tarefas cognitivas diferentes (Dronkers, 1996) 

Em 1864, também foi apresentado um manuscrito à Académie de Médecine, de autoria 

de Marc Dax (1770-1837), datado de 1836 e revisado por Bouillaud, entre outros. Este trabalho 

retratava mais de 40 casos de pacientes com lesão no hemisfério esquerdo e afasia. 

A disfunção investigada por Broca passou a chamar-se afasia de Broca, ou afasia 

disfluente ou afasia agramatical, e é caracterizada por uma impossibilidade de produzir 

sentenças gramaticais e por uma fala lenta, repetitiva e sem palavras de classe fechada 

(preposições, artigos, conjunções e pronomes). 

O polonês radicado na Alemanha Carl Wernicke (1848-1905) deu continuidade ao 

estudo das afasias. Aos 26 anos de idade, ele assistiu dois pacientes também com hemiplegia do 

lado direito. Mas verificou que estes tinham um comportamento diferente daquele dos pacientes 

de Broca. Os pacientes de Wernicke tendiam a ser verborrágicos, porém nada do que diziam fazia 

sentido. Além disso, pareciam não entender o que se dizia a eles. As autópsias mostraram que a 

área do cérebro lesionada se localizava na parte posterior do lobo temporal esquerdo, posterior ao 

córtex auditivo primário. Wernicke concluiu que a área cerebral afetada era onde se armazenavam 

as imagens do som (Klangbilder) das palavras ouvidas, imagens que seriam necessárias para o 

entendimento das palavras. A região afetada corresponderia à memória auditiva das palavras. 

A afasia de Wernicke é, portanto, o distúrbio da linguagem relacionado à compreensão da fala. 

Associando seus achados aos de Broca, Wernicke criou um modelo para a cognição 

da linguagem em que as áreas de Broca e de Wernicke são ligadas por um grande conector 

fibroso, chamado fascículo arqueado, sendo o processamento da linguagem distribuído no 

cérebro (Wernicke, 1874, apud Gazzaniga, Ivry, Mangun, 1998; Bear, Connors, Paradiso, 

1996; França, 2002; Lent, 2004; França, 2006). Surgia aí o modelo conexionista 31  de 

Wernicke ligando a área de Broca à de Wernicke através do fascículo arqueado (Figura 27).  

                                                 
31  O Modelo Conexionista de Wernicke não tem qualquer relação com o Conexionismo que apareceu na 
literatura de Neurociência no século XX. Este último se opõe ao Modularismo (Chomsky, 1965), por postular 
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Continuando o trabalho de Wernicke, o médico alemão Ludwig Lichtheim (1845-

1928), propôs um novo modelo de processamento de linguagem, traduzido por um esquema 

que ficou conhecido como a Casa de Lichtheim, pois seu esquema lembra o desenho de uma 

casa (Figura 28). Neste novo modelo, Lichtheim caracteriza três pontos principais: A é 

o centro das imagens auditivas, descrito por Wernicke; M é o centro das imagens motoras, 

descrito por Broca; e B é o centro de armazenamento de conceito, descrito pelo próprio 

Lichtheim (Lichtheim, 1885, apud Gazzaniga, Ivry, Mangun, 1998; França, 2002, 2006). Ele 

acreditava que para o processamento do input e a produção do output lingüísticos deveria 

existir uma conexão com a representação semântica no cérebro. 

Este Modelo Conexionista mais especializado 

prevê que uma ruptura em qualquer uma das conexões, 

que pe representada no desenho do modelo pelas linhas 

vermelhas numeradas (Figura 28), causaria um tipo 

diferente de afasia. Uma lesão no centro motor (1) causa 

afasia motora ou expressiva de Broca  –  déficit 

acentuado de produção de linguagem; no centro 

acústico (2), afasia de Wernicke ou sensorial  –  déficit 

acentuado de compreensão de linguagem; na conexão 

acústico-motora (3), afasia de condução, introduzida por Wernicke  –  inabilidade de repetir 

palavras; na conexão semântico-motora (4), afasia motora transcortical  –  déficit severo de 
                                                                                                                                                         
que a condição do homem ao nascimento é um vazio de conteúdo cognitivo. A partir desta convicção, o 
processamento da cognição e o aprendizado em si criariam as condições de se efetivarem a partir de princípios 
neuronais generalizantes. De forma contrastante, o Modelo Conexionista de Wernicke é modularista em sua 
essência, já que postula que a cognição de linguagem se dá a partir da mobilização de três áreas específicas, cada 
qual com sua função segregada. 

Figura 28 – Casa de Lichtheim 

Fascículo Arqueado 

Figura 27 – Modelo Conexionista de Wernicke 
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produção de linguagem, quase sempre reduzindo a fala a algumas sílabas; na via de output 

motor (5), afasia motora subcortical –  déficit transiente semelhante aos das afasias 

transcorticais, originado por alterações nos gânglios basais32; na conexão acústico-semântica 

(6), afasia sensorial transcortical  –  déficit acentuado na memória do significado de palavras; 

na via acústica (7), afasia transcortical mista  –  isolamento completo das áreas da linguagem, 

resultando em ausência de qualquer função lingüística, com exceção da ecolalia, ou seja, a 

repetição das últimas sílabas faladas.  

 

3.2 Outras escolas localizacionistas 

 

Alguns anos depois, no início do 

século XX, o anatomista alemão Korbinian 

Brodmann (1868-1918) forma uma nova 

escola localizacionista, a Especialização 

Citoarquitetônica Cerebral, inspirada em 

Wernicke, a qual define 52 áreas corticais 

funcionais (Figura 29), tendo como base as 

suas características citoarquitetônicas, ou seja, 

a estrutura das células e a disposição das 

mesmas em camadas (Brodmann, 1909, apud 

Martin, 1996).  

Cada vez mais especializações celulares foram descritas, com o aperfeiçoamento dos 

métodos de pesquisa, e, conseqüentemente, mais áreas citoarquitetônicas funcionais do córtex 

foram delimitadas, embora a classificação tenha ainda falhas. 

Uma outra fonte importante de conhecimento nasce com a luta contra a epilepsia nos 

anos 50. Nos casos em que a epilepsia provoca crises convulsivas constantes, em intervalos de 

menos de cinco minutos, a solução é a cirurgia de remoção total ou parcial do corpo caloso ou 

mesmo de uma parte do córtex motor, para que sejam controladas as descargas epilépticas, 

que são típicas da doença e a principal causa de sofrimento.  

                                                 
32 Os gânglios basais são bem volumosos e se localizam na parte inferior dos hemisférios cerebrais. Estão 
vinculados à criação e à execução do planejamento motor, de maneira que, quando afetados, é muito comum se 
manifestarem Doença de Parkinson e paralisia facial. 

Figura 29 – Especialização  
Citoarquitetônica Cerebral de Brodmann 
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Porém estes pacientes que são submetidos à ablação, ou seja, à cirurgia de remoção 

de parte do tecido cerebral, correm o grave risco de apresentarem seqüelas pós-cirúrgicas nas 

áreas de cognição: por exemplo, déficits de linguagem, audição ou visão. Por esta razão, 

nestes casos extremos, Wilder Penfield (1891-1976), neurocirurgião do Instituto de 

Neurologia de Montreal, passou a empregar, nos anos 50, um procedimento inovador. Com 

anestesia local, os pacientes de Penfield eram operados, mas permaneciam acordados 

enquanto ele estimulava diretamente o córtex motor por meio de eletródios33. As estimulações 

elétricas diretas no córtex nocauteiam transitoriamente a área estimulada, de forma que 

Penfield podia relacionar a área com a cognição que estava sendo processada. Sendo assim, 

com esta técnica, Penfield conseguia remover tecido cerebral causando mínimo dano ao 

paciente. Além disso, este procedimento permitiu que Penfield mapeasse a maior parte do 

córtex motor, criando um modelo de mapeamento funcional chamado Homúnculo de Penfield 

(Penfield, Rasmussen, 1950, apud Bear, Connors, Paradiso, 1996; França, 2002; Lent, 2004; 

França, 2006), que delimita a área especializada no movimento de um determinado órgão ou 

estrutura anatômica. Este modelo flagra a desproporção entre o tamanho do órgão ou da 

estrutura anatômica e o tamanho da área cortical envolvida (Figura 30). 

 

Este procedimento cirúrgico também permite que Penfield investigue os processos 

cognitivos de memória. Ao estimular eletricamente o lobo temporal, ele observa que o paciente 

expressa dois tipos diferentes de conteúdos mnemônicos, os quais chama de memória implícita, 

que diz respeito à identidade (dados pessoais, como nome, família, profissão etc.), e memória 
                                                 
33 Eletródios são eletrodos colocados diretamente sob o córtex, capazes de estimulá-lo diretamente em vários 
pontos. 

Figura 30 - Homúnculo de Penfield 
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explicita, relativa ao passado recente. Hoje são conhecidas respectivamente como memória de 

longa duração ou permanente e memória de curta duração ou de trabalho. Penfield é então o 

primeiro a constatar a modularidade da memória, mostrando a independência fisiológica e 

anatômica da mesma em relação a outros processos cognitivos. 

Brodmann, Penfield e outros expoentes da Neurologia do início do século XX 

desenvolvem suas teorias tendo o modelo conexionista de processamento de linguagem de 

Wernicke-Lichtheim como pano de fundo. A área de Broca é relacionada às áreas 44 e 45 de 

Brodmann e, por outro lado, a área de Broca é também vista como originando o input que é 

processado em áreas específicas do córtex motor, mapeadas por Penfield. Ou seja, desde 

Wernicke até o início do século XX, as explicações para a cognição eram encontradas na biologia 

humana: tipos específicos de células, diferentes áreas do cérebro e conexões entre estas áreas.  

 

3.3  O enfoque da Psicologia 

 

Após os eventos drásticos das Grandes Guerras e das decorrentes dificuldades sociais, 

as sociedades em geral se voltam para as questões sociais, e este foco no social faz com que se 

busquem explicações sociais e culturais para todas as atitudes, percepções e cognições 

humanas. È reforçado o antigo conceito de que o homem ao nascimento seria como uma tábula 

rasa total ou parcial, isto é, ele seria desprovido de qualquer conhecimento, mas, durante a vida, 

um ou outro esquema faria precipitar nele ações, pensamentos e aprendizagens compatíveis 

com o seu meio. Esta é a atmosfera propícia para o nascimento de algumas importantes teorias 

da cognição baseadas na concepção de um homem moldado pelo seu meio social. 

Com o simples intuito de abordar brevemente as correntes de pensamento vigentes 

da época, para melhor situar a teoria que norteia esta tese, a Gramática Gerativa de Noam 

Chomsky, passo a tratar sucintamente de duas teorias principais daquele momento, o 

Behaviorismo de Skinner (Skinner, 1957) e o Construtivismo de Piaget (Piaget, 1970), teorias 

às quais Chomsky se opõe frontalmente. 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) era um psicólogo de Harvard que fazia 

pesquisas de comportamento animal. Ele acreditava que o comportamento de qualquer animal 

seria sempre resultado de um aprendizado modulado por três variáveis: estímulo, reforço e 

privação ou punição. Skinner começou estudando ratos. Ele os colocava em uma caixa 

especial, conhecida como Caixa de Skinner (Figura 31), onde havia um pedal que, se 

acionado, fazia cair uma drágea de comida. 
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Skinner acreditava que todos os animais funcionam como operantes, ou seja, sem 

aprendizagem eles apenas se movimentam, operando no mundo, a princípio, de forma 

errática. E como o rato de início não sabia o que fazer com a alavanca na caixa, ele apenas 

ficava andando de um lado para outro dentro da caixa. Em algum momento, mais cedo ou 

mais tarde, ele esbarrava na alavanca. Neste instante ele teria um comportamento 

efetivamente operante naquele meio, ou seja, operaria aquele meio fazendo cair a comida. 

A comida funcionaria como reforço para a operação. O reforço seria responsável por fazer 

aumentar as chances de o rato operar novamente. Em pouco tempo, o rato aprenderia como 

conseguir alimento e operaria seu meio em seu favor quando desejasse. Se, em um dado 

momento, ao apertar o pedal, o rato começasse a receber um choque, ao invés de ganhar 

comida, haveria a extinção do comportamento operante através de uma punição, que seria um 

reforço negativo ao condicionamento operante. Estas são, resumidamente, as bases do 

Behaviorismo. 

Mas esta ciência não estuda somente o comportamento em animais irracionais. 

No homem, Skinner estuda especialmente a linguagem. Apesar de só ser desenvolvida em 

humanos, a linguagem para o Behaviorismo aconteceria também através de um esquema 

estímulo-resposta. O meio social forneceria o reforço para moldar o comportamento 

lingüístico. Os desejos do homem e a possibilidade de tê-los satisfeitos seriam para o 

Behaviorismo a fundamentação do aprendizado de uma língua. Estruturas ainda mais 

complexas, como orações relativas, subjuntivas, controle de pronome, voz passiva e todas as 

peripécias sintáticas das línguas naturais, seriam também aprendidas por conta da recompensa 

da comunicação efetiva. Segundo o Behaviorismo, a boa interação com o meio faria com que 

a criança se esforçasse mais e mais para dominar a complexidade lingüística, visando a obter 

vantagens. 

Figura 31 - Esquema completo da Caixa de Skinner 
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Jean Piaget (1896-1980), psicólogo suíço, autor de mais de cinqüenta livros e 

monografias, é outro partidário da tese do conteúdo zero ao nascimento. A partir da 

observação cuidadosa de seus próprios filhos e de muitas outras crianças, Piaget desenvolve 

uma teoria conhecida como Epistemologia Genética ou Construtivismo, cujo eixo central seria 

a interação organismo-meio através de dois processos simultâneos: a organização interna e a 

adaptação ao meio, que seriam funções circulares, reiteradas pelo organismo ao longo de toda 

vida. A adaptação seria um output da própria inteligência para qualquer cognição, que iria 

sendo formada através da assimilação. Os esquemas de adaptação ao meio iriam se 

constituindo na modificação progressiva dos esquemas de assimilação. Os estágios evoluiriam 

como uma espiral, de modo que cada estágio englobaria o anterior e o ampliaria. 

Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo passaria por quatro fases. A primeira 

seria o estágio sensório-motor, que compreenderia o período desde o nascimento até os dois 

anos de idade. Neste estágio a atividade intelectual da criança seria de natureza estritamente 

sensorial e motora. A principal característica desse período seria a ausência da função 

semiótica, isto é, a criança não representaria mentalmente os objetos, seria incapaz de lidar 

com símbolos. Sua ação seria direta sobre os objetos. A estimulação ambiental causaria a 

passagem do estágio sensório-motor para o pré-operacional.  

O estágio pré-operacional, que iria até os seis anos, seria o responsável pelo 

desenvolvimento da capacidade simbólica. Neste ponto a criança já não dependeria 

unicamente de suas sensações e movimentos, mas já distinguiria um significador, uma 

imagem, uma palavra ou um símbolo, do seu significado, o objeto ausente. 

Dos sete aos onze anos, a criança passaria pelo estágio das operações concretas. 

A criança já possuiria então uma organização mental integrada, e as operações de pensamento 

poderiam tomar o lugar das ações. A criança poderia concluir e consolidar as conservações de 

número, substância e peso. Apesar de ainda trabalhar com objetos, agora representados, sua 

flexibilidade de pensamento permitiria um sem número de aprendizagens.  

Finalmente, dos doze anos em diante, a criança entraria no estágio das operações 

formais, quando ocorreria o desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato. Ela se 

libertaria inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora com a forma, em 

contraposição ao conteúdo, situando o real em um conjunto de transformações. A grande 

novidade do nível das operações formais é que o sujeito se tornaria capaz de raciocinar 

corretamente sobre proposições em que não acredita ou em que ainda não acreditava, isto é, 

que ainda considera puras hipóteses. Ele seria capaz de inferir as conseqüências. Assim teriam 

início os processos de pensamento hipotético-dedutivos. 
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3.4  A Revolução Chomskiana 

 

Na década de 50, surge a Gramática Gerativa de Noam Chomsky, uma teoria que 

vem quebrar os paradigmas vigentes na ciência, especialmente quando Chomsky estabelece 

uma posição em um debate primordial: nature versus nurture, de um lado com Skinner e de 

outro com Piaget. Para Chomsky, o desenvolvimento da linguagem na criança é uma dotação 

biológica semelhante ao desenvolvimento da visão, audição e de todas as outras cognições. 

Isto significa que as cognições não são mediadas por aprendizagem, mas sim que são o 

cumprimento de um programa pré-embutido, de cunho genético, que usa o meio externo 

apenas como deflagrador da maturação destes processos. Este é o pano de fundo da Gramática 

Gerativa, que propaga que este conhecimento lingüístico inato que portamos para o 

desenvolvimento de qualquer língua são os princípios da Gramática Universal (GU). 

De acordo com o paralelo estabelecido por Chomsky (1997, p. 21-23),  
Podemos comparar o estado inicial da faculdade de linguagem com uma fiação fixa 
conectada a uma caixa de interruptores; a fiação são os princípios da linguagem, e os 
interruptores são as opções a serem determinadas pela experiência. Quando os 
interruptores estão posicionados de um modo, temos o bantu; quando estão 
posicionados de outro modo, temos o japonês. Cada uma das línguas humanas 
possíveis é identificada como uma colocação particular das tomadas  –   uma fixação 
de parâmetros, em terminologia técnica. Se o programa de pesquisa der certo, 
deveríamos poder literalmente deduzir o bantu de uma escolha dos posicionamentos, 
o japonês de outra e assim por diante por todas as línguas que os seres humanos 
podem adquirir. As condições empíricas em que se dá a aquisição de língua 
requerem que os interruptores sejam posicionados com base na informação muito 
limitada que está disponível para a criança. Notem que pequenas mudanças em 
posicionamento de interruptores podem conduzir a grande variedade aparente em 
termos de output, pela proliferação dos efeitos pelo sistema. Estas são as 
propriedades gerais da linguagem que qualquer teoria genuína precisa captar de 
algum modo. 

 
A criança sabe muito mais do que ela extrai da experiência na sua comunidade 

lingüística, visto que a criança é exposta a um número finito de sentenças e é capaz de 

produzir um número infinito delas. Segundo Chomsky (2004, p. 2, tradução minha), seria 

somente através dessa perspectiva biológica da linguagem que se poderia explicar o caráter 

criativo da linguagem, tendo em vista que 
[…] se adotarmos a perspectiva biolingüística, uma língua é um estado da faculdade 
de linguagem  –  uma língua-I, tecnicamente falando, onde “I” indica o fato de que a 
concepção é interna, individual e intensional (com s e não com c)  –  isto é, a 
verdadeira formulação dos princípios gerativos, não o conjunto que ela enumera; 
sendo que podemos conceber este conjunto como uma propriedade mais abstrata da 
língua-I, assim como podemos conceber o conjunto de trajetórias possíveis de um 
cometa através do sistema solar como uma propriedade abstrata daquele sistema.[...] 
A decisão de estudar a linguagem como parte do mundo, neste sentido, foi 
considerada muito controversa na época, e ainda é, para muitos lingüistas também.  
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Chomsky argumenta que toda criança fatalmente passará a falar aproximadamente 

entre um e três anos de idade, desde que saudável e exposta à fala de falantes nativos, 

tecnicamente conhecida como dados primários. Estes dados, oriundos de uma fala sem 

planejamento e cheia de imperfeições, jamais poderiam servir para os bebês como molde para 

imitação, assim como sugerido por Skinner; tampouco como estimulação sensório-motora, 

como indicado por Piaget. Chomsky explica que estes dados imperfeitos só são 

suficientemente acurados para deflagrar no cérebro dos bebês uma escolha entre opções já 

existentes de partes da gramática em que as línguas naturais variam. 

Desta forma, escolha após escolha, o bebê vai amadurecendo as opções paramétricas 

que se coadunam com a língua que ele ouve ao seu redor e se torna, em um espaço de tempo 

impressionantemente curto, um falante irrepreensível de uma dada comunidade lingüística. 

Estes são, em resumo, os fundamentos do que Chomsky chama de Teoria de Princípios e 

Parâmetros, que norteia todas as versões da Gramática Gerativa, desde a Gramática 

Transformacional até os dias de hoje com as versões minimalistas. 

Restringindo então a tarefa da aquisição às opções paramétricas, o Mecanismo de 

Aquisição de Linguagem (LAD - Language Acquisition Device) se torna teoricamente viável e 

é capaz de explicar a perfeição e eficiência do processo de aquisição. 

O embate mais direto com Skinner aconteceu através da resenha que Chomsky 

publicou na revista Language sobre o livro de Skinner Verbal Behavior (1959). Nesta 

resenha, em que os argumentos de Skinner são postos em cheque, Chomsky constrói uma 

sólida argumentação a favor da especificidade da faculdade da linguagem e de seu 

funcionamento como um órgão da mente. Na resenha, entre as evidências mais contundentes 

para a existência de uma “estrutura profunda” na linguagem, e que portanto vai além da 

“estrutura superficial”, que segundo Skinner seria imitada pela criança, estão as seguintes 

frases:  

(1) Struggling artists can be a nuisance 

(1a) Artistas plásticos na luta pela sobrevivência podem ser um aborrecimento 

(1b) Brigar com artistas plásticos pode ser um aborrecimento 

 
(2) Marking papers can be a nuisance 

(2a) Papéis de marcação podem ser um aborrecimento 

(2b) Atribuir nota a trabalhos pode ser um aborrecimento 
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Chomsky ressalta que apesar de a “estrutura superficial” nas duas interpretações 

(1) e (2) ser rigorosamente a mesma, na “estrutura profunda” elas diferem muito. Há nas duas 

sentenças o mesmo tipo de ambigüidade. Na acepção (a), o sujeito da sentença tem como 

núcleo os dois nomes, artists e papers, respectivamente. Na acepção (b), o sujeito tem 

struggling e marking como núcleo, pois é uma oração reduzida, ou seja, a nominalização do 

verbo através do sufixo – ing é o núcleo. Para ficar ainda mais clara esta diferença, Chomsky 

sugere a Skinner que troque can por be, para fazer com que a concordância de número e 

pessoa aflore no verbo:  

(1a) Struggling artists are a nuisance 

(1b) Struggling artists is a nuisance 

Com estes e outros exemplos e demais argumentos, Chomsky demonstra que o 

Behaviorismo de Skinner não consegue, nem minimamente, dar conta da complexidade da 

faculdade da linguagem. Chomsky mostra sobretudo que entre o input (estímulo) e o output 

(resposta) há um mecanismo cujas características vão definir esta correspondência. 

Este mecanismo da linguagem humana é específico tão-somente  dela e é capaz, por exemplo, 

de distinguir a acepção (a) da (b), além permitir que um bebê domine muitas complexidades 

lingüísticas em menos de três anos, porque o indivíduo tem a dotação genética para a 

linguagem. 

O confronto com Jean Piaget se deu pessoalmente, em um debate muito conhecido, 

que aconteceu em 1975, na abadia de Royaumont, promovido pelo Centre Royaumont pour 

une Science de L’homme, na França, mediado pelo biólogo italiano Massimo Piatelli-

Palmarini. Deste debate surgiu o livro Teorias da linguagem, teorias da aprendizagem: 

o debate entre Jean Piaget e Noam Chomsky (1979). 

No debate, Piaget reafirmou sua hipótese de que as crianças construiriam processos 

gerais de aprendizagem que se aplicariam igualmente a todo ou cada área do 

desenvolvimento, sendo ele lingüístico ou não. Isto significa que, na sua teoria, qualquer 

operação estrutural que fosse disponível para a visão, por exemplo, seria disponível também 

para a decodificação acústica ou para a língua. Mas Piaget não se interessou por um confronto 

direto com Chomsky e não contra-argumentou as observações de Chomsky quanto à 

especificidade da cognição de linguagem e à impossibilidade de qualquer esquema geral de 

inteligência dar conta das sutilezas da cognição de linguagem. 

Embora a posição de Chomsky no embate tanto com Skinner quanto com Piaget 

tenha deixado transparecer a superioridade da lógica dos argumentos inatistas, a 

complexidade da Teoria Lingüística construiu uma barreira natural à absorção da 
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Biolingüística pelos estudiosos em geral. Desta forma, as teorias subseqüentes de linguagem 

praticadas em vários campos do saber, como a Psicologia, a Inteligência Artificial e até 

mesmo a Medicina, especialmente a Neurologia, ainda se nutrem mais do legado de Skinner e 

de Piaget do que do entendimento da Biolingüística, que pressupõe uma compreensão do 

funcionamento específico da faculdade da linguagem. Todo este debate se refez na atualidade 

através do confronto entre o Conexionismo34 e o Gerativismo, sendo o Conexionismo uma 

reorganização das teorias de aprendizagem cognitiva  –  tábula rasa, erro-acerto, reforço etc. 

 

3.5 A Psicolingüística e a Gramática Gerativa 

 

Já na sua primeira versão transformacional, denominada kernels & tags, a Gramática 

Gerativa (Chomsky, 1957) traz uma contribuição decisiva para a Lingüística como ciência: 

muda a direção epistemológica da Lingüística, que passa de empirismo para racionalismo, em 

um espaço de tempo notavelmente curto. Chomsky surgiu no cenário científico argumentando 

contundentemente que nem sempre as explicações para os fenômenos estão nos fatos 

imediatos, nos corpora recolhidos. Ele mostra que há uma porção da linguagem que é 

internalizada e que não se pode observar diretamente, mas sim deduzi-la através da 

introspecção do falante nativo em relação à sua língua-mãe. Neste contexto, nasce a distinção 

entre competência e desempenho. A competência pode ser descrita como o conhecimento de 

linguagem tácito e internalizado. Já o desempenho seria a evidência externa da competência 

de linguagem, o uso da linguagem quando outros fatores além da competência lingüística 

entram em jogo, afetando a aparência externa da linguagem em relação à sua forma mais 

íntima.  

A Psicolingüística foi inaugurada pela Teoria da Complexidade Derivacional 

(Derivational Theory of Complexity – DTC), com os experimentos de George Miller (1956), 

que, juntamente com seus associados, começou a demonstrar a realidade psicológica de 

estruturas sintáticas como as difundidas pela Gramática Gerativa. Na dicotomia competência-

desempenho, a Teoria Lingüística ficaria com as questões de competência, e a 

Psicolingüística se ocuparia exclusivamente das questões relativas ao desempenho. 

A Psicolingüística se tornou, então, a contraparte experimental da Teoria da Gramática, 

ocupando-se dos experimentos de aquisição e de processamento da linguagem humana, ou 

                                                 
34 O Conexionismo na medicina nada tem a ver com o Conexionismo atual, um ramo da Inteligência Artificial 
que estuda as redes neurais. Para mais informações sobre o assunto, conferir França (2005a). 
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seja, da porção comportamental da teoria formal. Empregando técnicas off-line e on-line35 

com tarefa experimental de decisão lingüística, a Psicolingüística vem sendo capaz de avaliar 

o comportamento do falante através da medição do tempo de reação e de acerto e erro das 

respostas, estabelecendo assim, com estes parâmetros, uma relação entre resposta 

comportamental e processamento lingüístico. 

Desde a década de 50, a Psicolingüística passou a lidar, portanto, com a 

compreensão dos mecanismos de acesso às representações mentais, postuladas pela teoria de 

Chomsky, pretendendo, na sua versão mais contundente, encontrar uma correspondência 

biunívoca entre o componente transformacional e a manifestação observável do mesmo 

através do output do processamento.  

Por meio de experimentos diversos, o grupo de George Miller tinha o objetivo de 

analisar a relação entre a história derivacional das sentenças e a sua complexidade perceptual. 

A idéia principal era a de que frases com maior número de transformações seriam processadas 

mais dificilmente do que as frases com menos transformações. As afirmativas ativas, por 

exemplo, seriam mais facilmente processadas, portanto também mais rapidamente, do que 

negativas e passivas. 

Entretanto, como nos diz Maia (2001, p. 4), 

[...] outros estudos, utilizando uma variedade de técnicas experimentais, 
estabeleceram conclusivamente que não havia diferenças significativas entre 
passivas e ativas, apagamento de elementos, etc. E as diferenças inicialmente 
encontradas, principalmente entre afirmativas e negativas vieram a ser atribuídas a 
fatores semânticos, não sintáticos. Como conseqüência da falência da DTC, 
registrou-se um afastamento entre a Lingüística e a Psicolingüística que se 
aproximou gradualmente da Psicologia Cognitiva, durante a década de 70. 

 

                                                 
35 Técnicas off-line são aquelas que desprezam a dimensão tempo real do experimento, ou seja, não medem a 
seqüência temporal a partir do estímulo. Elas enfocam apenas a resposta qualitativa do sujeito como, por 
exemplo, o julgamento de gramaticalidade de sentenças; a opinião se o estímulo é uma palavra ou uma não 
palavra, nos testes de decisão lexical; o preenchimento de lacunas, nos testes de produção; etc. Os muitos tipos 
de técnicas on-line que hoje são utilizadas se preocupam também em colher informações sobre o tempo de 
resposta enquanto o experimento se desenrola. Nestes tipos de teste, geralmente há um curso dinâmico para o 
aparecimento de eventos do experimento e há restrições de tempo que limitam os recursos cognitivos usados 
pelos sujeitos no desempenho das tarefas propostas. Com isto, é possível a elaboração de filtros cognitivos que 
podem ser usados para isolar um ou outro módulo de cognição através da seqüência temporal. Por exemplo, se 
sabemos que nas tarefas lingüísticas a partir de estímulo auditivo primeiro precisamos extrair do material sonoro 
as informações que são relevantes para a cognição de linguagem e que esta tarefa demora menos de 100 ms, 
qualquer resposta obtida antes de 100 ms tem relação com a transdução do input fonético em representação 
fonológica. Os testes on-line passaram a ter uma maior exatidão quanto a tempo de resposta, por meio de 
plataformas computacionais de apresentação e controle dos estímulos, como Psyscope, MEL, RSVP e 
Presentation. Para uma melhor investigação comportamental, passaram a ser utilizados outros equipamentos, 
como o eye-tracker (rastreador ocular), através do qual se podem escanear os movimentos dos globos oculares 
do indivíduo durante a leitura, permitindo que se avalie o tempo necessário para implementar cada estratégia de 
execução do processamento lingüístico diante do estímulo apresentado. 
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Assim, depois de ter embasado a produção de trabalhos científicos por duas décadas, 

a Teoria da Complexidade Derivacional (DTC) passa a ser refutada. Marcadamente a partir de 

Fodor et al. (1974), é demonstrado que a DTC não era apropriada e que as diferenças que se 

verificavam no processamento de algumas construções não poderiam ser previstas pela Teoria 

Lingüística e deveriam então ser atribuídas a fatores semânticos e não a sintáticos.  

A falência da DTC propiciou o afastamento do campo da Psicolingüística em relação 

à Gramática Gerativa, o que perdurou até o início da década de 80. Este afastamento é 

ressaltado por alguns teóricos que apostam na cisão entre competência e desempenho. Como 

exemplo clássico, temos as seguintes palavras de Fodor et al. (1974, p. 369, apud Marantz, 

2005, p. 4, tradução minha): 
A descoberta de que a psicolingüística tem seu próprio assunto central –   um corpo 
de fenômenos que são sistemáticos, mas não explicáveis através dos construtos 
manipulados pela lingüística formal   –   talvez seja o resultado mais importante da 
última década da pesquisa psicolingüística. 

 
A Teoria Lingüística, por outro lado, aprofundou suas reflexões especialmente no 

que tange à explicação do componente inato, a Gramática Universal (Universal Grammar – 

UG) ou Mecanismo de Aquisição de Linguagem (Language Acquisition Device – LAD), que 

torna um bebê de 24 a 36 meses de idade um falante nativo. A Gramática Gerativa assimilou 

o conceito de modularidade. As tarefas cognitivas são de tal forma complexas que necessitam 

de um órgão específico, uma constituição biológica particular, para que elas se realizem, e 

este órgão é moldado especificamente para a linguagem e é modular.  

No que diz respeito ao conceito de modularidade, Chomsky teve Jerry Fodor como 

um forte aliado. Sendo um filósofo da linguagem, Fodor pode fundamentar em profundidade 

a existência de módulos cognitivos como instâncias verticais e encapsuladas. Ele explica que 

estes módulos, apesar de independentes, permitem a troca dinâmica de conteúdos através de 

conexões horizontais, mais especificamente através de interfaces intermodulares. Somente em 

função de módulos verticais, arquitetonicamente prontos para o processamento de dados 

específicos de determinada cognição, podem ser explicados o nível de complexidade das 

tarefas cognitivas e sua infalibilidade no homem. (FODOR, 1983) 

A partir da década de 80, a Modularidade passou então a permear toda a construção 

teórica chomskiana. Foram abandonados os modelos de regras ordenadas, preconizados pela 

versão transformacional, em favor de uma gramática modular, que sofre a aplicação de 

princípios restritivos, os quais se verificam nos diversos níveis de representação necessários a 

uma derivação, a saber: Estrutura Profunda (EP), Estrutura Superficial (ES), Forma 
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Fonológica (FF) e Forma Lógica (FL). Daí, surgiu a versão teórica da Regência e Ligação 

(Government and Binding  -  GB), descrita em Chomsky (1981). 

A Teoria da Regência e Ligação (GB) foi postulada dentro de um programa de 

pesquisa mais abrangente, a Teoria dos Princípios e Parâmetros (PP), que desde então vem 

balizando a Gramática Gerativa em todas as revisões teóricas pelas quais tem passado. 

Esta teoria identifica um complexo de características universais, comuns a todas as línguas: 

são os princípios, ou seja, as propriedades gerais da linguagem, as representações mentais dos 

universais lingüísticos. Existe ainda uma pequena quantidade de representações mentais 

peculiares a um dado grupo de línguas ou a uma só língua, isto é, os parâmetros, que 

compreendem algumas características sintáticas específicas, formando um conjunto de 

variáveis, responsáveis pela diversidade lingüística. 

No final da década de 70, a Psicolingüística voltou a destacar-se no cenário científico 

mundial, através da subárea Processamento de Sentenças. Uma importante estratégia de 

processamento é postulada: “Aposição Mínima (Minimal Attachment) – aponha o material 

subseqüente no marcador frasal que está sendo construído, usando a menor quantidade 

possível de nós, de acordo com as regras de boa formação da língua.” (Frazier, 1978, p. 76, 

tradução minha) 

Esta estratégia básica caracteriza o chamado modelo de processamento serial, 

preconizando que, de imediato, o parser  –  que seria o processador lingüístico  –  pode 

computar apenas uma análise lingüística relativa a informações sintáticas essenciais e mantê-

la intacta até o final do processamento ou até que ela seja contradita: Existiria, portanto, um 

processador temático pós-sintático. O processamento serial se justificaria pelo custo mínimo, 

agilidade e não saturação da memória de curto prazo durante o processamento da sentença. 

De acordo com o modelo serial, as múltiplas informações sintáticas, semânticas, 

morfológicas, prosódicas e ortográficas encerradas em cada item lexical são acessadas em um 

momento específico do processamento. Como o parser é serial, ele não tem acesso a todas 

estas informações em um primeiro momento, isto é, na sua primeira passada (first pass). 

As propriedades categoriais, exclusivamente sintáticas e essenciais para a simples 

concatenação sintagmática dos itens lexicais, são as primeiras e únicas informações a serem 

acessadas na primeira passada. Seguem-se a elas a grade temática e as propriedades 

morfológicas, prosódicas e ortográficas, de maneira que o falante passe e repasse os 

conteúdos do processamento, até que consiga relacioná-los completamente e, assim, 

compreenda a frase. 
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A estratégia básica para o processamento envolvido na primeira passada, isto é, o 

princípio do Minimal Attachment – Aposição Mínima (Frazier, 1978), não representa um 

custo para o usuário da língua, pois, quando um novo item lexical é recebido, a ação 

minimamente necessária para o processamento é a concatenação destes itens, e esta depende 

exclusivamente das informações categoriais. Sendo essencial, a concatenação deve ser 

considerada inerente ao sistema e, portanto, tem custo zero. O MA se dá pela aposição de um 

constituinte a outro, na configuração de irmão, isto é, dentro de um mesmo nó, mantendo uma 

relação de c-comando, obedecendo, deste modo, à mínima distância possível entre dois itens. 

Para isto, é preciso que se saibam somente as regras de estrutura frasal. No primeiro 

momento, então, o parser tem apenas a necessidade de um conhecimento sintático mínimo, 

durante um espaço de tempo também mínimo, utilizando minimamente os recursos da 

memória de trabalho.  

Ao ignorar toda e qualquer informação relativa ao conhecimento de mundo, a 

estratégia do MA faz o parser tomar uma decisão sintática importante, que pode lhe trazer 

conseqüências não triviais. Passemos a exemplos de Maia (2001, p. 6): 

(1) Antes de você montar o cavalo este está sempre bem tratado.  

(2) Antes de você montar o cavalo está sempre bem tratado. 

A aplicação da estratégia do MA em (1), concatenando o verbo montar com o SN 

cavalo, resulta em uma interpretação bem sucedida. Porém, em (2), ao se fazer a mesma 

manobra mínima, esta estratégia vai redundar em uma interpretação errada da frase, por meio 

do Garden-path Effect (Efeito Labirinto), que faz com que uma derivação não se resolva no 

nível da Forma Lógica. Ao deparar-se com está, o parser percebe a ambigüidade sintática que 

havia ignorado através do MA. No ponto da derivação em que se ouve o SN cavalo, seriam 

possíveis duas configurações sintáticas: (i) a que postula cavalo como argumento interno do 

verbo em sua versão transitiva, isto é, a configuração mínima e, portanto, a escolhida; e 

(ii) a que postula montar em sua versão intransitiva e cavalo como argumento externo de uma 

outra sentença que se seguirá. O Efeito Labirinto que acontece em (2), por exemplo, causa a 

necessidade de reanálise, ou repasse processamental, cujo custo vem sendo, em grande 

âmbito, avaliado experimentalmente em milissegundos. Com efeito, o tempo de 

processamento em (2) é maior do que em (1). 

Foi a partir dos anos 80, com os inúmeros experimentos psicolingüísticos e as novas 

técnicas que passaram a ser utilizadas, que a teoria do Efeito Labirinto, já aventada em Frazier 

(1978), passou a ser testada e considerada verdadeira, inicialmente por Frazier e Rayner 

(1982), através de instrumental que consegue gravar os movimentos dos olhos durante a 
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leitura, o eye-tracker (cf. Nota 35). Os autores argumentam (Frazier e Rayner, 1982, p. 178, 

tradução minha): 
De acordo com esta visão, o mecanismo de processamento de sentença humano 
(daqui por diante o processador) resolve as ambigüidades temporárias da língua 
natural ao admitir somente uma única análise da sentença. É claro que se há mais do 
que uma análise permitida de alguma porção da sentença, então não há garantia de 
que a análise que foi escolhida será correta. E, portanto, o processador será 
freqüentemente conduzido para um labirinto. 

 
A teoria do Garden-path é depois sustentada, por exemplo, em Frazier (1987, 1998) 

e Frazier e Clifton, Jr. (1996). Segundo esta teoria, nas constantes situações de ambigüidades 

sintáticas, o falante tem que optar por uma análise, isto é, “Escolha a primeira análise 

disponível (...)”  –  “Choose the first available analysis (…)” (Frazier, 1987, apud Frazier e 

Clifton, Jr., 1996, p. 8). Quando o falante percebe que fez a escolha errada, ele é conduzido 

imediatamente para um labirinto, tendo então que reanalisar a sentença. 

Observemos agora outros exemplos, também em Maia (2001, p. 5): 

(3) O doutor visitou o filho da enfermeira que se machucou. 

      (Interpretação: a enfermeira se machucou) 

(4) O doutor visitou o filho da enfermeira que se machucou. 

      (Interpretação: o filho da enfermeira se machucou) 

Ao deparar-se com que, o parser tenta aplicar a estratégia do MA e acha duas 

aposições igualmente mínimas, ou seja, duas aposições que mantêm o mesmo número de nós 

sintáticos entre o ponto de encaixe e o antecedente do pronome relativo. Uma destas 

aposições concatenaria a relativa com a frase mais baixa, como em (3), e a outra concatenaria 

a relativa com a frase mais alta, como em (4). Nestes casos, para desempatar, a teoria do 

Garden-path postula que o parser se utilizará de uma estratégia adicional, denominada 

“Fechamento Tardio (Late Closure) – quando possível, aponha o material subseqüente na 

oração ou ao sintagma que está sendo processado.” (Frazier, 1978, p. 76, tradução minha) 

Através desta estratégia, o parser escolheria como melhor opção concatenar o material novo 

com o sintagma corrente, como em (3). 

A hipótese do Minimal Attachment, que aposta em um acesso inicial estritamente 

sintático dos constituintes, não dava conta, juntamente com as teorias do Late Closure e 

Garden-path, de explicar o processamento de construções mais longas, que envolvem 

relações secundárias, ou seja, não argumentais. Assim, surgiram propostas, fundamentadas 

em achados de experimentos psicolingüísticos diversos, que tentaram demonstrar a existência 

de propriedades paramétricas das línguas, além dos princípios universais, no processamento 

de sentença. Esta tendência interpretativa parametrizada favorece a versão em (4). 
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Entre estas propostas, o exemplo clássico é Cuetos e Mitchell (1988)  –  seguido de 

Mitchell e Cuetos (1991). Os autores, a partir de experimentos em inglês e espanhol, 

questionam a universalidade do Fechamento Tardio (Late Closure). Eles propõem o 

Fechamento Precoce (Early Closure) no espanhol, língua em que o adjetivo é posposto ao 

substantivo, por constatar que há aposição alta das orações relativas, opostamente à aposição 

baixa em inglês. Outros trabalhos mostraram os mesmos fenômenos. Em línguas que seguem 

o mesmo paradigma do inglês, como alemão, holandês, a aposição de relativas é baixa; em 

outras como espanhol, italiano, francês e português, a aposição de relativas é alta. 

Desta forma, construções que vão além da estrutura canônica S-V-O, como orações 

relativas (relative clauses), orações coordenadas (conjoined structures) e predicação de 

adjunto (adjunct predication), passam a ser explicadas por Frazier e Clifton, Jr. (1996) pela 

hipótese Construal. “Certos sintagmas, em vez de serem apostos em um marcador frasal 

sintático totalmente determinado usando somente informação estrutural, são associados a um 

domínio estrutural particular e interpretados usando informação estrutural e também não 

estrutural” (Frazier, Clifton, Jr., 1996, p. 29, tradução minha), ou seja, as relações 

secundárias, de adjunto, não seguem uma estrutura fixa, argumental, mas são construídas a 

partir de informação não estrutural, temática. 

Além do modelo de processamento serial, dois outros modelos de processamento 

podem ser apontados como principais: o paralelo conexionista e o paralelo incrementacional 

interativo. 

Aqueles que defendem o processamento paralelo conexionista acreditam que, em 

primeira instância, o parser já pode computar, em paralelo, todas as possíveis análises do 

material processado, levando em conta as informações sintáticas, semânticas e contextuais 

nele encerradas. Desta forma, o parser paralelo manteria tais análises em aberto até o final do 

processamento, quando então poderia desambigüizá-las, optando pela correta. 

O modelo paralelo conexionista como em McClelland et al. (1989), chamado de 

PDP, Parallel Distributed Processing (Processamento Distribuído Paralelo), concebe que 

“uma seqüência de palavras é apresentada, e o “compreendedor” tem que formar uma 

representação que lhe permita responder corretamente quando testado de várias maneiras” 

(McClelland et al., 1989, p. 296, tradução minha). Este modelo absolutamente não prevê uma 

representação estrutural, apenas consiste em uma rede de conexões de entradas lexicais que 

vão tendo pesos diferenciados à medida que são recrutadas pelo processador. A seqüência de 

palavras em uma sentença é considerada como uma seqüência de padrões de ativação sobre 

um conjunto de unidades de processamento. E a cada palavra nova, atualiza-se a 
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representação da sentença e obtém-se um outro padrão de ativação, mais uma vez sobre um 

conjunto de unidades de processamento. 

A proposta do modelo paralelo incrementacional interativo de processamento surge 

em Crain e Steedman (1985) e é ainda mais elaborada em Altmann e Steedman (1988). 

A idéia de que o processamento de sentença ocorre de maneira incrementacional, isto é, 

basicamente palavra por palavra, já é percebida por nós intuitivamente, conforme acreditam 

Altmann e Steedman (1988, p. 192, tradução minha): 
Todos os falantes de todas as línguas têm a intuição de que a compreensão das 
sentenças faladas e escritas procede de modo “incrementacional”, paulatinamente, 
cada palavra aparentemente contribuindo para um acréscimo gradual de significado 
na mente do ouvinte, mais ou menos tão logo aquela palavra é encontrada. 

 
Ser incrementacional é característica também do processamento serial, que é 

estritamente sintático e seguido de um processador temático. O incrementacional interativo é 

paralelo, pois, na busca imediata da compreensão da sentença, análises alternativas são 

disponibilizadas paralelamente. Este mecanismo de processamento de sentença permite uma 

interação seletiva ou fraca do módulo semântico com o sintático, através de informação 

contextual e referencial. Esta interação, entretanto, não compromete a hipótese da 

modularidade (Fodor, 1983), pois os módulos da linguagem se mantêm íntegros, 

independentes.  

Talvez o ponto mais relevante de apartamento entre estas três correntes de 

processamento de sentença seja o seu posicionamento quanto à arquitetura da memória de 

trabalho. Para o modelo serial, a memória de trabalho é acionada minimamente, tendo que se 

comprometer apenas com uma única análise mínima. Para os modelos paralelo conexionista e 

paralelo incrementacional interativo, a memória de trabalho está envolvida com o 

armazenamento de um grande número de informações.  

Em suma, o conceito principal da teoria do Efeito Labirinto, de postular estratégias 

que dêem conta das limitações reais da memória de curto prazo e que também expliquem a 

rapidez decisória do parser, trouxe colaborações para as versões mais recentes da Teoria 

Gerativa, isto é, para o Programa Minimalista (Chomsky, 1995, 1999). Entretanto, como 

veremos a seguir, a abordagem minimalista é derivacional, e não representacional. 

A gramática é vista como micromódulos que funcionam em série, sendo o output de um 

módulo o input de outro, e têm o propósito de processar o material lingüístico. Com este tipo 

de configuração, torna-se desnecessário postular um parser para intermediar a aplicação das 

representações da gramática que não são previstas pela teoria da Gramática Gerativa. 
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Sendo assim, com as primeiras versões minimalistas, a existência do parser começou 

a ser questionada, o que podemos verificar através das próprias palavras de Chomsky 

(Estudos de Antropologia Social – Mana, 1997, p. 196): 
[Diante da pergunta de Mike Dillinger: [...] a lingüística parece postular diferentes 
objetos de estudo; como a gramática, o parser e o dispositivo de aquisição de 
linguagem (LAD). Você acha que essa é uma diferença necessária?” Chomsky 
responde.] Bem, efetivamente não concordo que essa seja uma diferença. 
A gramática é apenas o output do dispositivo de aquisição de linguagem. Este último 
corresponde ao estado inicial da faculdade da linguagem, e a gramática é um estado 
que esta alcança. O parser – se é que ele existe, o que não é tão óbvio – é um 
dispositivo que dá acesso à gramática. 

 
Atualmente, uma versão mais recente da Gramática Gerativa, a Morfologia 

Distribuída, vem se colocando em favor da concepção de que a gramática é o próprio parser, 

conforme afirma Marantz (2005, p.1, tradução minha): 
Aqui as fundamentações e a metodologia da Gramática Gerativa ficam mais 
esclarecidas a partir do objetivo de explicarmos como a Teoria Gerativa pode 
funcionar como uma fonte sensata de hipóteses sobre a representação e a computação 
da linguagem na mente e no cérebro. As afirmações da Teoria Gerativa, como as 
citadas, por exemplo, no Programa Minimalista de Chomsky (2000), podem ser 
contrastadas com aquelas de teorias que endossam arquiteturas paralelas, dotadas de 
sistemas gerativos independentes para a Fonologia, a Sintaxe e a Semântica. 
A existência de uma única via gerativa de processamento, presente nas abordagens 
minimalistas, rejeita vias duais de representação lingüística, incluindo as possíveis 
estratégias extra-sintáticas para a construção de estruturas semânticas. 
O esclarecimento das implicações desta propriedade da Teoria Gerativa põe por terra 
as fundações de uma Psicolingüística autônoma, como a dos anos 70, e traz a Teoria 
Lingüística para o centro de uma versão unificada de Neurociência da Linguagem. 

 
 

3.6 O Modelo Clássico de Processamento de Linguagem no século XX: a visão da área médica 

 

Além de embasar a Teoria Lingüística moderna e a Psicolingüística, o advento da 

Teoria Gerativa no final dos anos 50 também fez parte do cenário científico que provocou 

evoluções no campo da Medicina. O neurologista americano Norman Geschwind (1926-

1984), inspirado pelas idéias modularistas e pela volta da discussão sobre o lugar da cognição 

no cérebro, retoma o modelo de Wernicke-Lichtheim, trazendo-lhe modificações. Apesar de 

este modelo ser excessivamente simplista, ele já mostrava a faculdade de linguagem como um 

produto biológico e modular. Desde sua primeira versão, o modelo clássico é composto por 

três módulos  –  a área de Broca, a área de Wernicke e um repositório de conceitos  –  que são 

conectados entre si através feixes de nervos como o fascículo arqueado. 

Após esta reformulação, o Modelo Clássico de Produção e Processamento 

Lingüístico, que se torna conhecido como Wernicke-Lichtheim-Geschwind (Geschwind, 
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1965, apud Bear, Connors, Paradiso, 1996; França, 2002; Lent, 2004; França, 2006), passa a 

conter mais detalhes de anatomia e mecanismos neurológicos e introduz uma interação 

dinâmica entre os diversos inputs e outputs em partes específicas do cérebro. Por exemplo, a 

compreensão da linguagem oral é esquematizada no modelo como se iniciando com o input 

sonoro que chega ao córtex auditivo primário. Deste ponto, os dados acústicos 

especificamente ligados à linguagem são separados e enviados para a área de Wernicke, onde 

a transdução de input transforma as informações fonéticas em representações fonológicas. 

No Modelo Clássico, a compreensão da escrita é mostrada como tendo origem no 

córtex visual primário, que recebe a informação visual bruta, capturada pela retina. Do córtex 

visual primário, as informações que se relacionam especificamente com a linguagem seguem 

para a área de Wernicke, onde são transduzidas em representação fonológica. No caso da 

produção de linguagem, a mobilização se dá a partir da área de Broca. De Broca, segue para o 

córtex pré-frontal, onde se dá a preparação para a mobilização motora, e finalmente chega ao 

córtex motor, que executa instruções para a articulação da linguagem (Figura 19, Seção 

2.5.1). 

O Modelo Clássico de Produção e Processamento Lingüístico de Wernicke-

Lichtheim-Geschwind ainda é o mais adotado nas Ciências Cognitivas, embora já tenham 

sido apresentadas evidências de que é falho, ao ficar comprovado que pacientes com afasia de 

Broca não têm o entendimento da linguagem totalmente preservado, ou seja, têm problema, 

por exemplo, em fazer as operações gramaticais necessárias para o entendimento de passivas 

reversíveis, não conseguindo atribuir o papel temático correto aos argumentos neste tipo de 

construção (Grodzinsky, 1990). 

Classicamente, a superfície inferior posterior do lobo frontal esquerdo, mais 

precisamente na superfície posterior da terceira circunvolução, foi descrita por Broca como 

uma área relacionada com a produção da linguagem, pois ele verificou que uma lesão nesta 

área provocava déficit na produção, e ficou portanto conhecida como área de Broca. 

(Broca, 1861, apud Gazzaniga, Ivry, Mangun, 1998; Bear, Connors, Paradiso, 1996; França, 

2002; Lent, 2004; França, 2006). 

Entretanto, algumas décadas depois, especialmente com novas avaliações 

macroscópicas do cérebro de Leborgne36 , cientistas começam a acreditar que lesões em 

estruturas encefálicas mais internas do que a área de Broca estariam associadas à afasia de 
                                                 
36 O cérebro de Leborgne, principal paciente de Broca, vem sendo mantido em formol por mais de cem anos e 
hoje se encontra exposto no Museu Dupuytren, em Paris (Figura 25, Seção 3.1). Ele já foi estudado, a partir de 
contato direto, por alguns outros pesquisadores além de Broca (1861), como Marie (1906), Mohr (1976) e 
Signoret (1984). 
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Broca, como é o caso da insula, estrutura subcortical localizada bilateralmente abaixo do 

sulco lateral, o qual separa o lobo frontal do temporal (Figura 18, Seção 2.5.1). Lesões em 

outras estruturas mais internas como o núcleo lenticular dos gânglios da base e as fibras de 

passagem também estariam relacionadas com afasia de Broca. 

Os estudos do neurologista francês Pierre Marie, por exemplo, o primeiro a reavaliar 

o cérebro de Leborgne, apontam para o fato de a afasia de Broca ser provocada por uma lesão 

na ínsula (Marie, 1906). Seguindo a idéia de dissociar a afasia de Broca de lesão na área de 

Broca, os achados de Jay Mohr mostram que pode haver lesão nesta área sem que haja este 

tipo de afasia (Mohr, 1976). Mais tarde, por meio então de tomografias computadorizadas 

(CT)37, Signoret também examina o cérebro de Leborgne e constata, diferentemente do que se 

sabia até então, que os AVCs38 haviam causado lesões colunares, isto é, lesões em forma de 

coluna, que se estendiam até o interior do cérebro, atingindo a ínsula (Signoret, 1984). 

Mais atualmente, esta assertiva é corroborada por experimentos da americana Nina 

Dronkers, especialista em Neuropsicologia e em afasia. Ela investigou pacientes através das 

técnicas de CT e MRI. Estes pacientes foram selecionados criteriosamente. Todos eram 

falantes nativos de inglês e destros, com visão e audição normais ou corrigidas, e sofreram 

apenas um AVC, sem história de enfermidade neurológica ou psiquiátrica anterior. Também 

para evitar vieses na pesquisa, todos os pacientes haviam sofrido AVC há pelo menos um ano, 

garantindo assim que os déficits lingüísticos detectados seriam estáveis.39 

                                                 
37 As técnicas de CT (computerized tomography – tomografia computadorizada) e MRI estrutural (magnetic 
ressonance imaging – imagem por ressonância magnética), empregadas desde o final da década de 80, são 
técnicas não invasivas de acesso a estruturas do nosso organismo, através de imagens computadorizadas, com 
finalidade de investigação clínica. É importante ressaltar que o propósito destas máquinas não é investigar a 
atividade cognitiva, pois elas não são capazes de captar mudanças metabólicas ou hemodinâmicas durante a 
execução de uma tarefa cognitiva. Técnicas que foram formuladas para detectarem mudanças metabólicas ou 
hemodinâmicas, como o PET e o fMRI, serão abordadas aqui na Seção 4.1. 
 
38 O acidente vascular cerebral (AVC) é uma interrupção no fornecimento de sangue a uma região do cérebro devido 
a um entupimento nas vias de acesso sangüíneo ou a um escape de sangue para fora dessas vias. A região não irrigada 
padece por falta de nutrientes e deixa de ser transmissora de informações, definitivamente ou transitoriamente. 
 
39 Os sintomas de afasia de um paciente que sofre um AVC podem ser temporários. Após alguns meses, estes 
sintomas podem desaparecer ou diminuir drasticamente, descaracterizando o quadro clínico de afasia. Somente 
se pode considerar um indivíduo verdadeiramente afásico muitos meses depois do AVC, quando seus sintomas 
com relação à afasia se estabilizam. Gazzaniga et al. (1998, p. 303-304, tradução minha) explicam ainda: 

Uma lesão cerebral pode levar a disfunções de linguagem chamadas afasia, que se 
refere a déficits de retenção na compreensão e na produção da linguagem que 
acompanham danos neurológicos. A afasia é extremamente comum. 
Aproximadamente 40% de todos os AVCs produzem alguma afasia, pelo menos no 
período agudo durante os primeiros poucos meses depois de o AVC ocorrer. 
Entretanto, em muitos pacientes os sintomas da afasia persistem, e eles têm que 
enfrentar problemas remanescentes no que se refere a entender ou produzir língua 
falada e escrita. 
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No seu primeiro teste, Dronkers verificou que dez pacientes tinham lesão na área de 

Broca, mas não apresentavam qualquer indício de afasia de Broca. Ela também constatou a 

situação inversa. Detectou que dois pacientes com afasia de Broca não tinham lesão na área 

de Broca, mas em uma parte da ínsula. (DRONKERS et al., 1992) 

A partir de outro experimento, Dronkers reuniu 25 pacientes que tinham lesão na 

ponta superior do giro pré-central da ínsula. Entretanto, em vez de afasia de Broca, estes 

pacientes tinham apraxia, ou seja, uma espécie de mudez resultante de uma disfunção no 

planejamento dos movimentos necessários à fala. Para se certificar de que esta pequena 

porção da ínsula era mesmo a responsável pela apraxia, Dronkers sobrepôs a média das áreas 

lesionadas nos 25 pacientes com apraxia à área média correspondente a lesões insulares de 

outros 19 pacientes que não apresentavam apraxia. O resultado foi que, apesar de estes 19 

pacientes terem lesões insulares de extensão semelhante às dos outros 25 pacientes, estas 

lesões não atingiam o giro pré-central. Esta dissociação dupla40 permitiu que se passasse a 

entender o giro pré-central da ínsula como uma nova área funcional associada a déficit de 

planejamento articulatório da linguagem ou apraxia. Além disso, descobriu-se que a maioria 

dos pacientes com lesão na área de Broca também apresentava apraxia e, portanto, também 

tinha lesão no giro pré-central da ínsula, mas não podemos dizer que todos os casos de afasia 

de Broca envolvem lesão insular. (DRONKERS, 1996)  

Na verdade, os métodos investigativos de Broca envolveram alguns equívocos, que 

levaram a conclusões que hoje em dia se sabe que não procedem, como bem esclarecem 

Dronkers, Redfern e Knight (1999, p. 957, tradução minha): 
Quando ele (Broca) examinou o cérebro de Leborgne, ele estava procurando 
especificamente uma lesão nos lobos frontais. Quando ele a encontrou, tomou-a 
como uma confirmação imediata da teoria de Gall, muito embora ele nunca tenha 
cortado o cérebro para ver quão extensa era a lesão. Além disso, o paciente de Broca 
tinha aparentemente sofrido numerosos AVCs, e nunca ficou claro qual deles tinha 
levado a esta perda da fala. [...] O segundo paciente de Broca também tinha uma 
lesão profunda no lobo temporal, embora Broca considerasse importante somente o 
giro frontal inferior posterior. Seus casos subseqüentes raramente foram 
autopsiados, somente foram considerados como tendo a mesma lesão. 

 

                                                 
40 Dentro de uma visão modular de cognição, podemos dizer que diferentes funções mentais necessariamente 
ocupam diferentes regiões cerebrais, já que os processos cognitivos são especifícos para cada domínio e 
funcionam a partir do encapsulamento de conteúdos.  Então, levando em conta este estado de coisas derivado da 
modularidade, surge o desenho experimental da dissociação dupla: “[…] uma ferramenta estatística que se 
propõe a prover explicações por meio de exclusão, interação e correlação entre diferentes tarefas cognitivas e 
suas localizações. O poder explicativo desta técnica é bem mais elevado do que aquele que proviria de condições 
com só uma dissociação” (Baddeley, 2003, p. 3, tradução minha). Em resumo, quando em uma pesquisa temos 
uma lesão neurológica δ, circunscrita, que afeta um dado processo cognitivo α, mas não afeta o processo 
cognitivo β, ela satisfaz a um critério simples de relacionamento dissociativo entre localização e processamento 
cognitivo. Simultaneamente, se uma lesão neurológica circunscrita λ afeta o processo cognitivo β, mas não afeta 
o processo cognitivo α, ela passa a satisfazer ao critério de dissociação dupla entre localização e processamento. 
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As divergências quanto à caracterização da área de Wernicke (o giro temporal 

superior) também têm como base as falhas que foram encontradas na investigação de 

Wernicke. Ele não procedeu à autópsia do seu primeiro paciente, e o histórico do segundo 

paciente envolvia outras doenças neurológicas (Bogen, Bogen, 1976, apud Dronkers, 

Redfern, Knight, 1999). 

Achados de Dronkers, Redfern e Ludy (1995) mostram que há indivíduos com lesão 

na área de Wernicke que não apresentam afasia de Wernicke, e vice-versa, ou seja, portadores 

do que se conhece classicamente como afasia de Wernicke, que diz respeito a déficit na 

compreensão da linguagem, sem terem a área de Wernicke lesionada. Foi flagrada ainda lesão 

na área de Wernicke em pacientes sem afasia de Wernicke, mas com afasia de condução, isto 

é, afasia de déficits de repetição (Dronkers et al., 1998). 

Outros pacientes testados apresentavam lesão na área de Wernicke, mais exatamente 

na porção anterior do giro temporal superior, e dificuldade no processamento de sentenças, 

mas especialmente daquelas com construções gramaticais complexas. A conclusão é que a 

área de Wernicke deve ser crucial para recrutar mecanismos de memória utilizados no 

processamento de sentenças mais longas e mais complexas. Até porque ela se encontra 

bastante conectada ao hipocampo, que exerce um papel importante no funcionamento da 

memória e do aprendizado. (DRONKERS et al., 1994) 

Em Bevalier et al. (1997), através de técnicas de tomografia e ressonância 

magnética, PET e fMRI41 respectivamente, a área de Wernicke também é relacionada com 

processamento de sentenças. Em Damasio e Damasio (1980), esta área se mostra envolvida na 

percepção e no armazenamento imediato de informação auditiva. 

As conclusões de Dronkers, Redfern e Knight (1999, p. 957, tradução minha) quanto 

às funções da região cortical chamada de área de Wernicke são as seguintes: 
Na nossa maneira de ver, o córtex associativo temporal, em particular o giro 
temporal médio, é a região do cérebro que está mais envolvida com os componentes 
principais da linguagem. As lesões nesta área geralmente causam déficits de 
linguagem mais profundos, como podem ser vistos nos nossos pacientes com afasia 
de Wernicke severa. Estes indivíduos demonstram como a destruição de grandes 
quantidades de córtex temporal com lesão extensa na massa branca podem levar à 
perda permanente de funções de linguagem importantes e de uso efetivo de 
linguagem, tanto na produção quanto na compreensão. Pequenas lesões levam à 
perda temporária, como se a rede fosse capaz de reorganizar-se, se a lesão não for 
extensa demais.  

                                                 
41 PET (Positron Emission Tomography  –  Tomografia por Emissão de Pósitron) e fMRI (Functional Magnectic 
Resonance Imaging  –  Imagem de Ressonância Magnética Funcional) são técnicas hemodinâmicas de 
investigação neurolingüística. Estas técnicas de acesso à atividade cortical não são invasivas, isto é, que não 
causam danos à saúde. Com qualquer um dos dois métodos é possível se medir a quantidade de sangue recrutada 
em determinadas áreas do cérebro, para que possam ser executadas tarefas cognitivas. São, portanto, técnicas de 
alta resolução espacial. Mais informações sobre estas técnicas de pesquisa serão dadas na seção 4.1. 
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Em síntese, novas pesquisas suplantam o Modelo Conexionista de Wernicke-

Lichtheim-Geschwind, ao mostrarem que o processamento da linguagem não se faz 

exclusivamente a partir das áreas de Broca, de Wernicke e do fascículo arqueado. Este fato é 

expresso em, por exemplo, Dronkers, Redfern e Knight (1999, p. 958, tradução minha):  
Também está claro que outras áreas do cérebro além da área de Broca, da área de 
Wernicke e do fascículo arqueado podem contribuir para o processamento da 
linguagem. Algumas destas áreas determinadas através da análise de lesões incluem 
a ínsula, o giro temporal superior anterior e uma extensão do córtex temporal maior 
do que se pensava. 

 
Hoje em dia, com os avanços da Neurolingüística e da Neurociência em geral, 

devemos procurar por uma modularidade muito mais diminuta e especializada do que se 

supunha e que as tarefas da cognição de linguagem são repartidas entre pequenas áreas de 

processamento (Embick, Poeppel, 2005; Poeppel, Embick, 2005). Com isso, para chegarmos 

a um relacionamento profícuo entre Teoria Lingüística e Neurociência da Linguagem, 

devemos abrir mão de associações entre processamento e localização que encerrem módulos 

complexos, em prol de computações de granularidade mais fina, como defende Marantz 

(2005, p. 11, tradução minha):  
Abrindo mão de associações como “a sintaxe está na área de Broca” o próximo 
passo é apelar para módulos mais diminutos derivados das pesquisas em teoria 
lingüística e em neurociência. Entendemos que a questão central da pesquisa 
neurolingüística é a questão de como a gramática é computada no cérebro humano. 
Nosso programa de pesquisa revisado diverge de um pensamento comum na teoria 
lingüística que freqüentemente age como se a evidência experimental   –   tanto as 
psicolingüísticas como as neurolingüísticas   –   fosse a princípio irrelevante para a 
teoria de como a linguagem funciona. (...) Esta visão da realidade lingüística é 
incompatível com a nossa abordagem em relação à linguagem e o cérebro. 
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4  A NEUROLINGÜÍSTICA BÁSICA 

 

A Neurolingüística Básica ou Neurociência da Linguagem estuda a linguagem 

humana no cérebro em se considerando indivíduos sãos. É uma ciência muito nova, que se 

iniciou basicamente na década de 80 (Kutas, Hillyard, 1980), sobretudo na segunda metade, 

com o surgimento de técnicas de avaliação de processamento cortical não invasivas ou 

minimamente invasivas, que não afetam negativamente o organismo, a saúde do sujeito 

experimental, ou o fazem minimamente. Nos últimos 10 anos, a Neurolingüística Básica vem 

se desenvolvendo bastante, em função do aprimoramento das técnicas e de um maior interesse 

da Lingüística em encontrar a contraparte neurofisiológica para o arcabouço teórico que vem 

sendo desenvolvido ao longo de mais de meio século de Gramática Gerativa.  

A linguagem é uma cognição extremamente complexa e que envolve vários outros 

processos como a memória, a atenção e outros ligados às interfaces articulatório-perceptual e 

conceptual-intencional. Sabe-se que o mínimo que um modelo satisfatório de percepção de 

linguagem tem que satisfazer é dar conta da interface entre os códigos sensoriais da fala e os 

sistemas conceptual e articulatório-motor. O Modelo Conexionista Clássico de processamento 

lingüístico de Wernicke-Lichtheim-Geschwind já apresentado aqui, e que vem perdurando 

por mais de 100 anos na área médica, fazia isto de forma muito simplificada. Todavia com os 

avanços em Neurociência ele já começa a ser reformulado.  

Um dos modelos recentes mais interessantes é o Neuroanatômico Funcional da 

Percepção e Produção da Fala (Functional Neuroanatomical Model of Speech Perception and 

Production), de Hickok e Poeppel (Figura 32). Este modelo prevê uma modularidade 

diminuta de tarefas lingüísticas. Os autores 

defendem, por exemplo, que a percepção da 

fala faz primeiramente um caminho bilateral, 

a partir dos córtices auditivos primários, e 

que depois há um caminho especializado 

para mapeamento som-significado e outro 

especializado para relacionar som às 

estruturas articulatórias. (HICKOK, 

POEPPEL, 2000; HICKOK, 2001; 

HICKOK, POEPPEL, 2004) 

 

Figura 32 - Modelo Neuroanatômico 
Funcional da Percepção e Produção da Fala 
(Hickok, Poeppel, 2000) 
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Conforme explicam Hickok e Poeppel (2004, p. 1, tradução minha), 
Este modelo propõe que as primeiras etapas de percepção cortical da fala 

envolvem córtices auditivos bilaterais no giro temporal superior (embora de forma 
assimétrica). Depois este sistema de processamento cortical diverge em dois amplos 
ramos de processamento: um ventral, que envolve no mapeamento de som em 
significado, e o outro dorsal, que mapeia som nas representações baseadas em 
características articulatórias. O caminho ventral se projeta ventro-lateralmente em 
direção ao córtex temporal posterior inferior (giro posterior medial temporal), que 
serve como uma interface entre as representações de fala no giro temporal superior 
(outra vez bilateralmente) e as representações conceituais distribuídas. O caminho 
dorsal se projeta dorso-posteriormente envolvendo uma região na fissura Silviana e 
finalmente se projeta para as regiões frontais. Esta rede fornece um mecanismo para 
o desenvolvimento e manutenção de uma “paridade” entre as representações de som 
e motoras da fala. Embora o caminho dorsal proposto represente uma conexão muito 
justa entre processos envolvidos em percepção de fala e produção de fala, ele não 
aparece ser um componente crítico do processo de percepção de fala sob condições 
normais de escuta (ecologicamente natural), isto é, quando o input de fala é mapeado 
sobre uma representação conceitual. Propomos algum grau de bidirecionalidade 
dorsal e ventral. 

 
Além desta hipótese básica, Hickok e Poeppel (2001, p. 12-13, tradução minha) 

propõem uma especialização ainda maior para o Modelo Neuroanatômico, lançando uma 

hipótese para a fase bilateral da percepção da fala, hipótese esta conhecida como Assimetria 

Temporal de Amostragem (AST - Asymmetric Sampling in Time): 
A AST prevê que as áreas esquerdas auditivas não primárias extraem 

informação preferivelmente de janelas de integração temporais curtas, na faixa de 
20-50 ms. A área homóloga direita preferivelmente extrai informação de janelas de 
integração temporais longas, na faixa de 150-250 ms. Por suposição, então, o sinal 
de input da fala tem uma representação neural que é bilateralmente simétrica no 
primeiro nível cortical representacional, porém, além dessa representação inicial, o 
sinal é elaborado assimetricamente no domínio do tempo. 

 
Em suma, a lateralização funcional proposta pela AST prevê que no giro temporal 

superior esquerdo seja feita a análise de mudanças acústicas rápidas, como as transições dos 

formantes, enquanto que no giro temporal superior direito seja feita a análise de informações 

prosódicas, como contornos de entonação. Evidentemente, este é um modelo que ainda 

precisa de confirmação empírica, mas seus pressupostos apontam para um nível de 

distribuição de tarefas lingüísticas que é compatível com os achados mais recentes da 

Neurociência da Linguagem.  

 

4.1  As técnicas hemodinâmicas de pesquisa neurolingüística: Tomografia por Emissão 

de Pósitron (PET) e Imagem de Ressonância Magnética Funcional (fMRI ) 

 

As técnicas hemodinâmicas de aferição de cognição se valem do fato de que há 

movimentação sangüínea em direção a áreas cerebrais que acabaram de desempenhar tarefas 
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cognitivas. Esta movimentação ocorre para que estas áreas possam ser nutridas depois de 

terem desgastado seus recursos no desempenho de tarefas. A possibilidade de se construirem 

imagens ressaltando as áreas do cérebro que recebem este maior fluxo sangüíneo se tornou 

um instrumento importante de verificação da cognição.  Porém, devido ao fato de que, até os 

anos 80, a investigação hemodinâmica era somente feita através da inserção de isótopos 

radioativos na circulação sangüínea, a pesquisa neurolingüística básica, ou seja, em 

indivíduos sãos, não pôde se utilizar destas técnicas. Obviamente seria antiético submeter 

indivíduos sãos a níveis nocivos de radioatividade. Este tipo de investigação só era utilizado, 

portanto, em casos de pacientes afásicos ou com outras disfunções neurológicas, aqueles que 

de qualquer forma precisariam se submeter a exames com contraste.  

Não obstante, há relatos na literatura de casos em que pesquisadores aproveitam a 

oportunidade do exame de controle da doença que está sendo tratada para fazer algum tipo de 

teste neurolingüístico. Mas os relatos mais comuns de experimentos lingüísticos envolvendo 

pacientes neurológicos são de testes comportamentais off-line, como estudos célebres de 

afasia conduzidos por Yosef Grodzinsky, Caramazza e Zurif, Tanya Reinhart e outros 

(Caramazza, Zurif, 1976, 1978; Grodzinsky, 1990; Reinhart, Grodzinsky, 1993). 

Pesquisas em Neurolingüística envolvendo indivíduos sãos só vem então se 

desenvolvendo desde a década de 80, graças a estarem disponíveis técnicas de avaliação 

neurofisiológica não invasivas ou minimamente invasivas, que passam a ser aprimoradas. 

Atualmente, utilizam-se técnicas hemodinâmicas sem a introdução de contraste radiotivo ou 

com a introdução de contraste radiotivo em quantidades mínimas, como é o caso do PET42, 

que pode investigar a ativação cortical no processamento lingüístico, sem causar danos aos 

voluntários. Para a realização de cada tarefa cognitiva é necessária uma quantidade extra de 

oxigênio e glicose, por esta razão é requisitada uma quantidade maior de sangue ao local onde 

se dá o processamento cognitivo. As técnicas hemodinâmicas são capazes de identificar esta 

mobilização do fluxo sanguíneo em todo o córtex durante o processamento lingüístico , isto é, 

os locais para onde há um maior fluxo de sangue, isto é, as alterações na regional cerebral 

bood flow (rCBF)  –  fluxo sangüíneo cerebral na região.  

 

 
                                                 
42 Durante o exame de PET scan, uma substância denominda contraste, que produz isótopos radiotivos, é inalada 
como um gás ou injetada na veia. Este contraste é considerado minimamente invasivo porque ele é formado de 
químicos encontrados no próprio corpo, como carbono e oxigênio (geralmente oxigênio), que foram 
desestabilizados de suas camadas elétricas a fim de emitirem os pósitrons que podem ser monitorados pela 
máquina. Uma vez que o contraste é administrado, o escaneamento tem de ser feito imediatamente porque a 
radioatividade do contraste é fraca e decai muito rapidamente. 
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As técnicas hemodinâmicas apresentam uma resolução espacial ótima, com precisão 

de 1 a 2 mm (Figura 33). Porém, produzem informações com uma resolução temporal 

deficiente, já que a mobilização sangüínea se dá em uma janela de tempo com resolução de 

segundos. A má resolução temporal das técnicas hemodinâmicas é um entrave para a aferição 

de linguagem, já que as tarefas envolvidas no processamento lingüístico ocorrem em 

milissegundos43 (Poeppel, 1996a, 1996b). 

As técnicas hemodinâmicas são de dois tipos: PET (Positron Emission Tomography  

–  Tomografia por Emissão de Pósitron) e fMRI (Functional Magnectic Resonance Imaging  –  

Imagem de Ressonância Magnética Funcional). As respectivas máquinas utilizadas rastreiam 

as modificações na rCBF, e então, a partir das coordenadas retiradas do rastreamento, essas 

máquinas constroem imagens minuciosas das diversas regiões do cérebro em que ocorreram 

estes fenômenos metabólicos por conta da execução das tarefas lingüísticas estudadas. 

Estas técnicas permitem somente apontar as áreas envolvidas com as atividades 

cognitivas lingüísticas em questão. Não é possível verdadeiramente uma investigação, quanto 

às características das inúmeras estratégias automáticas lingüísticas envolvidas no 

processamento da linguagem, porque a técnica não permite o fracionamento da atividade que 

se acompanha em diferentes tarefas cognitivas que poderiam ser comparadas às tarefas 

postuladas pela teoria lingüística. 

                                                 
43 Como foi dito no Capítulo 2 (nota 14, p. 14), milissegundo (ms) é a milésima parte do segundo (1 s = 
1000 ms). 

Figura 33 – Esquema de técnicas neurolingüísticas (apresentado por 
David Poeppel, em dezembro de 2001, no ciclo de conferências em 
Neurociência da Linguagem, Faculdade de Letras, UFRJ) 
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Outra inconveniência do uso destas técnicas está no fato de que elas se baseiam em 

um método de subtração de mapeamentos cerebrais. Em outras palavras, são produzidos 

mapas de rCBF que refletem a  execução de uma tarefa cognitiva lingüística e mapas de rCBF 

que refletem a condição experimental de repouso da atividade cortical, ou seja, sem a 

demanda de tarefa cognitiva. Estes últimos mapas, utilizados como controle, são subtraídos 

dos primeiros, e assim são gerados outros mapas. Além de estes terceiros mapas serem 

simplesmente imagens da diferença entre os demais e não rastreamentos originais de 

processos metabólicos verídicos, há ainda a dúvida se as condições que são apresentadas 

nestes mapas utilizados como controle realmente correspondem a uma situação de repouso 

das atividades cognitivas cerebrais (Hickok, 2004). Tanto que há experimentos lingüísticos 

utilizando estas técnicas e testando os mesmos fenômenos que apontam áreas corticais 

diferentes (Poeppel, 1996a). 

Além de todas as características em comum das aferições hemodinâmicas, há 

especificidades em cada técnica utilizada.  A técnica de Tomografia por Emissão de Pósitron 

(PET) funciona através de rastreamento de um marcador isotópico44 injetado na corrente 

sangüínea do sujeito experimental ou inalado por ele. O aparelho de PET é um detector de 

radiação sensível à presença destes marcadores radioativos, normalmente o oxigênio 1545. 

Quando o sujeito experimental inicia uma tarefa cognitiva relacionada à estimulação 

lingüística, as áreas cerebrais envolvidas nesta tarefa passam a requerer maior quantidade de 

fluxo sangüíneo. Estando o marcador radioativo na corrente sangüínea do indivíduo durante a 

estimulação lingüística, o detector de radiação é capaz de localizar para onde está indo o 

maior fluxo de sangue, ou seja, ele consegue identificar o local onde acabou de acontecer a 

atividade cognitiva lingüística. Assim se podem rastrear ou mapear as áreas corticais 

envolvidas (Mazziotta et al., 1985). É importante salientarmos que a técnica de PET prevê 

que o sujeito receba uma pequena quantidade de radiação. Apesar de esta radiação ser, em 
                                                 
44 Isótopos são átomos com mesmo número atômico, mas com massa diferente. Isto que dizer que estes são 
átomos com o mesmo número de prótons em seu núcleo, mas com número diferente de nêutrons. Os isótopos são 
átomos instáveis em suas camadas mais externas de elétrons. Marcadores isotópicos são elementos tornados 
radioativos e inseridos na corrente sangüínea com o propósito de permitirem rastramento por algum detector de 
atividade metabólica. 
 
45 O Oxigênio 15 é um átomo instável de oxigênio. Durante sua vida instável o núcleo radioativo do oxigênio 
decai e libera uma energia que expulsa de si uma partícula de antimatéria de elétron, ou seja, um pósitron. 
Este pósitron se afasta do núcleo na velocidade da luz até colidir com um elétron, entre bilhões, dentro do corpo. 
O choque faz com que o pósitron e o elétron se aniquilam mutuamente e produzam dois fótons  –  raios gamas  –  
que viajam em direções diametralmente opostas. A energia contida nestes fótons é capturada pelo scanner do 
aparelho de PET, que possui anéis de detecção de fótons ou sensores para fótons que estão posicionados ao redor 
do sujeito experimental. A partir das coordenadas e velocidade dos fótons detectados, este aparelho calcula a 
localização exata no córtex da colisão do pósitron com o elétron (aniquilação). Um gerador de imagens 
transforma os dados relativos a esta localização em um gráfico tridimensional da área cortical em questão. 
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geral, menor do que a de uma exposição a Raio-X, ainda temos que considerar esta técnica 

como minimamente invasiva. 

A técnica de Imagem de Ressonância Magnética Funcional (fMRI) mede as 

alterações no fluxo sangüíneo relacionadas à atividade cognitiva através de uma técnica 

absolutamente não invasiva. Com esta técnica o protocolo experimental mais comumente 

usado é o BOLD (blood oxygenation level-dependent), que é dependente do nível de 

oxigenação sangüínea, capaz de construir imagens da atividade cognitiva a partir da detecção 

do fluxo de desoxihemoglobina46, um isótopo natural. 

Em outras palavras, quando se realiza uma tarefa cognitiva, há um aumento da 

atividade neurológica na área recrutada e, conseqüentemente, maior necessidade de oxigênio, 

que é transportado até lá pela hemoglobina. Esta hemoglobina oxigenada, a oxihemoglobina, 

produz uma ressonância magnética de tipo diferente daquela produzida pela 

desoxihemoglobina, que é a hemoglobina que fica sem oxigênio após transportá-lo para o 

tecido da área recrutada. É a ressonância magnética da hemoglobina oxigenada, ou 

oxihemoglobina, que permite que sejam geradas as imagens pela máquina de fMRI47, as quais 

indicam as áreas onde há aumento da atividade cortical enquanto se realizam as tarefas 

cognitivas lingüísticas. 

 As imagens produzidas pela máquina formam um fatiamento virtual do córtex, 

mostrando-o em detalhes durante a atividade cognitiva. Entretanto, quanto maior a quantidade 

das imagens, que são fatias virtuais do córtex, pior a resolução das mesmas. Isto requer que se 

defina uma combinação ideal entre a quantidade de fatias e a resolução, ou seja, avaliar qual o 

máximo de fatias que permite uma resolução de qualidade tecnicamente confiável. 

Outro inconveniente específico da técnica fMRI é que o sujeito precisa ficar 

absolutamente inerte no decorrer do experimento. Caso contrário, o mínimo movimento com 

a cabeça pode gerar viés na pesquisa (Cohen, Bookheimer, 1994). 

 

 

 

                                                 
46  A hemoglobina é um tipo de célula do tecido sangüíneo, o glóbulo vermelho. A desoxihemoglobina 
(desoxiHb) é a hemoglobina sem oxigênio.  
 
47 A máquina de fMRI pode capturar detalhadamente os locais de aumento de atividade cortical. Esta máquina 
faz um fatiamento virtual do córtex em atividade, gerando em computador imagens que correspondem a dez 
fatias axiais de 5 mm em 1,4 segundo, em conformidade com os estímulos lingüísticos acoplados no tempo. 
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4.2  As técnicas eletromagnéticas de pesquisa: extração de potencial relacionado a 

evento (ERP) a partir da eletroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia 

(MEG) 

 

As técnicas eletromagnéticas de acesso à atividade cortical, caracterizadas por uma 

alta precisão temporal (resolução em milissegundos), permitem uma aferição bastante direta 

da atividade cognitiva e não são invasivas. Por isto, elas se prestam a pesquisas na área 

básica, ou seja, aquelas realizadas com indivíduos sãos. A pesquisa neurolingüística vem se 

beneficiando destas técnicas desde os anos 80 e 90, respectivamente da eletroencefalografia 

(EEG) e da magnetoencefalografia (MEG), nos protocolos para a extração de potencial 

relacionado a evento (ERP). 

 

4.2.1  Magnetoencefalografia (MEG) com extração de ERP 

 

O MEG é uma técnica moderna, disponível desde a década de 90, mas pouco 

difundida pela inconveniência do altíssimo custo da máquina, que também requer uma 

instalação muito sofisticada, sendo preciso inclusive que esta máquina de grande porte fique 

em um recinto magneticamente isolado. Os raros laboratórios no mundo que dispõem de 

MEG mais comumente destinam o uso desta tecnologia às necessidades médicas. 

Extremamente sensível, o MEG possui um mecanismo, chamado SQUID48, que é 

capaz de detectar os sinais neuromagnéticos emanados pelas correntes elétricas diminutas dos 

neurônios do sistema nervoso central. Estes sinais passam pelos tecidos do cérebro e pelos 

ossos do crânio, basicamente sem serem afetados em sua natureza, ou seja, são minimamente 

distorcidos, e formam pequenos campos magnéticos em torno da cabeça do sujeito 

experimental ou paciente clínico. O SQUID, após capturar os sinais neuromagnéticos, os 

converte em tensão elétrica. Mas se submeter ao protocolo de uso de MEG é absolutamente 

não invasivo, pois os sinais são coletados sem qualquer contato com a superfície craniana, 

sem emanação de raios, transmissão de corrente elétrica ou ingestão de qualquer substância 

química. 

                                                 
48 SQUID (Superconducting Quantum Interference Device  –  Mecanismo de Interferência de Supercondução 
Quântica) é uma tecnologia avançadíssima e praticamente silenciosa, que funciona através da supercondução de 
detectores e amplificadores, transformando os campos magnéticos em tensão elétrica. Trata-se de um conversor 
de corrente em tensão elétrica, o qual é muito potente, de alto ganho, e muito sensível, a ponto de conseguir 
detectar os sinais neuromagnéticos tão diminutos. 
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A técnica de MEG permite que sejam calculados o tempo, a localização e a 

intensidade da atividade eletrocortical. Por ser uma técnica de altíssima precisão temporal, a 

atividade eletrocortical pode ser aferida em medidas de pouquíssimos milissegundos, 

praticamente no momento em que ela acontece. Além disso, a técnica proporciona uma boa 

resolução espacial, ou seja, as áreas envolvidas são medidas em poucos milímetros.  

Em termos temporais, a técnica de MEG possibilita a extração de ERPs (event-

related brain potentials  –  potencias relacionados a evento). Na pesquisa neurolingüística, 

cada segmento-alvo dos estímulos apresentados é acoplado no tempo. Sendo assim, através 

dos sinais neuromagnéticos gravados, se pode saber a quais ondas eletromagnéticas o 

segmento-alvo corresponde e se pode extrair delas um traçado resultante, através de um 

tratamento matemático, chamado promediação, que busca a média entre as ondas. 

No estudo dos ERPs por meio da técnica de MEG, convencionou-se nomeá-los com 

um M inicial, significando magnético, seguido pela latência dos mesmos, que é o momento na 

linha do tempo em que a onda se eleva ao máximo. Os ERPs decorrentes de MEG já comuns 

na literatura referente ao processamento de palavras são M170, M250 e M350. Como se trata 

de uma tecnologia bastante recente, não se conhece ainda com exatidão a abrangência dos 

fenômenos a que estes ERPs correspondem (Pylkkänen et al., 2005). 

 

4.2.2  Eletroencefalografia (EEG) com extração de ERP: a técnica da pesquisa empregada 

 

A técnica de eletroencefalografia (EEG), criada pelo psiquiatra alemão Hans Berger 

(1873-1941), na década de 20, passou logo a ser utilizada em exames clínicos. Ela é bastante 

difundida, não só pelos recursos que possui como também por ser relativamente de baixo 

custo. A técnica de EEG consiste na aquisição de sinais 

bioelétricos corticais do paciente clínico ou sujeito experimental 

por meio de um eletroencefalógrafo (EEG). Para que o EEG 

faça este registro contínuo da atividade eletrocortical, é 

necessário que os eletrodos sejam afixados em pontos 

específicos na superfície craniana, previamente estabelecidos, e 

seus cabos conectados ao EEG (Figura 34). Cada um destes 

pontos, de onde se capturam os sinais bioelétricos durante 

experimentos ou procedimentos clínicos, é conhecido como 

derivação. As derivações são discriminadas pela inicial 

 Figura 34 – Derivações 
utilizadas no Sistema 
Internacional 10-20
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maiúscula do lobo correspondente (F de frontal, P de parietal, T de temporal, O de 

occipital) ou pela inicial C, se for um eletrodo da linha central do cérebro, que divide os 

dois hemisférios. Além da letra maiúscula, há um número, ou um z minúsculo, que codifica 

duas informações: a lateralidade da derivação (números ímpares para o lado esquerdo, 

números pares para o lado direto, letra z na linha central) e a posição da derivação em 

relação a um sistema adotado. Por exemplo, no chamado Sistema Internacional 10-20 

(Figura 34), que é um sistema padrão de colocação de eletrodos, há três eletrodos parietais: 

O Pz é o eletrodo que fica exatamente na linha central na região parietal. Distando de Pz 

aproximadamente 5 cm em direção às orelhas, temos P3 do lado esquerdo e, analogamente, 

P4 do lado direito49.  

O EEG registra qualquer flutuação de voltagem (mV) captada entre pares de 

eletrodos. Com isso, é possível medir seletivamente a atividade a partir de cada derivação. 

Este registro em forma de traçado, o eletroencefalograma (EEG), era feito em papel e hoje 

pode visualizado através de um programa de computador. 

Já que o eletroencefalógrafo registra diferenças de potencial elétrico em cada 

derivação, o número de derivações utilizadas por um dado sistema de postura causa limitações 

espaciais aos achados. “A postura padrão recomendada pela American EEG Society para uso 

no Sistema Internacional 10-20 é de 21 eletrodos.” (Niedermeyer, Silva, 1982, p. 123) Isto 

significa que há apenas 20 derivações e um eletrodo usado como aterramento, normalmente o 

FPz (entre FP1 e FP2 – Figura 34), fora dois pontos de referência (osso como o mastóide ou 

tecido não enervado como o lóbulo da orelha), onde não há atividade cognitiva. Muitos 

pontos no escalpo, portanto, não são medidos, embora seja possível o emprego de outros 

sistemas padronizados muito mais densos, com até 200 derivações. 

Existe também uma outra limitação técnica que decorre do fato de que entre o 

cérebro e a pele do escalpo há várias camadas de tecidos, prejudicando a condução elétrica. 

Sendo assim, é necessário que os sinais elétricos captados sejam tecnicamente amplificados. 

Também é necessário que se abra mão da relação espaço-sinal, já que os sinais podem se 

originar de áreas subcorticais e o caminho de superficialização oferece barreira de vários 

tecidos que faz o sinal mudar seu rumo até que seja percebido no córtex. 

O EEG mede a corrente que flui durante a excitação sináptica de dendritos de vários 

neurônios piramidais (Seção 2.2, Figura 4) do córtex. Esta atividade elétrica deve passar por 

várias camadas de tecidos não neuronais (meninges, fluidos, ossos do crânio, pele) até atingir 

                                                 
49 Para uma explicação mais pormenorizada deste sistema, consulte a Seção 6.1. 
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os eletrodos. Por esta razão, é preciso que haja a ativação concomitante de várias células para 

a produção de um sinal suficientemente forte, capaz de ser captado pela máquina.  

Padrões humanos de ondas bioelétricas vêm sendo descritos na literatura através da 

técnica de EEG. Sendo assim, esta técnica é empregada em exames clínicos tanto para o 

diagnóstico de enfermidades, tais como confusão mental, epilepsia, déficit de atenção, 

dislexia, distúrbios do sono, traumatismos, tumores, infecções e distúrbios metabólicos que 

afetam o cérebro, como também para confirmar a morte cerebral de paciente em estado 

comatoso50 (Bear, Connors, Paradiso, 2001). 

Somente a partir da década passada, a técnica de EEG vem sendo utilizada para 

avaliar-se, em indivíduos sãos, a atividade eletrocortical decorrente da realização de tarefas 

cognitivas lingüísticas. Esta técnica empregada na pesquisa lingüística implica na extração de 

ERPs (potenciais relacionados a evento). 

Tecnicamente, os sinais bioelétricos, coletados continuamente por intermédio dos 

eletrodos conectados ao escalpo, são amplificados 51  e digitalizados no próprio EEG e 

enviados para o programa de aquisição de sinais, instalado em um computador. 

Pulsos52 correspondentes aos segmentos dos estímulos lingüísticos são emitidos por 

outro programa computacional, o de apresentação de estímulos. Tais pulsos são recebidos 

também no programa de aquisição de sinais, onde são sincronizados e gravados com os sinais 

que vão sendo coletados, enquanto vão acontecendo as atividades eletrocorticais. 

A partir da escolha dos segmentos críticos dos estímulos lingüísticos, são 

selecionados os trechos de sinais bioelétricos que interessam à pesquisa desejada, e estes 

sinais passam pela promediação, que é um tratamento matemático de extração de média. 

A promediação consiste em efetuar a média coerente exatamente do mesmo trecho em torno 

do momento acoplado no tempo, para todos os estímulos do experimento. Uma grande 

vantagem desta técnica é que através dela podem ser excluídos os artefatos, sinais 

intervenientes oriundos de movimentos musculares do sujeito experimental, tais como o 

piscar de olhos, a mobilização de membros, bocejo etc. A promediação também pode eliminar 

                                                 
50 A morte cerebral é a ausência total e irreversível da função do córtex. No Brasil, a avaliação de morte cerebral 
está normatizada pela Resolução 1.346 do Conselho Federal de medicina de 08 de agosto de 1991. 
 
51 Amplificar os sinais é um procedimento necessário devido à baixa amplitude da tensão elétrica captda no 
escalpo. O sinal tem que ser amplificado para poder ser estudado. 
 
52 Os pulsos são um breve aumento de tensão elétrica, sob a forma de ondas retangulares, geralmente originadas 
artificialmente. Um dos usos dos pulsos é servir de marcador durante a aquisição do EEG. Eles são gerados por 
computador durante a captura dos sinais e geralmente enviados pelo canal de anotação. Assim, podem identificar 
por simultaneidade os eventos. 
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sinais em forma de ruídos, ou seja, uma possível interferência elétrica causada pelo próprio 

equipamento experimental. Como o ruído concorrente é aleatório, a média do mesmo tende a 

zero nas operações de soma e média. Por esta razão, no final da operação de promediação, o 

resultado mostra o afloramento somente do sinal relacionado ao evento lingüístico acoplado 

no tempo, ou seja, o ERP (Capítulo 1, Figuras 1 e 2).  

O método de extração de ERPs através da metodologia descrita, envolvendo a soma 

e depois a média dos sinais em um dado instante de tempo, é considerado muito mais 

confiável do que o método de subtração de imagens de mapeamento cerebral empregado nas 

técnicas de PET e fMRI, tendo em vista que os métodos hemodinâmicos tomam como um dos 

membros da subtração um suposto estado de inexistência de atividade cortical e diminuem 

deste estado o momento imediatamente pós-tarefa cognitiva, que supostamente contém áreas 

com o fluxo hemodinâmico aumentado. Porém, o momento tomado como inatividade não 

existe, já que no cérebro há sempre mobilização sangüínea ligada às ações cognitivas que só 

cessam, na verdade, com a morte. 

A técnica de EEG na pesquisa lingüística, que sempre se utiliza da extração de ERPs, 

tem uma alta resolução temporal, possibilitando que os fenômenos lingüísticos sejam medidos 

na ordem de milissegundos, o que a torna uma técnica de aferição direta da atividade 

cognitiva. Entretanto, é uma técnica bastante falha em termos espaciais, permitindo que se 

fale apenas em uma tendência de um dado fenômeno lingüístico ocorrer em certa região 

cortical. 

Esta falta de exatidão da técnica quanto à localização das atividades eletrocorticais 

estudadas é causada pelo caminho impreciso que percorrem os sinais elétricos no córtex, pois 

eles não se propagam exclusivamente através dos neurônios, mas sim por todo o cérebro. 

Isto é, os sinais elétricos decorrentes de uma atividade cortical, de uma atividade cognitiva 

lingüística por exemplo, são originados em um ponto específico no córtex, mas precisam 

atravessar diferentes tipos de tecidos corticais e ósseos, além das meninges, para atingir a 

superfície craniana, onde são captados pelos eletrodos. 

E neste caminho até o escalpo, os sinais elétricos podem ser ricocheteados pelas 

massas de tecidos, que vêm a funcionar como barreiras, podendo ter sua trajetória muitas 

vezes desviada. Isto faz com que a localização das atividades eletrocorticais se torne 

imprecisa em até alguns centímetros, levando a técnica de EEG a ser preterida quando o 

estudo é objetivamente localizacionista. 

A dissipação provocada pela extensão do caminho que percorrem os sinais 

eletrocorticais e pelo impacto que sofrem ao se depararem com os diferentes tecidos corticais 
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dotados de maior ou menor condutância (propriedade que é o inverso da resistência elétrica) é 

a razão pela qual estes sinais se tornam diminutos, havendo necessidade de serem 

amplificados antes de serem gravados. 

As ondas que compõem o traçado de EEG, e conseqüentemente os ERPs, podem 

seguir uma trajetória de subida ou descida. Aquelas que vão para cima, consideradas de 

polaridade negativa, são nomeadas pela letra N. As que vão para baixo, de polaridade 

positiva, são nomeadas por P. Podemos caracterizar as ondas também de acordo com sua 

latência, amplitude e distribuição topográfica (Kotz, Friederici, 2003). A latência é o intervalo 

de tempo entre o estímulo53 e o momento em que a onda se inicia, sendo o tempo medido em 

milissegundos. Assim, a latência da onda significa o tempo que demorou para acontecer a 

atividade cortical relativa ao fenômeno lingüístico em questão. 

A amplitude é a altura da onda, ou seja, a distância entre o pico e a base da onda, e 

está diretamente ligada à sua intensidade, que é medida em microvolts.54 A amplitude diz 

respeito à intensidade da atividade cortical que ocorre a partir do fenômeno lingüístico, está 

diretamente relacionada ao nível de facilidade ou dificuldade para realizar a integração 

morfossintática: quanto mais difícil for esta integração, maior a amplitude da onda (Kutas, 

Hillyard, 1984). 

Embora os estudos lingüísticos com extração de ERPs estejam ainda em uma fase 

bem inicial, já que a Neurolingüística Básica é uma ciência praticamente estreante, com pouco 

mais de dez anos, há relatos decorrentes de investigações experimentais que relacionam 

alguns fenômenos lingüísticos a outras características mais pormenorizadas da topografia do 

traçado das ondas (França, 2002, 2005c). 

 

4.2.3  A literatura de ERP 

 

Já foram estabelecidos dois padrões básicos de ERP na literatura neurolingüística. 

Um deles é o N400 (Capítulo 1, Figura 1), um potencial de polaridade negativa com uma 

latência de aproximadamente 400 milissegundos (ms), ou seja, a sua amplitude máxima, o 

pico da onda, se verifica entre 300 e 500 ms, a contar do trigger deflagrado no estímulo 

                                                 
53  Na situação experimental o estímulo que interessa ser controlado é acoplado no tempo a um trigger (gatilho) 
que é previamente arbitrado pelo experimentador. Este acoplamento é que possibilita relacionar o início da onda 
a algum trecho do estímulo. 
 
54 Microvolt é a milionésima parte de um volt, ou seja, cada volt tem um milhão de microvolts. O volt mede a 
tensão elétrica. 
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Figura 35 – P600: a 
assinatura lingüística da 
incongruência sintática 

lingüístico, o que significa após a apresentação da estimulação desencadeada por qualquer 

palavra com significado, sobretudo nomes, verbos e adjetivos. 

O efeito emerge na forma da onda do ERP cerca de 200-250 ms após a apresentação 

da palavra e pode durar mais 200-300 ms. Depois de a palavra ser ativada no léxico mental, o 

seu significado precisa ser integrado na representação conceptual da sentença, e isto começa a 

acontecer cerca de 200 ms após a ativação da palavra. O efeito N400 é, portanto, uma 

manifestação sensível ao processamento semântico durante a compreensão lingüística on-line, 

ou seja, é um reflexo do processo de integração de significado, e quanto mais difícil for este 

processo, maior é a amplitude do N400, comparadamente ao N400 proveniente de concatenação 

semântica congruente, o que quer dizer que a maior amplitude do N400 está associada à 

incongruência semântica. (KUTAS, HILLYARD, 1980; OSTERHOUT, HOLCOMB, 1992; 

BROWN, HAGOORT, 1993; KUTAS, VAN PETTEN, 1994; KUTAS, KING, 1995; 

OSTERHOUT, HOLCOMB, 1995; FRANÇA, 2002; FRANÇA et al., 2004; FRANÇA, 

2005c) 

O efeito eletrocortical que resulta em N400 é amplamente distribuído pelo escalpo, 

todavia existe uma tendência de ondas de amplitudes maiores nos sítios mais centrais e 

posteriores, em se tratando de estimulação lingüística. 

Mas o componente N400, que é efeito dos processamentos semânticos envolvidos na 

compreensão lingüística, não é desencadeado exclusivamente por fatores lingüísticos. 

Conforme argumenta Brown (et al., 1999, p. 886, tradução minha), 
[...] atualmente é amplamente aceito que, no domínio da compreensão da linguagem, 
o desencadeamento do N400 e as modulações na amplitude do N400 são indicativos do 
envolvimento de representações semânticas e de processamento semântico 
diferencial durante a compreensão da linguagem on-line. Note que a afirmação não é 
que o N400 é um componente específico de linguagem (isto é, modulado somente por 
fatores relacionados à linguagem). 

 
O outro ERP também bastante encontrado na 

pesquisa neurolingüística é o P600 (Figura 35) ou SPS 

(syntactic positive shift – onda positiva sintática), um potencial 

de polaridade positiva que emerge aproximadamente aos 

500 ms, também a contar do trigger, podendo durar ainda 

cerca de 300 ms, que diz respeito à concatenação sintática, de 

maior amplitude se for o caso de violação sintática (por 

exemplo, Ele cantei), se comparado com ERP de 

concatenação sintática congruente (Neville et al. 1991; 

Osterhout, Holcomb, 1992; Hagoort et al., 1993). 
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Também foi observado o P600 em casos que necessitam de reanálise sintática 

(Osterhout et al., 1995) e, com efeito, em Kaan et al. (2000) os autores argumentam que o 

P600 é a assinatura elétrica cortical tanto relacionada à presença de violações sintáticas como 

também ao esforço sintático de reintegrá-las. 

Já foi constatado que o P600 decorre de uma série de fenômenos sintáticos, como 

violação de concordância, de gênero ou de número, de verbo com sujeito ou de antecedente 

reflexivo; violação de regras de estrutura frasal; de movimento de constituintes na sentença; 

de subcategorização verbal – por exemplo, uma preposição que não procede; ou decorre de 

uma ambigüidade sintática na sentença. Em suma, o P600 constitui o reflexo de processamento 

especificamente gramatical, relativo à análise ou reanálise sintática. 

As manifestações elétricas que originam o P600 tendem a refletir-se, em geral, mais 

na parte posterior do escalpo. Mas as tendências de localização dos sinais variam. No caso de 

ambigüidade sintática, por exemplo, a distribuição dos sinais elétricos se dá 

predominantemente na região frontal do escalpo. 

Estas variações quanto aos sítios predominantes de ocorrência do efeito elétrico 

levam a crer que, na verdade, devem existir várias ondas positivas sob a denominação geral de 

P600 (Brown, Hagoort, 1999; Hagoort, Brown, 2000a, 2000b). Há, ainda por exemplo, um P600 

lento e mais frontal, que se refere à dificuldade de processamento de sentenças relativas 

objetivas diretas e relativas subjetivas, sendo que ambas relativas desprovidas de violação 

sintática. Os tipos de onda variam sistematicamente de acordo com o tipo de sentença relativa, 

objetiva ou subjetiva, e as ondas correspondentes às sentenças objetivas diretas parecem 

refletir um esforço maior da memória de trabalho, diferentemente das ondas causadas pelo 

processamento das sentenças relativas subjetivas (King, Just, 1991; King, Kutas, 1995). 

Mas, apesar das variações de P600, não há controvérsias quanto a ele ser 

eletrofisiologicamente bem distinto do N400. A razão está em a polaridade e a latência de 

ambos serem claramente diferentes, assim como o tipo de fenômeno que os deflagra: 

semântico (N400) ou sintático (P600). Além disso, a tendência maior de localização no escalpo 

dos sinais elétricos dos quais se origina o N400 é central e posterior, enquanto a dos sinais do 

P600 acontece mais comumente na parte posterior e por vezes frontal do escalpo. 

Isto significa que, apesar das barreiras neurais e ósseas que os sinais enfrentam, 

parece mesmo haver alguma distinção entre os segmentos dos tecidos nervosos onde estes 

componentes elétricos ocorrem, apontando para a idéia de que conhecimentos distintos, 

sintático e semântico, se manifestam em locais no cérebro que não são os mesmos. Este 

achado é divergente dos modelos de processamento de sentença que integram as distinções 
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entre sintaxe e semântica, que existem no nível computacional e representacional. Na verdade, 

este achado reforça a idéia do Modularismo, mostrando indicativos físicos e funcionais da sua 

existência, ou seja, de que há muito mais módulos e submódulos envolvidos nas atividades 

lingüísticas do que já fomos capazes de apreender através da pesquisa, de fato ainda bastante 

incipiente. 

A literatura neurolingüística apresenta ainda um outro ERP, com o nome de LAN 

(left anterior negativity  –  negatividade anterior esquerda) ou N100, que possui uma latência 

muito menor, acontecendo após os 100 ms, entre 125 e 180 ms. Existem controvérsias a 

respeito dos fenômenos que geram este componente elétrico. Há autores  –  basicamente do 

grupo de Angela Friederici, do Instituto Max Planck de Leipzig, Alemanha  –  que atribuem 

este ERP ao processo de identificação da classe da palavra, sendo a amplitude da onda mais 

acentuada se a classe da palavra for incongruente dentro da estrutura frasal, ou seja, se a 

seleção categorial for frustrada: por exemplo, Juca escondeu comeu (Friederici, 1995; 

Friederici et al., 1996). E estes mesmos autores também fazem uma distinção entre ELAN 

(early left anterior negativity  –  negatividade anterior esquerda precoce) e LAN (late left 

anterior negativity  –  negatividade anterior esquerda tardia), este último acontecendo cerca 

de 100 ms após o primeiro. 

Outros autores descrevem o LAN como um efeito de processos de memória de 

trabalho durante a compreensão da linguagem, que envolvem manter uma palavra na memória 

até que possa ser definido o seu papel funcional na frase (Kluender, Kutas, 1993a, 1993b; 

Kutas, King, 1995). Isto indica que deve haver diferentes tipos de LAN, com interpretações 

funcionais diferentes. 

O LPC (Late Positive Component – Componente Positivo Tardio), uma negatividade 

tardia entre 500 e 800 ms que está relacionada com irregularidade na formação de palavra ou 

com palavras morfologicamente irregulares: por exemplo, Eu fazi (Münte et al., 1999; França, 

2005b). 

Uma observação importante em relação à técnica de extração de potenciais 

relacionados a eventos lingüísticos (ERPs) é que ela sempre depende, em alguma medida, da 

atenção dos sujeitos que estão fazendo os experimentos. É claro que, se o sujeito não enfocar 

sua atenção na recepção dos inputs lingüísticos, os efeitos corticais relacionados a eles podem 

simplesmente não existir. Por isso, tem-se como estratégia que o sujeito esteja envolvido com 

a situação do experimento. Para tanto, é designado ao sujeito uma tarefa experimental com o 

intuito principal de comprometê-lo com o experimento. 
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A tarefa do sujeito, que equivale à parte comportamental do teste, traz duas 

conseqüências que merecem ser analisadas. Primeiramente, deve-se tirar partido do desenho 

do experimento para que a tarefa do sujeito seja também usada como uma forma de distrator. 

Ela pode fazer com que o sujeito, que tem sua atenção voltada para o teste, não perceba os 

objetivos reais do mesmo. Por exemplo, o propósito do teste é extrair ERPs relacionados à 

seleção categorial do verbo envolvendo sintagma QU-. A tarefa do sujeito pode ser acionar o 

botão todas as vezes que a frase for incongruente. O envolvimento com a tarefa pode fazer 

com que o sujeito não analise conscientemente a congruência da seleção categorial, sendo 

portanto espontâneo em relação a ela.   

Por outro lado, se a tarefa do experimento se sobressai e começa a recrutar muitos 

esforços cognitivos do sujeito, os efeitos eletrocorticais desta tarefa poderão misturar-se aos 

efeitos eletrocorticais do processamento lingüístico que se quer investigar. Para eliminar ou 

minorar esta variável interveniente conhecida como efeito do experimento, devem-se dosar os 

requisitos do teste para um mínimo e observar, sujeito a sujeito, os efeitos corticais 

relacionados à tarefa em outras sentenças, que não sejam as sentenças alvo, especialmente em 

experimentos em que se estão extraindo ERPs de maior latência, como o P600. Sabe-se que 

estes ERPs denotam processos mais lentos e mais controlados pela consciência (Hahne, 

Friederici, 1999). Portanto, estes ERPs seriam mais susceptíveis aos efeitos do experimento. 
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5  TEORIA LINGÜÍSTICA 

 

A interdisciplinaridade é inerente ao campo da Neurolingüística. As pesquisas 

envolvem, além dos lingüistas, engenheiros, médicos, biólogos, psicólogos, filósofos, diante 

do assunto cognição. É de se esperar, portanto, que diferentes correntes de pensamento e 

modos de fazer ciência passem a conviver: conexionistas, modularistas, neuropsicólogos, 

neurologistas e neurolingüistas.  

Os grupos conexionistas são não inatistas, tendo herdado a tradição skinneriana, que 

concebe a criança ao nascimento como uma tábula rasa, ou seja, qualquer saber é aprendido a 

partir do contato do indivíduo com a sociedade. Por conseqüência, os conexionistas também 

são não modularistas, pois acreditam que a cognição não funciona através de módulos 

interligados. Ao contrário, acham que os processos cognitivos se dão por meio de uma rede 

neuronal única. Entre os grupos conexionistas de destaques estão o de Liz Bates, levado 

adiante por seus alunos, o de Jeffrey Elman, ambos os grupos da Universidade da Califórnia, 

San Diego (UCSD), Estados Unidos, e o grupo de Edson Françoso, da UNICAMP. Ainda 

dentro da tradição skinneriana, há grupos de Inteligência Artificial, que usam o computador 

para simular seus modelos de linguagem: entre eles, o SLS (Spoken Language Systems  –  

Sistemas de Linguagem Falada), dirigido por Scott Cyphers, do MIT, Estados Unidos, e o 

CNL (Computational Neuroscience Lab – Laboratório de Neurociência Computacional), 

coordenado por Luís Alfredo Vidal de Carvalho, da COPPE/UFRJ. 

Entre os grupos da Neuropsicologia, cuja noção de Teoria Lingüística é secundária 

aos achados neurofisiológicos, os mais importantes são os de  Angela Friederici, do Instituto 

Max Planck, Leipzig, Alemanha, e o de Marta Kutas, da UCSD. Grupos da Neurologia, como 

o de Hanna Damasio e Antonio Damasio, da Universidade de Iowa, Estados Unidos, e o de 

David Caplan, do MIT, são mais focados na perda de linguagem como sintoma de um 

distúrbio neurológico. Grupos que acreditam no inatismo, mas seguem uma versão fraca de 

modularidade, são, por exemplo, os de Stephen Pinker e Susan Carey, da Universidade de 

Harvard, Estados Unidos, e o de Claudia Uller, da Universidade de Essex, Inglaterra. 

Finalmente, entre os grupos de Neurolinguística que se desenvolvem no lastro da 

Biolingüística e estudam fenômenos que acontecem em indivíduos sãos, estão o CNL 

(Cognitive Neuroscience of Language Lab – Laboratório de Neurociência Cognitiva da 

Linguagem), coordenado por David Poeppel, da University de Maryland, Estados Unidos, e o 

KIT/MIT MEG Lab, laboratório dirigido por Alec Marantz. 
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A tese aqui apresentada, desenvolvida no Laboratório de Computações Lingüísticas: 

Psicolingüística e Neurofisiologia (CLIPSEN), da Lingüística da UFRJ, coordenado pela 

Professora Miriam Lemle, segue uma linha de trabalho similar à dos últimos laboratórios 

citados. No CLIPSEN, a linha de pesquisa adotada pressupõe a participação efetiva de 

lingüistas na idealização das investigações, cujas expectativas estão delineadas na Teoria 

Lingüística, pois temos como prerrogativa principal o embasamento direto na Gramática 

Gerativa, na Teoria de Princípios e Parâmetros e em perspectivas modularistas fortes, 

tomando ainda mais especificamente como modelo teórico uma versão mais recente da 

Gramática Gerativa, a Morfologia Distribuída (MD)  –  Distributed Morphology (DM). 

A abordagem inicial da Gramática Gerativa (Chomsky, 1957, 1965) foi uma retomada 

da Lingüística tradicional, representada especialmente por Otto Jespersen (Chomsky, 1977 apud 

Chomsky, 1995). A Lingüística tradicional tinha sido posta de lado por conta do surgimento da 

Lingüística estrutural moderna e do Behaviorismo (Seções 3.3 e 3.4). Chomsky (1995, p. 3, 

tradução minha), resumindo as idéias de Jespersen quanto a uma gramática universal, diz que 
[...] Jespersen reconhecia que as estruturas da língua “existiam na mente de um 
falante” através da abstração da experiência com língua falada, resultando em uma 
“noção de sua estrutura” que é “definida o suficiente para guiá-lo na estruturação de 
suas próprias sentenças”, crucialmente “expressões livres” que são tipicamente 
novas para o falante e o ouvinte. [...] Jespersen asseverou ainda que é somente “no 
que se refere à sintaxe” que esperamos “que tem de haver alguma coisa em comum a 
toda fala humana”; pode haver uma “gramática universal (ou geral)” [...] 

 
Estas idéias clássicas e o avanço das ciências formais levaram Chomsky a formular sua 

teoria. Chomsky (1995, p. 4, tradução minha) esclarece que “[...] a gramática gerativa pode ser 

vista como uma espécie de confluência de interesses há muito esquecidos sobre o estudo da 

linguagem e da mente e como um novo entendimento trazido pelas ciências formais.”  

A teoria de Chomsky buscava descrever os fenômenos das línguas particulares e 

explicar como o conhecimento destes fenômenos pelo falante-ouvinte decorre de propriedades 

biologicamente determinadas da gramática universal (GU). Estes dois objetivos são 

denominados por Chomsky de adequação descritiva (descriptive adequacy) e adequação 

explicativa (explanatory adequacy), respectivamente. 

O propósito era definir, em nível abstrato, princípios gerais da gramática, a GU. Tais 

princípios abrangem a variedade das línguas e as propriedades língua-específicas e, por conta 

disso, levam em direção à adequação explicativa, mostrando que desta forma se explicaria a 

capacidade da criança em adquirir, de forma rápida e infalível, uma ou mais línguas maternas, 

quaisquer que sejam, em média durante os seus dois primeiros anos de vida, em decorrência 

da sua exposição aos dados primários dentro de uma dada comunidade lingüística. Trata-se 
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do argumento da pobreza do estímulo, ou seja, mesmo exposta a uma quantidade limitada 

expressões lingüísticas, que envolvem falhas inclusive, a criança é capaz de, a partir daí, 

dominar a gramática da língua em questão e passar a gerar um conjunto infinito de expressões 

da sua língua. Isto só é possível graças à faculdade da linguagem. “Assumindo que a 

faculdade da linguagem tem as propriedades gerais de outros sistemas biológicos” (Chomsky, 

2004, p. 6, tradução minha), estamos diante de um conhecimento inato, um componente da 

biologia humana, para o qual existe uma dotação genética. 

A teoria resultante foi a Teoria de Princípios e Parâmetros (Seções 3.4 e 3.5), 

segundo a qual haveria princípios universais e um conjunto finito de parâmetros, ou seja, 

opções para como estes princípios se aplicam, em vez de existirem regras língua-específicas 

(Chomsky, 1981). A Teoria de Princípios e Parâmetros (P&P) é o pano de fundo para o 

desenvolvimento das versões da Gramática Gerativa, as lexicalistas (Chomsky, 1993, 1995, 

1999, 2000, 2001) e as não lexicalistas. O Minimalismo, que será esboçado na Seção 5.1, a 

seguir, é a mais recente versão teórica lexicalista. A Morfologia Distribuída, que será 

brevemente descrita em 5.2, é também uma versão recente postulada a partir dos anos 90 

(Halle, Marantz, 1993, 1994; Marantz, 1996, 1997; Harley, Noyer, 1998; Marantz, 2001) que 

contrasta com o Minimalismo por ser não lexicalista. Como veremos a seguir, a opção teórica 

que norteou este trabalho foi a da Morfologia Distribuída, por ela ter uma adequação 

explicativa mais afinada com os resultados das pesquisas neurolingüísticas.  

 

5.1  O Programa Minimalista 

 

A teoria prevê que, a partir do Mecanismo de Aquisição de Linguagem (LAD), a 

criança forma seu léxico mental, cujos itens são os vocábulos que enfeixam traços de três 

tipos: formais, semânticos e fonológicos.  

Durante a produção lingüística, os itens vocabulares relacionados à operação, com 

seus traços formativos, são alocados na Numeração (Numeration), uma espécie de recipiente 

da memória de trabalho, o qual disponibiliza os itens para as operações da gramática. Os itens 

são resgatados um a um da numeração, pela operação Selecionar (Select), e postos na 

Computação (Computation), por meio da Concatenação (Merge). 

A Computação mobiliza todos os traços formais de maneira modular, a qual é 

característica deste sistema de cognição, encerrando tarefas de estruturação sintagmática, 
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além daquelas de locação e relocação dos itens vocabulares, segundo a natureza de seus traços 

formais, parametrizados pela língua em questão.  

Depois da aposição do item concatenado, este mesmo projeta sua estrutura categorial 

acima dele, constando de uma projeção máxima que se bifurca em dois  nós irmãos, sendo um 

ocupado pelo item in sito, núcleo da categoria, e o outro, livre, sem ocupação inicial, na 

posição de especificador sintático da categoria (Spec). A estrutura vai sendo construída, à 

medida que os itens vocabulares vão sendo selecionados e postos na derivação.  

A mobilização destes itens, que se verifica no momento da superficialização da 

sentença, é fruto da checagem de traços formais neles contidos. Tais itens são atraídos para 

posições derivacionais livres acima de si mesmos, os Specs, com a finalidade de efetuar-se o 

pareamento necessário entre uma posição estrutural receptora de um dado traço e o item 

lexical que porta este mesmo traço. Isto constitui a operação de Checagem.  

Após terem sido checados, os traços formais são então eliminados do sistema. 

Ao final da Computação, permanecerão somente os traços fonológicos e semânticos, que são 

para ela transparentes. Estes traços se encaminharão para as interfaces da Forma Fonológica 

(FF) e da Forma Lógica (FL), através da operação Spell Out  -  ou stripping traces (desnudar 

de traços). Se eles forem legítimos, a derivação converge, pois terá sido satisfeita a exigência 

de interpretação plena imposta pelas interfaces. Caso contrário, a derivação não converge, por 

não ter passado pelo crivo das interfaces. 

 

5.2  A Morfologia Distribuída 

 

A Morfologia Distribuída (MD) surge, a partir dos anos 90 (Halle, Marantz, 1993, 

1994; Marantz, 1996, 1997; Harley, Noyer, 1998; Marantz, 2001), em razão da necessidade 

de se tratarem as não correspondências entre sintaxe, fonologia e semântica, comumente 

encontradas nas línguas naturais.55 Somente um modelo não lexicalista poderia ser capaz de 

                                                 
55 Por exemplo, como explicar as computações que teriam ocorrido durante o processamento lingüístico, na mente do 
falante, até se chegar à palavra cognitivo, que, de acordo com outras versões da Gramática Gerativa (Minimalismo, por 
exemplo), seria formada pela raiz COGNI e o sufixo –ivo? Simplesmente dizer que há o acréscimo do fonema [t] entre 
a raiz e o sufixo explica o resultado (cognitivo), mas não explica nem descreve teoricamente o processo computacional 
que acontece no mecanismo de linguagem para tanto, o que representaria uma falha da teoria. Ou então dizer que a 
raiz de cognitivo é COGNIT, originada da palavra latina cognitionis (cognição), seria uma explicação diacrônica, que 
diria respeito à origem do português, objeto de estudo de filólogos ou de lingüístas especializados na área, e, portanto, 
não seria de conhecimento de todo e qualquer falante-ouvinte. E mesmo se esta implicação latina fosse de 
conhecimento do falante-ouvinte, ela não faria parte da gramática do português deste falante-ouvinte, sendo apenas um 
outro tipo de saber. A explicação diacrônica também não esclarece as computações promovidas pelo mecanismo de 
linguagem durante a derivação de constituintes até se formar a palavra cognitivo, mas a MD o faz, delimitando 
inclusive o momento e o local em que aconteceria o ajuste morfofonológico de [COGNI + t + ivo]. 
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responder a estas questões. E a MD considera os traços abstratos formais, em vez de palavras 

ou morfemas, como os constituintes primitivos do sistema computacional de linguagem. 

A diferença básica entre as arquiteturas de modelos lexicalistas e a do modelo da MD é 

resumida por Lemle e França (2006, p. 1, tradução minha):  
Modelos lexicalistas propõem que a arquitetura da gramática deveria ter duas 
computações separadas: uma que monta traços para formar palavras do léxico do 
indivíduo e outra que combina palavras para formar sentenças. Nestes modelos, a 
montagem de palavras precede as operações sintáticas. Por exemplo, no Programa 
Minimalista (Chomsky, 1995), palavras já prontas são extraídas de um espaço 
transitório denominado numeração, por selecionar, e são introduzidas na sintaxe 
para serem juntadas a uma outra palavra e, então, movidas ou copiadas. 
Outra arquitetura possível é a defendida por modelos não lexicalistas. Por exemplo, 
a Morfologia Distribuída (MD) é um modelo cujas unidades básicas que vão para a 
sintaxe não são palavras, mas traços abstratos sem conteúdo fonológico. 

  
A operação de merge (juntar) destes traços é a operação gerativa única dentro do 

modelo. Isto significa que a Teoria Gerativa é o alicerce da MD e, segundo Marantz (2005, 

p. 1, tradução minha), “já funciona como uma fonte razoável de hipóteses sobre a 

representação e computação da linguagem na mente e no cérebro”. 

 A MD também se baseia na hipótese modularista da Biolingüística, de que o 

mecanismo de linguagem seria um módulo cognitivo, paralela e relacionadamente aos demais 

módulos cognitivos no homem. De acordo com Chomsky (2004, p. 5, tradução minha), 
A abordagem biolingüística adotou desde o início o ponto de vista que o 
neurocientista cognitivo R. G. Gallistel chama de “a norma em Neurociência” hoje, 
a “visão modular de aprendizagem”: a conclusão de que, em todos os animais, a 
aprendizagem está baseada em mecanismos especializados, “instintos para 
aprender” de modos específicos. Ele sugere que pensemos nestes mecanismos como 
“órgãos dentro do cérebro”, atingindo estados nos quais eles desempenham tipos 
específicos de computação. 

 
Assim como o Minimalismo, a MD admite a hipótese modularista forte, segundo a qual 

o módulo cognitivo do sistema de linguagem seria constituído por submódulos que se inter-

relacionariam. Mas a modularidade na teoria da MD ainda é mais diminuta, tendo em vista que a 

quantidade de submódulos do sistema é maior, o que os torna mais especializados, e os 

constituintes decomponíveis mínimos são efetivamente os mais atômicos. Esta concepção ainda 

mais modular converge com uma tendência atual das ciências em geral de tratar os sistemas 

cognitivos como se constituídos por submódulos que se inter-relacionam, sendo o output de um o 

input de outros. E estes submódulos parecem ser cada vez mais diminutos e mais especializados. 

Em suma, a MD foi postulada com base na Gramática Gerativa e compartilha da tese 

inatista e modularista forte. Também tem o objetivo de ser uma teoria capaz de representar e 

explicar as não correspondências, existentes nas gramáticas das línguas particulares, entre 

sintaxe, fonologia e semântica. Além disso, de acordo com a MD, os constituintes mínimos 
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que são computados no mecanismo da linguagem são categorias formais abstratas 

efetivamente atômicas, as menores porções providas de significado. Estas computações 

minuciosas atribuem à teoria um caráter granular. Também já existem estudos 

neurolingüísticos sobre ativação lexical, os quais se utilizam de técnica de experimentação 

eletromagnética (magnetoencefalografia – MEG: Seção 4.2), que já trazem confirmações da 

adequação da MD (Pylkkänen, Stringfellow, Marantz, 2002; Pylkkänen, Marantz, 2003; 

Pylkkänen et al., 2004, 2005). 

Pelas razões expostas, a MD foi o modelo teórico que elegi. Não só para a 

formulação de qualquer pesquisa lingüística, empírica ou não, como também para tentar 

explicar os resultados do experimento que esta tese envolve, buscando correlacionar 

fenômenos lingüísticos com respostas eletrocorticais.  

Passo então à apresentação de um esquema do modelo da MD (Figura 36) e de uma 

síntese do seu funcionamento. 

Figura 36 - Esquema da Morfologia Distribuída 
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Não mais se considera a palavra como constituinte mínimo do sistema computacional 

de linguagem. Nem mesmo as porções da palavra até então tradicionalmente conhecidas como 

morfemas, detentores de traços fonológicos, semânticos e formais, seriam os constituintes 

decomponíveis primários. Antes destas, há categorias atômicas de caráter abstrato, 

desprovidas de representação ou realização fonológica, que são denominadas traços abstratos 

(features), o input da sintaxe no modelo da MD. 

É a partir dos traços abstratos que se daria a derivação. A computação das categorias 

funcionais do sistema de linguagem ocorreria em módulos separados. Primeiramente, traços 

abstratos são selecionados de um inventário, que constitui o módulo da linguagem chamado 

Lista 1. Estes traços abstratos são as posições reservadas para raízes (place holders) e 

verbalizador, número, pessoa, tempo, nominalizador, gênero, adjetivador, relacionador, 

complementizador, agentivizador e aplicativo. A computação de traços abstratos se dá através 

das operações sintáticas de concatenar ou juntar (merge), mover (move) e concordar (agree), 

sendo juntar (merge) a única operação gerativa, aquela responsável pela construção da 

estrutura arbórea que representa a hierarquia sintática. 

Concluídas estas operações, chega-se ao fim da sintaxe, ou seja, completa-se uma 

fase da computação, cujo produto são os nós terminais ou feixes de traços (feature bundles). 

Cada nova fase da derivação se inicia a partir da computação de um novo traço ou morfema 

categorizador  –  verbalizador ou vezinho (little-v), nominalizador ou enezinho (little-n), 

adjetivador ou azinho (little-a) e relacionador ou pezinho (little-p)  –  somado à raiz, [RAIZ + 

Categorizador], que, mais adiante, farão parte da composição daquilo que será uma palavra. 

Os nós terminais, que resultam da computação dos itens abstratos, são enviados pela 

operação de spell-out concomitantemente para dois módulos da linguagem, denominados 

Forma Morfofonológica e Forma Lógica. Na Forma Lógica, à direita no esquema (Figura 36), 

há o acesso semântico dos nós terminais (os traços abstratos já concatenados, movidos e 

copiados), quando é checada a lógica da combinação dos mesmos, que é condição para que a 

derivação continue. Por exemplo, a seqüência verbalizador + gênero não seria possível, sendo 

então bloqueada a derivação. Depois da checagem da lógica da semântica dos nós terminais e 

sendo autorizada a continuidade da derivação, estes nós terminais são enviados para um outro 

módulo da derivação, denominado Interface Conceptual. 

Na Forma Morfofonológica, à esquerda no esquema (Figura 36), acontece então uma 

competição pela inserção dos itens lexicais ou itens do vocabulário ou peças do vocabulário 

(raízes, prefixos, sufixos e marcas de concordância), que constituem a chamada Lista 2. 

A inserção tem lugar nos nós terminais da estrutura fornecida pela sintaxe. Logo, segundo 
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este modelo, a inserção de vocabulário ou inserção lexical é tardia, ou seja, pós-sintática. 

A condição que licencia a inserção de peças do vocabulário é que todos os traços sintáticos e 

semânticos de uma peça, ou parte deles (um subconjunto), sejam iguais aos da estrutura 

sintática abstrata correspondente. Quanto a este aspecto, Lemle (2005, p. 12) observa que “a 

motivação básica do modelo MD é resolver o mapeamento entre traços sintáticos e peças 

vocabulares, considerando a diversidade que se verifica nesse mapeamento [em todas as 

línguas naturais]”. 

Na Forma Morfofonológica ocorre a combinação dos itens do vocabulário, já 

dotados de massa fônica e forma, através das operações morfológicas. A seguir, são feitos os 

reajustes morfológicos e fonológicos dos itens do vocabulário. Seus traços morfossintáticos 

podem ser copiados (operação de concordância), cancelados ou deslocados, e seus traços 

fonológicos podem sofrer assimilação, subtração ou acréscimo. 

A forma final decorrente da inserção lexical é enviada para o módulo Enciclopédia, 

também chamado de Lista 3, onde se realiza a negociação semântica. A Enciclopédia dispõe 

do conhecimento não lingüístico que atribui sentido idiossincrásico à expressão derivada, 

dando-se ali o momento responsável pela arbitrariedade da relação entre significante e 

significado, isto é, a chamada arbitrariedade do signo lingüístico, notada por Saussure (1916). 

Não há razão para que um determinado significado seja representado morfofonologicamente 

por um significante X e não Y. Esta relação é baseada tão somente em uma convenção 

estabelecida na língua. 

Para ilustrar com a palavra escola, por exemplo, ela foi inicialmente constituída por 

uma posição de raiz, um categorizador do tipo enezinho (n) e traços de gênero e número, e 

todos estes traços foram selecionados da Lista 1 e concatenados, resultando em uma 

seqüência de nós terminais igual a [posição de raiz [n + fem + sing]], quando se finalizou a 

computação sintática (Figura 37). A operação de spell-out enviou então esta seqüência de nós 

terminais para a Forma Lógica, onde foram 

semanticamente checados e autorizados, e para a 

Forma Morfofonológica, onde foram inseridos os 

itens do vocabulário [[Rescol] + [n∅ + a]], 

presentes na Lista 2, após um processo de 

competição pela inserção, atribuindo-se então 

forma fonológica aos nós terminais, agora já 

preenchidos por morfemas. 

Raiz                                          n 
                                   
escol                                  a             ∅ 

n 

Figura 37 – Derivação de escola 
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Os morfemas [escol + a] passam por ajustes fonológicos (frontalização da vogal [e] 

que passa a [i] em posição átona e conseqüente palatalização da fricativa dental [s] em [∫]) que 

formarão a representação fonética da derivação. Por outro lado, a representação fonológica é 

enviada para a Lista 3, a Enciclopédia, onde esta junção de raiz mais nominalizador, mais os 

traços de concordância, é interpretada como estabelecimento onde se ministra ensino 

coletivo56. 

Mas em se tratando do adjetivo escolar, o nome escola entra de novo na derivação 

para ser concatenado com o adjetivador (azinho), selecionado da Lista 1. Depois da operação 

de spell-out, os nós funcionais são enviados para a Forma Lógica, para a checagem semântica 

e autorização para a continuidade da derivação, que se completa na Interface Conceptual. 

Simultaneamente, o spell-out envia os nós terminais da sintaxe para a Forma 

Morfofonológica, para que haja a inserção da peça de vocabulário, proveniente da Lista 2, na 

posição de azinho. Assim, [[escol][ar]] é mandado para a Enciclopédia, Lista 3, onde a 

acepção do composto escola, onde houve a negociação semântica, é mais uma vez lido, e este 

sentido básico é mandado para a Interface Conceptual, onde o sentido do nó funcional 

adjetivador  será  a ele acrescido. 

No caso de escolarizar, ocorrem estas duas fases da derivação, seguida de uma 

terceira em que se concatena, na computação sintática, outro categorizador, o verbalizador      

-izar. Se escolhêssemos escolarização, todo o processo destas três fases procederia e seria 

seguido de mais uma fase da derivação, com o merge de outro categorizador, o nominalizador 

-ção (Figura 38). 

 

                                                 
56 Optei por atribuir a escola seu significado mais comum. Mas, na verdade, existe aí uma polissemia, ou seja, 
escola tem outros significados (corrente de pensamento etc.). Neste caso, é na Enciclopédia que, de acordo com 
o contexto, se define qual dos significados é apropriado. 

Raiz                                          n 
                                   
escol                                                 ∅

n 

a

a 

v n

n

v

       ar                        iza                     ção 

Figura 38 – Derivação de escolarização 
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5.2.1  Derivação de sentenças 

 

Até este momento, foi abordada a derivação de traços abstratos da sintaxe na 

composição apenas de palavras. O que acontece quando se trata de derivação de toda uma 

sentença? O mesmo modelo teórico da MD é aplicado. Por exemplo, na derivação de 

O menino chutou a bola, ocorre primeiro a derivação intralexical do argumento do verbo, 

bola, com o merge da raiz com n. O traço n é concatenado aos de seu determinante (a). Em 

uma segunda fase, acontece a derivação intralexical do verbo, com a concatenação do 

verbalizador. O verbo então se concatena com seu complemento. A derivação prossegue por 

meio de uma nova fase que se inicia com o merge de tempo (tense – T), seguido da 

computação dos traços formais do sujeito, a concordância (agreement – Agr), que é a cópia 

(operação copiar – copy) dos traços do sujeito: menino e seu determinante (o). O sujeito então 

se concatena com o vP (verbal phrase), no que concerne às propriedades conceptuais. 

Como se pode perceber, no modelo da MD o curso da derivação também é bottom-

up, de baixo para cima, considerando a estrutura arbórea da sintaxe, assim como na Gramática 

Gerativa, desde as suas primeiras versões (Chomsky, 1965, 1993, 1995, 1999, 2001). 

A ordem bottom-up da derivação também é sugerida em Lage (2005), a partir de resultados de 

experimentos psicolingüísticos on-line em português e em alemão. 

Se tomarmos como exemplo a derivação de O menino chutou o balde, nos 

deparamos com um fenômeno que não acontece na derivação da frase anterior (O menino 

chutou a bola). Como é de domínio dos falantes em geral de português do Brasil, chutar o 

balde pode ser uma expressão idiomática, que significa “abdicar de uma situação, desistir”. 

Segundo o modelo da MD, os vPs idiomáticos recebem, na Enciclopédia, as duas 

interpretações possíveis: uma composicional regular e outra idiomática. Estas interpretações 

competem por um brevíssimo espaço de tempo, até que o contexto sintático-semântico 

permita que uma delas vença esta competição, voltando o outro significado para o estado de 

não ativação (Egan, 2004; Marantz, 2005). 
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6  MÉTODO EXPERIMENTAL UTILIZADO 

 

6.1  Procedimentos57 

 

Primeiramente, o equipamento é preparado. São conectados entre si e checados o 

eletroencefalógrafo (EEG), o computador com o programa de aquisição de sinais, o 

computador com o programa de apresentação de estímulos e, opcionalmente, um monitor só 

para o sujeito. As extremidades dos cabos que ficam presos nos eletrodos são conectadas 

então ao EEG. Depois, os eletrodos são afixados no escalpo do sujeito, com uma pasta 

especial, aderente e condutora de corrente elétrica (pasta eletrolítica). Empregamos o 

Sistema Internacional 10-20 (Figuras 39 e 40), que é uma forma padrão de se posicionarem 

os eletrodos nas derivações, que são comumente vinte, fora os dois pontos de referência e 

um de aterramento (cf. Seção 4.2.2). Portanto, as derivações utilizadas foram FP1 e FP2, pré-

frontais; FZ, F3, F4, F7 e F8, frontais; T3, T4, T5 e T6, temporais; CZ, C3 e C4, centrais; PZ, P3 e 

P4, parietais; e OZ, O1 e O2, occipitais. A referência foi colocada nos pontos M1 e M2, sobre 

os mastóides, e o aterramento no ponto FPz, pré-frontal ao centro, entre FP1 e FP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Para mais detalhes sobre o protocolo experimental, deve ser consultado o Apêndice 1. 
 

Figura 39 – Guia mais recente do Sistema Internacional 10-20 (Gilmore, 1994) 
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O Sistema Internacional 10-20 (Jasper, 1958; Gilmore, 1994) é um padrão 

internacional de colocação de eletrodos bastante utilizado (Figuras 39 e 40). De acordo com 

este sistema, os perímetros do crânio são medidos nos planos médio (Figuras 39-A e 40-B) e 

transversal (Figura 39-B e 40-A), e as localizações dos eletrodos são determinadas a partir da 

divisão destes perímetros em intervalos de 10% e 20%. Para a medição dos perímetros médios 

e transversais do crânio, tomam-se como referência58 os pontos vertex (Cz), que é o ponto 

central do crânio, o nasion, que é a reentrância na parte de cima do nariz, nivelando com os 

olhos, e o inion, que é o ponto central na extremidade do osso occipital, na linha média atrás 

da cabeça. 

Seguindo cada um destes perímetros, os eletrodos são colocados distando, um do 

outro, 20% do perímetro. Entretanto, para se colocarem os eletrodos nas derivações O1 e O2 

(occipitais), calcula-se 10% do perímetro médio a partir do ponto inion, e este será o ponto 

médio entre O1 e O2, do qual cada uma destas derivações distará 10% do perímetro transversal 

à direita (O2) e à esquerda (O1). E, de forma equivalente, para se colocarem os eletrodos nas 

derivações FP1 e FP2 (pré-frontais), calcula-se 10% do perímetro médio a partir do ponto 

nasion, e este será o ponto médio entre FP1 e FP2, do qual cada uma destas derivações distará 

10% do perímetro transversal à direita (FP2) e à esquerda (FP1). Todas as demais derivações 

distam, uma da outra, 20% do perímetro. 

                                                 
58  Os pontos nasofaringais (PG1 e PG2) e pré-auriculares (Figura 32) servem apenas como referências 
secundárias para a colocação dos eletrodos. Como podemos observar na Figura 32A, a distância entre o ponto 
nasofaringal esquerdo (PG1) e o pré-auricular esquerdo corresponde a 10% do diâmetro transversal do crânio, isto 
é, a metade da distância de T3 a F7. O mesmo acontece no lado direito do crânio, com relação a T4 e F8. 

Figura 40 – Sistema Internacional 10-20. Ilustração original 
(Jasper, 1958). Os eletrodos estão colocados dentro do crânio, na superfície 
do córtex, apenas a título de ilustração.
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Este sistema prevê que os dois pontos de referência para aquisição dos sinais 

bioelétricos, em cada um dos quais é colocado mais um eletrodo, sejam os auriculares 

(A1 e A2), nos lobos das orelhas, ou os mastóides (M1 e M2), os ossos que ficam logo atrás das 

orelhas. Isto significa que se assume que não há atividade bioelétrica nestes pontos, sendo 

então usados como referência elétrica comum a todas as derivações. Deste modo, utilizamos 

derivações unipolares, ou seja, o potencial de cada eletrodo é comparado com o valor médio 

dos potenciais nos eletrodos dos pontos de referência. O aterramento é feito através de um 

eletrodo que fica posicionado no lobo pré-frontal, no centro da testa (FPZ), durante a aquisição 

dos sinais. E utilizamos derivações unipolares, ou seja, o potencial de cada eletrodo é 

comparado com o de um eletrodo neutro ou com a média do potencial de todos os eletrodos. 

Um joystick foi utilizado na tarefa experimental e também para passar as telas de 

instruções. Sendo assim, o sujeito faz um treinamento com o joystick, que dura no máximo 

5 minutos (Apêndice 10), para habituar-se a usá-lo. 

A seguir, o sujeito é induzido a fechar os olhos para entrar em um estado em que sua 

atividade eletrocortical/eletroencefalográfica gere praticamente só o ritmo alfa. Estas ondas, 

com freqüência de 8 - 13 Hz, são observadas quando a pessoa está ao mesmo tempo relaxada 

e acordada. Aproximadamente dois minutos destes sinais são gravados para que este estado de 

vigília em relaxamento sirva depois de parâmetro para quando o ritmo for de vigília sem 

relaxamento, ou seja, para quando estiver acontecendo a atividade cortical relativa à 

estimulação lingüística.  Além disso, o ritmo alfa facilita verificar se todos os eletrodos estão 

devidamente colocados e se, no contato com a pele, estão com níveis aceitáveis de 

impedância, que é a oposição passiva e total criada ao fluxo natural de uma corrente elétrica. 

Antes de se iniciarem os experimentos, o sujeito recebe instruções verbais quanto aos 

movimentos que não deve fazer com o corpo, para não causar artefatos, ou seja, efeitos 

intervenientes que se misturam aos sinais relacionados ao evento. Seguem-se às instruções 

verbais as instruções na tela do computador, que tratam da tarefa experimental do sujeito, das 

duas pausas regulares e da necessidade de o sujeito manter atenção e naturalidade. Existe um 

warm-up (treinamento), que é composto por 20 frases equitativamente distribuídas em frases 

semelhantes aos estímulos e frases semelhantes aos distratores. 

Após o treinamento começa então o teste. Neste momento, os estímulos de todos os 

experimentos e os distratores são automaticamente aleatorizados. A modalidade de 

apresentação dos estímulos é de leitura cinética (kinectic reading). Cada palavra aparece no 

monitor por 200 ms. Ao final de cada frase, imediatamente após a última palavra ser 

apresentada, aparece na tela um sinal gráfico com a pergunta Faz sentido?A tarefa do sujeito 
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é julgar, neste momento, se as sentenças fazem sentido ou não. Para tanto, ele é instruído a 

apertar um dos botões do joystick. Há um time-out, isto é, um limite de tempo para a resposta, 

que é igual ao tempo máximo de duração do sinal gráfico com a pergunta Faz sentido? na 

tela: 1500 ms. Caso um dos dois botões especificados do joystick não seja acionado neste 

espaço de tempo, a resposta comportamental é considerada nula. Uma cruz de fixação aparece 

então na tela, por 1000 ms, para que sejam cessadas as tarefas cognitivas relacionadas à frase 

anterior, voltando-se a atenção para a frase seguinte, prestes a iniciar. Logo após a cruz, é 

apresentada a primeira palavra do estímulo seguinte. 

Existem duas pausas regulares, para que o sujeito tenha um breve descanso. 

A duração das pausas é determinada pelo próprio sujeito. Após cada uma delas, os estímulos e 

distratores ainda não apresentados são novamente aleatorizados. Este procedimento é 

programado também para outras pausas eventuais, de maneira que elas não causariam 

qualquer dano à apresentação dos estímulos e à gravação dos sinais bioelétricos. É comum, 

por exemplo, haver necessidade de recolocar-se algum eletrodo durante o experimento que se 

mostre fora dos padrões normais de impedância. 

O conjunto de experimentos tem uma duração média de 33,68 minutos. 

Um experimento com esta duração não cansa o sujeito, e com isso podemos garantir um 

desempenho e um nível de atenção melhores. Geralmente, experimentos muito longos ou 

quantidade excessiva de estímulos repetidos introduzem o viés do cancelamento ou 

abrandamento dos fenômenos que estamos querendo medir, como conseqüência do cansaço 

do sujeito e também da repetição exaustiva de certo fenômeno lingüístico. 

Por meio de perguntas informais feitas aos primeiros sujeitos após o término dos 

experimentos, é possível ter uma noção quanto à adequação dos mesmos. Se os sujeitos não 

acharem os experimentos muito longos nem demonstrarem ter tido percepção do que estava 

sendo testado, tudo indica que os procedimentos são apropriados. Além disso, realizamos 

quatro testes-piloto, que possibilitaram uma avaliação das condições técnicas e um ajuste final 

nos testes. 

Antes de realizar estes experimentos neurolingüísticos, realizei experimentos 

psicolingüísticos de leitura automonitorada (self-paced reading), com desenhos experimentais 

semelhantes, para verificar se seriam encontrados, nos tempos de respostas, efeitos 

decorrentes dos fenômenos a serem pesquisados nos experimentos neurolingüísticos através 

da técnica de extração de ERPs. Observei alguns efeitos psicolingüísticos, e isto serviu para 

mais uma vez me certificar de que os experimentos neurolingüísticos propostos estavam 

ajustados. Mas os experimentos psicolingüísticos realizados não serão assunto desta tese. 
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6.2  Sujeitos 
  

Os experimentos foram aplicados em 29 sujeitos (14 mulheres e 15 homens). Trata-

se de estudantes universitários entre 17 e 39 anos (média de 22,9 anos), sendo praticamente a 

metade da Faculdade de Letras da UFRJ e todos com educação universitária completa ou, na 

maioria dos casos, incompleta. A seleção dos sujeitos seguiu também o critério habitual para 

experimento com aquisição de sinais eletrocorticais para a extração de ERPs (Seção 3 do 

Apêndice 1). Resumidamente, todos normais, destros e sem comprometimentos neurológicos 

ou psiquiátricos, pelo menos de acordo com a aparência e com o declarado pelos próprios 

sujeitos. 

 

6.3  Material 
  

Os quatro experimentos compreendem 560 frases em português: 280 estímulos 

(Apêndices 3 a 6) e o mesmo número de distratores (Apêndice 7). 160 estímulos são 

congruentes e 120 incongruentes. Entre os distratores, 210 são congruentes e 70 

incongruentes. 

O fato de todas as 560 frases serem aleatorizadas em conjunto quando o sujeito inicia 

os experimentos permite que os estímulos de um determinado experimento em geral também 

sirvam como distratores para os demais experimentos. 

Os estímulos seguem a ordem canônica S-V-O ou S-V-O-Adj, sendo mais 

especificamente dos tipos [[Det[N]]V[Det[N]]] ou [[[Det[N]]V[Det[N]]][Prep[Det[N]]]]. 

Cada sentença experimental tem cinco ou sete palavras, que são sempre de boa freqüência de 

uso. Quanto ao número de sílabas e de grafemas, adotei o seguinte critério: 

 

Tabela 1 - Quantidade sílabas e grafemas das palavras das frases do experimento 
 

  
substantivos 

 

 
verbos 

 
preposições 

 
artigos 

 
número de grafemas 

 

 
4 – 10 

 
3 – 9 

 
2 – 4 

 
1 – 5 

 
 

número de sílabas 
 

 
2 – 4 

 
1 – 3 

 
1 – 2 

 
1 – 2 
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A variação nos números da Tabela 1 é controlada dentro de cada condição testada, ou 

seja, em cada experimento as frases têm o mesmo número de palavras, e o conjunto de 

experimentos tem frases com números de palavras equivalentes, conforme os tamanhos 

especificados na Tabela 1. Há raríssimas exceções de palavras que ultrapassam o limite dos 

grafemas estabelecido na Tabela 1, e nestes casos a diferença é sempre de um grafema. Além 

disso, as palavras só são repetidas quando necessário para as condições do experimento, como 

é o caso dos artigos, das preposições, do verbo ter e dos verbos do Experimento 1 (Seção 4.1 

e Apêndice 3), no qual o verbo em vP idiossincrásico e o verbo da sentença correspondente 

deviam ser iguais, para chegar-se a efeitos dentro de uma equivalência do sentido 

composicional do verbo. As sentenças do Experimento 4 (Seção 4.4 e Apêndice 6) eram 

iguais às do Experimento 3 (Seção 4.3 e Apêndices 3 e 5), só que acrescidas de adjunto. 

Mesmo com a repetição de certas palavras, um número satisfatório de distratores 

aliado ao cuidado com a freqüência e a quantidade de palavras, sílabas e grafemas conduzem 

a um conjunto de frases equilibrado, em termos de diversidade sintática e semântica. Tais 

cuidados com a composição das frases, juntamente com um desenho experimental ajustado, 

permitem que seja criado um experimento que não seja longo demais e, ao mesmo tempo, 

perfeitamente capaz de obliterar a percepção dos sujeitos quanto aos seus reais objetivos. 

Ainda com relação aos cuidados com o material experimental, especificamente quanto 

às expressões idiomáticas investigadas, pressupõe-se também um conhecimento semântico 

compartilhado entre a experimentadora e a comunidade de falantes da qual fazem parte os 

sujeitos. Ainda assim, tendo em vista que a aceitação destas expressões pelos mais jovens 

poderia divergir um pouco da minha, fiz uma testagem prévia, entrevistando cerca de 10 

falantes com o mesmo perfil daqueles que seriam sujeitos do experimento neurolingüístico, 

considerando faixa etária e grau de escolaridade equivalentes. Nesta ocasião, indaguei sobre o 

significado das expressões idiomáticas escolhidas até então e mantive como estímulos somente 

aquelas conhecidas e declaradamente em uso pela totalidade dos entrevistados. 

 

6.4 Tratamento estatístico dos resultados 

 

Foi conduzida uma detecção automática de amplitudes para os ERPs individuais, 

provenientes de cada derivação, para sentenças sem e com condição de cada experimento. 

O tratamento estatístico utilizado em relação às amplitudes aferidas foi o Running t–Test 

(Hagoort et al., 2004a, 2004b). 
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Usando um sinal diferencial para as sentenças sem e com condição, um padrão 

Gaussiano pôde ser assumido, e o t–Test pôde ser aplicado amostra a amostra, a cada 25 ms, 

no intervalo de tempo de interesse, isto é, de 200 a 800 ms, considerando-se todos os sujeitos.  

Foram aplicados dois testes unilaterais59 comparando a zero as amplitudes dos ERPs 

originados de sentenças sem e com condição. O objetivo destes testes foi testar a hipótese 

nula, ou seja, a hipótese de não haver diferença entre as amplitudes dos ERPs a cada instante 

de tempo (25 ms), usando um nível de significância de α= 5%. 

Em um dado instante de tempo, se a hipótese nula fosse rejeitada para o lado positivo, 

podíamos inferir que a promediação resultante dos ERPs relativos às sentenças com condição 

era estatisticamente mais positiva ou menos negativa do que aquela resultante dos ERPs 

relativos às sentenças sem condição. O raciocínio inverso foi aplicado para os instantes de 

tempo nos quais a hipótese nula foi rejeitada para o lado negativo. 

 Assim, por exemplo, no Experimento 1, comparamos as amplitudes dos ERPs 

referentes às sentenças com condição, do Tipo A, com as dos ERPs referentes às sentenças 

sem condição, do Tipo B:  

Experimento 1  

Tipo A: O menino chutou o balde  

Tipo B: O menino chutou a bola 

 
Se a diferença fosse maior que zero, teríamos que B>A, ou seja, B seria mais positivo ou 

menos negativo que A, porque seria superior ao limite de confiança de 97,5%. Depois do teste 

aplicado, vimos que as derivações T3 e T5, respectivamente entre 348-406 ms e 400-402 ms, 

foram dois exemplos de derivações que tiveram como ERP de maior amplitude aquele relativo 

às sentenças com condição (Tipo A). 

 

6.5  Análise comportamental 

 

Apesar de os filtros de artefato e as rotinas de rejeição de sinais serem suficientes para 

permitir relacionar os ERPs aos efeitos da cognição de linguagem dos sujeitos, um controle 

suplementar que se pode realizar é a análise da taxa de acerto e erro em relação à tarefa 

experimental, que é informar se uma frase faz sentido ou não. 

                                                 
59 No Apêndice 11 se encontram todos os dados estatísticos resultandes destes dois testes aplicados, derivação a 
derivação.  
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Assim, foi feita uma análise comportamental dos sujeitos60, para uma confirmação de 

que os experimentos funcionaram regularmente, estando os sujeitos realmente engajados nos 

mesmos. Foi calculado, sujeito a sujeito, o percentual de respostas erradas, nulas61 e certas 

dadas aos estímulos (Gráfico 1).  

 

O percentual geral de acerto do conjunto de experimentos é de 82%, computando 

todas as frases dos experimentos, inclusive as distratoras (Gráfico 2). Sem computar as frases 

distratoras, o percentual é de 83% (Gráfico 3). O percentual de acerto máximo por sujeito é de 

96,1%; e o mínimo, 72,3%. Em relação às respostas nulas, ou seja, respostas que não foram 

dadas dentro do tempo regular, o percentual é igual a 3%, computando ou não as respostas aos 

distratores. Respostas erradas e nulas juntas perfizeram 17% do total de respostas aos 

estímulos e 18% do total de respostas aos estímulos e distratores juntos. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60  Utilizamos os arquivos relativos às respostas de 21 sujeitos, pois houve falha na gravação das respostas 
comportamentais de oito sujeitos. Mantivemos os ERPs referentes a estes sujeitos, pois os critérios de análise de 
ERPs nos levaram à certeza de que não havia razão técnica para dispensá-los. As amostras de sinais destes oito 
sujeitos eram de mesma qualidade que as dos outros e não mostravam discrepância morfológica, tanto que não 
foram excluídas pelas rotinas de filtragem. 
 
61 As respostas nulas incluem as respostas que foram dadas, mas que ultrapassaram o limite de tempo (time-out). 

Gráfico 1 –  Percentual de respostas certas, erradas e nulas por sujeito sem distratores 
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De acordo com esta análise, as diferenças são absolutamente mínimas, considerando-

se ou não os distratores. Também verificamos um percentual de acerto suficientemente alto 

(82%). O sujeito com pior desempenho comportamental tem mais de 70% de acerto. Outro 

dado relevante é que não houve sujeito com comportamento discrepante em relação aos 

demais (Gráfico 1). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Percentual do total de 
respostas certas, erradas e nulas com 
distratores: n = 11910 

15%

82%

3%

Erradas
Certas
Nulas

Gráfico 3 –  Percentual do total de  
respostas certas, erradas e nulas sem 
distratores: n = 6718 
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7 EXPERIMENTOS COM EXTRAÇÃO DE POTENCIAIS BIOELÉTRICOS 

RELACIONADOS A EVENTOS LINGÜÍSTICOS (ERPs) 

 

7.1  Experimento 1: idiomaticidade no vP 

 

7.1.1  Metodologia 

 

Hipótese: A concatenação (merge) do conjunto verbo-complemento idiomático 

envolve uma negociação semântica mais complexa do que a concatenação do conjunto verbo-

complemento não idiomático. No nível do vP, seguindo o modelo teórico da Morfologia 

Distribuída (MD), estas construções idiomáticas e não idiomáticas precisariam ser mandadas 

para a Enciclopédia. Lá, o vP não idiomático receberia uma leitura composicional regular, que 

apelaria somente para a computação default proveniente da Forma Lógica. Os vPs idiomáticos 

passariam por interpretação composicional regular e idiossincrásica. Os dois sentidos possíveis 

para o vP idiomático, atribuídos na Enciclopédia, entrariam em competição, até que o contexto 

sintático-semântico permitisse que um dos dois sentidos concorrentes fosse selecionado. Neste 

momento, o significado dispensado voltaria ao estado de não ativação. 

Outra hipótese é a de que o sujeito somente seria concatenado com o vP, conforme a 

ordem bottom-up do curso da derivação. 

Objetivo: Comparar o processamento neurolingüístico da concatenação verbo-objeto 

em vP não idiomático, dentro de sentença, com o de vP idiomático, também dentro de 

sentença, para o qual a gramática do português faculta também uma leitura simplesmente 

composicional. 

Predição: Os ERPs seriam do tipo N400, ou seja, uma negatividade que se eleva 

aproximadamente aos 400 ms após a exposição ao estímulo, neste caso o objeto direto. O N400 

marcaria as tarefas de computação semântica no interior do vP durante o processo de seleção 

do verbo em relação ao seu complemento. Também é esperado que os ERPs variem de 

amplitude conforme o esforço cognitivo de computação lingüística. Um ERP de amplitude 

mais acentuada seria proveniente de vPs idiomáticos, que devem requerer um esforço maior 

para serem decodificados, em função das duas leituras que competem: uma composicional e 

uma idiossincrásica. 

Quanto à concatenação do sujeito, a expectativa é a de que haja um ERP relativo a 

este fenômeno posteriormente ao ERP de concatenação de objeto. 
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Desenho do experimento 

Variáveis: Como os demais experimentos, este possui apenas um fator, pois a única 

variável independente é a presença de idiomaticidade no ponto do objeto direto dentro dos 

vPs idiomáticos. A variável dependente é a morfologia (latência e amplitude) das ondas 

elétricas (ERPs) relacionada à concatenação de vP idiomático e à de vP não idiomático. 

Condições: Sentenças do tipo [[Det[N]]V[Det[N]]] sendo o vP não idiomático e 

sentenças do tipo [[Det[N]]V[Det[N]]] sendo o vP com idiomaticidade e com contexto 

conceptual adequado para interpretação idiossincrásica, já que os sujeitos são manipulados 

semanticamente (A testemunha abriu o bico) e o experimento é composto por muitos 

estímulos com vPs idiomáticos e por muitos distratores com expressão idiomática. Em ambos 

os casos, o trigger é posicionado no objeto (cf. seta do Quadro 1). 

 
Condições         

 
vP  idiomático 

O menino chutou o balde  
   

 Palavra1 
200ms 

Palavra2 
200ms 

Palavra3 
200ms 

Palavra4 
200ms 

Palavra5 
200ms         +  600ms 
                    = janela de 800 ms para extração de ERPs 

 
vP  não idiomático 

O menino chutou a bola    

 
Quadro 1 – Modelos62 de sentença do Experimento 1 na linha do tempo: sentenças com vP 
idiomático ou não idiomático 

 

Desta forma, torna-se possível a comparação de ERPs decorrentes de vPs 

idiomáticos com ERPs de vPs não idiomáticos. O trigger (ponto em que a gravação do EEG e 

a apresentação do estímulo são acoplados no tempo) é posicionado no objeto direto, como 

mostra a seta no Quadro 1, e a partir da palavra-trigger se abre uma janela temporal de 

800 ms, para análise dos dados eletrofisiológicos. Isto significa que os trechos dos sinais 

bioelétricos correspondentes aos 800 ms serão tratados matematicamente para a extração dos 

ERPs. O tamanho da janela temporal para a extração dos ERPs será igual em todos os 

experimentos: 800 ms a contar do trigger. 

 

 

                                                 
62 Neste e nos próximos quadros com modelos de sentenças dos testes, quase todas as palavras da primeira frase 
são repetidas na segunda, exatamente para que se sobressaia nos exemplos a palavra trigger, facilitando assim a 
compreensão do desenho experimental. 

resposta neurofisiológica 

resposta neurofisiológica 
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7.1.2  Resultados 

 

Os traçados de EEG a serem comparados entre si e avaliados estatisticamente são 

apresentados aqui em gráficos, procedimento usual na literatura de ERPs. Cada gráfico 

corresponde a uma das derivações a partir das quais foram adquiridos os sinais bioelétricos. E 

cada um dos dois traçados de EEG (linhas) que aparecem nos gráficos se refere a uma 

condição experimental. Como cada um dos traçados precisa ser identificado e diferenciado 

dos outros, adotam-se diferentes contrastes gráficos:  linha mais fina versus linha mais grossa; 

linha com pontilhados versus linha sólida;  linhas de cores diferentes etc. Estabelecemos aqui 

esta diferenciação utilizando linha fina e linha grossa. 

As ondas que aparecem nos gráficos são a média das ondas provenientes dos todos 

os dados do mesmo tipo de todos os sujeitos experimentais, ou seja, é a chamada grand-

average (promediação, grande média ou média abrangente).  

Nesta tese cada experimento realizado deu origem a um conjunto de gráficos, que 

forma uma figura, a ser apresentada na seção intitulada Resultados de cada um dos quatro 

experimentos (Figura 41, Seção 7.1.2; Figura 42, Seção 7.2.2; Figura 43, Seção 7.3.2; e 

Figura 44, Seção 7.4.2). Na primeira linha de cada uma das quatro figuras, aparecem as 

derivações pré-frontais (FP1 e FP2); na segunda linha, as frontais (Fz, F3,  F4, F7 e F8); na 

terceira linha, as centrais (Cz, C3 e C4) e as temporais mais anteriores (T3 e T4); na quarta 

linha, as parietais (Pz, P3 e P4) e as temporais mais posteriores (T5 e T6); e na quinta (e última) 

linha, as occipitais (O1 e O2). 

Nos gráficos, a coordenada corresponde ao tempo, medido em milissegundos (ms), e 

a abscissa corresponde à voltagem, que é, na verdade, adimensional, pois passa por um 

processo de normalização. Podemos falar então em latência (tempo) e amplitude (altura) da 

onda. 

Observe que em um dos gráficos de cada conjunto (por exemplo, o gráfico da 

derivação Cz na Figura 41) aparecem três setas vermelhas, cada qual apontando para um ERP 

de um ou dos dois traçados  –  ERP de linha fina e/ou linha grossa.  O gráfico da derivação 

escolhida para servir de exemplo é sempre constituído por ERPs bem marcantes. 

Após cada figura formada pelo conjunto de gráficos com os ERPs resultantes de cada 

experimento, aparecerá uma tabela com os resultados estatísticos relevantes. A análise 

estatística (Hagoort et al., 2004a, 2004b)63 verifica se há diferença de amplitude entre os dois 

                                                 
63 Os dados estatísticos de toda extensão dos traçados de ERPs estão dispostos no Apêndice 11. 



97 

 

traçados de EEG comparados, considerando toda a sua extensão ao longo do tempo, isto é, até 

800 ms a contar do trigger. Sendo assim, é possível averiguarmos se as diferenças de 

amplitude que observamos entre cada um dos dois traçados ou as sobreposições dos traçados, 

que significam uma igualdade de amplitude, são estatisticamente significativas. 

Na tabela com os dados estatísticos, podemos identificar cada derivação e o intervalo 

de tempo em que há diferença de amplitude entre os traçados de EEG atestada 

estatisticamente (com significância de α = 5%). As setas mencionadas na tabela são aquelas 

que, no gráfico da derivação escolhida como exemplo, indicam os ERPs contidos em 

intervalos de tempo que aparecem na tabela, isto é, intervalos em que as ondas têm 

amplitudes diferentes entre si. Logo, os intervalos de tempo que não constam na tabela 

correspondem a trechos dos traçados que são efetivamente sobrepostos, isto é, 

estatisticamente não apresentam diferença de amplitude, quando portanto a hipótese nula não 

é rejeitada. 

Não foram consideradas as derivações pré-frontais (FP1 e FP2) e occipitais (O1, O2 e 

O3), porque elas são normalmente excluídas dos resultados. A razão é que as atividades 

neurofisiológicas captadas nas derivações pré-frontais são em grande parte reflexo do 

movimento dos dedos das mãos do sujeito, ao apertar os botões para executar sua tarefa 

gráfico experimental. As atividades captadas nas derivações occipitais estão relacionadas com 

a leitura dos estímulos do experimento, que depende da cognição da visão. 

Passemos então aos gráficos (Figura 41) e à análise estatística (Tabela 2) referentes 

ao Experimento 1. 
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SETA 

 
DERIVAÇÕES PARES 

(hemisfério direito) 

 
DERIVAÇÕES MEDIAIS 

 
DERIVAÇÕES ÍMPARES 
(hemisfério esquerdo) 

 
 
 
SETA 2 

 
F8:  [402-510] ms 

T6:  [374-436] ms 

F4:  [432-542] ms 

C4:  [360-556] ms 

P4:  [382-452] ms 

 
Fz:  [400-570] ms 

Cz:  [384-574] ms 

Pz:  [368-444] ms 

Oz:  [362-428] ms 

 
T3:  [348-406] ms 

T5:  [400-402] ms 

F3:  [426-452] ms 

C3:  [360-460] ms 

P3:  [368-436] ms 
 
 
SETA 3 

 
P4: [524-534] ms 

C4:  [738-800] ms 

 
Cz:  [654-796] ms 

 
F7:  [686-800] ms 

P3:  [710-800] ms 

C3:  [740-800] ms 

Tabela 2 – Cada derivação e intervalo de tempo em que há diferença de amplitude 
estatisticamente significativa entre os traçados de EEG provenientes do Experimento 1 e as 
setas que apontam os ERPs com diferença de amplitude 

 

Figura 41 – Conjunto de gráficos correspondentes às derivações estudadas, cada um com os ERPs 
promediados relativos ao Experimento 1 – vP com ou sem idiomatização, trigger na última palavra:    

Linha grossa –  O menino chutou a bola 
Linha fina  –       O menino  chutou o balde 

                3 
1        2     

 

FP2                                                                                                                FP1
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A Seta 1, no gráfico da derivação Pz (Figura 41), mostra duas ondas negativas com 

latência aproximada de 200 ms em quase todas as derivações. Note que o traçado da onda 

relativo às sentenças sem idiomaticidade (linha grossa) está perfeitamente superposto ao 

traçado da onda relativo às sentenças com idiomaticidade (linha fina). Portanto, neste ponto 

da derivação, não há distinção morfológica entre o ERP correspondente ao processamento 

idiomático e o ERP de processamento não idiomático. Sendo assim, a Seta 1 não consta do 

quadro estatístico, pois não foi possível rejeitar a hipótese nula neste intervalo de tempo, já 

que por volta dos 200 ms não há diferença significativa de amplitude entre as duas ondas. 

A Seta 2 aponta para ERPs negativos que se elevam maximamente por volta dos 

450 ms. O ERP que se eleva mais é o representado pela linha fina, relativo à idiomaticidade. 

Este se diferencia do ERP de linha grossa, referente à ausência de idiomaticidade, com 

significância estatística em quase todas as derivações.  

A Seta 3 mostra ERPs negativos cuja latência máxima é de cerca de 650ms. E de novo 

o mais saliente é aquele relacionado às sentenças com idiomaticidade (traçado de linha fina).  

 

7.1.3  Discussão 

 

Este experimento investiga a concatenação nos vPs com e sem idiomaticidade. 

Os primeiros ERPs acontecem por volta dos 200 ms após o objeto direto e estão sobrepostos (Seta 

1, Figura 41, Seção 7.1.2). De acordo com a teoria lingüística, quando o falante-ouvinte está diante 

de uma proposição, a primeira operação que ele faz é concatenar o objeto com o verbo. E é 

comumente encontrado na literatura neurolingüística de ERPs que a concatenação verbo-

complemento ocorre em média aos 400 ms, sendo esta assinatura elétrica conhecida como N400 

(Kutas, Hillyard, 1980, 1984; Kutas, Van Petten, 1994; Osterhout, Holcomb, 1995; Friederici, 1999; 

Hickok, Poeppel, 2000; Hickok, 2001; França,  2002; França et al., 2004; Hickok, Poeppel, 2004). 

Desta forma, parece que estas ondas negativas que achei aqui aproximadamente aos 

200 ms após o objeto direto não poderiam se referir à concatenação verbo-complemento. Que 

eventos precederiam a concatenação do objeto? Duas opções. 

Primeira opção: Se linearmente temos o verbo sendo apresentado como estímulo 

antes do objeto, e verbos carregam traços formais de concordância – Agr (tempo, número e 

pessoa), a computação destes traços poderia ser a cognição relacionada às ondas que vemos a 

cerca de 200 ms. Tal interpretação encontraria sustentação no fato de que estas ondas estão 

superpostas aos 200 ms aproximadamente. Este seria um indicativo de que as ondas estariam 
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decorrendo de um fenômeno semelhante, de esforços cognitivos equivalentes. E, neste 

experimento, os verbos computados eram todos flexionados no passado simples (Pretérito 

Perfeito) e na terceira pessoa do singular (Apêndice 3), por isso a superposição tão perfeita. 

Segunda opção: Estas ondas sobrepostas seriam resultantes do acesso semântico 

inicial ao sujeito. Tal qual a ordem canônica S-V-O em português, nas sentenças 

experimentais o sujeito é o primeiro constituinte a ser apresentado. Entretanto, como já foi 

revelado empiricamente pela Teoria Lingüística Gerativa, o sujeito se concatena com o vP, 

isto é, a concatenação do sujeito é posterior à do verbo com seu complemento. Qual o 

mecanismo cognitivo que garantiria ao constituinte que aparece no início da sentença poder 

ser concatenado só depois do vP? Seria necessário que algum conteúdo semântico do sujeito 

fosse mantido na memória de trabalho para que ele pudesse ser posteriormente posto na 

derivação. Para tanto, seria preciso algum acesso semântico inicial do sujeito, em que traços 

do tipo [animado] e [humano] seriam acessados e relacionados com o verbo.  

Um segundo ERP se apresenta aproximadamente aos 450 ms em cada um dos dois 

traçados (Seta 2, Figura 41, Seção 7.1.2). Parece tratar-se do N400, característico de 

concatenação de objeto. Mas o ERP de maior amplitude é o decorrente do processamento de 

vP idiomático. Como explicar esta diferença? 

O campo de estudos sobre expressões idiomáticas é especialmente interessante frente 

a um arcabouço como o da Morfologia Distribuída (MD). Sendo as tarefas cognitivas 

distribuídas, e a forma sendo derivada antes da atribuição de sentido, seria inevitável que a 

forma balde da expressão chutar o  balde, ao chegar à Enciclopédia para ser interpretada, 

recebesse a interpretação de recipiente para líquidos. Então como chegar ao verbete de balde 

ligado a desistir? Segundo a MD, se chegaria aos dois verbetes, que seriam mantidos por um 

curto período de tempo até que se pudesse escolher qual dos dois contextos seria mais 

propício. Os vPs idiomáticos passariam então pelas duas leituras: composicional e 

idiossincrásica. Segundo Marantz (Egan, 2004, p. 42, tradução minha),  
Quando falantes ouvem uma sentença contendo uma expressão ambígua, há um 
breve período de tempo durante o qual todos os significados candidatos são 
ativados, e [em uma situação de priming] o falante reconhecerá mais rapidamente 
palavras que forem semanticamente relacionadas a qualquer dos significados 
candidatos a palavras significativas. Este efeito desaparece muito rapidamente. 

 
Assim, o falante-ouvinte ativaria os dois significados da expressão lingüística por um 

curto período de tempo, até que o contexto sintático-semântico permita que ele opte por um 

sentido, desativando o outro. Neste ponto, segundo Marantz, o falante-ouvinte entraria em uma 

outra fase do reconhecimento das expressões idiomáticas (Egan, 2004, p. 42, tradução minha), 
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[Nesta fase] os sujeitos experimentais são ainda mais rápidos para reconhecer 
palavras relacionadas ao significado contextualmente relevante do termo ambíguo, 
mas a velocidade com que eles reconhecem palavras relacionadas aos outros 
significados volta para o estado não ativado.  

 
Manter estes dois conceitos ativados custaria mais do que manter apenas um. Este 

maior esforço cognitivo justificaria o efeito eletrocortical mais acentuado, em forma de N400, 

em comparação a um N400 decorrente de vPs de simples interpretação composicional. 

Outros ERPs aparecem nos traçados por volta dos 650 ms (Seta 3, Figura 41, 

Seção 7.1.2). Partindo do pressuposto de que já neste momento teria acontecido a computação 

das marcas do verbo ou o acesso semântico inicial ao sujeito e a concatenação verbo-

complemento, faltaria então se concatenar o outro argumento do verbo para completar-se o 

sentido da frase, ou seja, a concatenação do sujeito com o vP. O que parece é que estes ERPs 

aproximadamente aos 650 ms seriam relacionados então a este evento que estaria faltando 

para poder-se interpretar a frase como um todo. 

Mas estes ERPs são de amplitudes diferentes, em seis derivações, basicamente 

parietais e centrais, e estas diferenças são estatisticamente significativas. Conforme a 

literatura, a amplitude maior está relacionada a um esforço cognitivo maior para a realização 

da tarefa lingüística, em que se incluem os casos de incongruência. Tendo em vista que 

incongruência semântica do sujeito não é uma condição deste experimento, passo a excluir a 

possibilidade de haver um maior esforço cognitivo decorrente de incongruência semântica do 

sujeito. 

Acredito que esta diferença de amplitude, sendo a maior relativa ao ERP de frases 

com vP idiomático, diria respeito então a uma maior dificuldade na concatenação do sujeito 

ao vP. Como isto se daria? O acesso semântico inicial do sujeito, que possivelmente teria 

ocorrido por volta dos 200 ms, preveria que estes traços semânticos do sujeito acessados 

inicialmente  –  do tipo [humano] e [animado]  –  seriam relacionados com o verbo, que 

naquele momento teria dois significados, que passariam por um breve momento de 

concorrência. Por exemplo, chutar teria os significados de impelir com chute ou de chutar no 

contexto chutar o balde. Sendo assim, no momento da concatenação do sujeito, que ocorreria 

após a concatenação verbo-complemento e, portanto, após os significados do verbo e do 

objeto direto terem sido disambigüizados, deveria acontecer um novo acesso a estes traços 

semânticos do sujeito que teriam sido acessados inicialmente. Creio que isto explicaria o fato 

de os efeitos eletrofisiólogicos no momento da concatenação do sujeito com o vP serem mais 

acentuados, ou seja, ERPs de maior amplitude, em se tratando de vP idiomático. 
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7.2 Experimento 2: verbo leve ter 

 

7.2.1  Metodologia 

 

Objetivo: Comparar o processamento neurolingüístico de concatenação do verbo 

leve (vezinho) ter e seu complemento em sentenças nas quais os objetos de ter são 

manipulados em congruentes e incongruentes, conforme a natureza semântica do sujeito. 

Hipótese: O verbo ter é um verbo leve (vezinho), isto é, um verbo com traços 

formais, mas pouco conteúdo semântico, opostamente aos verbos pesados, de conteúdo 

semântico mais completo. Sendo assim, na verdade ter funcionaria apenas como um 

relacionador, de posse (A criança tem um brinquedo; A Rússia tem um novo foguete) ou de 

parte-todo (O parque tinha um lago; A blusa tem uma mancha), e depende do sujeito para que 

esta relação exista e possa ser expressa, diferentemente de um verbo pesado, de ação, por 

exemplo, (O porteiro carregou a bolsa) que encerra uma proposição que não depende do 

sujeito para que ela seja em si congruente. Por exemplo, o vP carregou a bolsa não depende 

da semântica do sujeito para ser congruente.  

Predição: Acredito que sejam verificados N400s de amplitudes equivalentes relativos 

à concatenação verbo-objeto nos dois tipos de sentença, congruente e incongruente. Porém, 

em função da necessidade de acessar-se o sujeito semanticamente para completar-se o sentido 

do verbo ter, espero também a ocorrência de um outro efeito eletrocortical logo após o N400, 

que corresponderia à integração do sujeito para completar-se o sentido de ter. E esta onda 

seria mais acentuada no caso das sentenças incongruentes. 

Desenho do experimento 

Variáveis: A única variável independente é a presença ou ausência de congruência 

no ponto do objeto de ter, em combinação com o sujeito. A variável dependente é a 

morfologia (latência e amplitude) das onda elétricas (ERPs) relacionada à concatenação de ter  

+ objeto. 

Condições: Sentenças do tipo [[Det[N]]v[Det[N]]] com o verbo leve ter e objeto 

congruente para o sujeito proposto e sentenças do tipo [[Det[N]]v[Det[N]]] com o verbo leve 

ter e objeto incongruente para o sujeito proposto. Em ambos os casos, o trigger é posicionado 

no objeto (cf. seta do Quadro 2) 
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Condições 
 

     
   

 
Verbo leve ter    
em sentença 
congruente 

O menino tinha uma bola  
 

  

 Palavra1 
200ms 

Palavra2 
200ms 

Palavra3 
200ms 

Palavra4 
200ms 

Palavra5 
200ms         +  600ms 
                    = janela de 800 ms para extração de ERPs 

 
Verbo leve ter    
em sentença 
incongruente 

O menino tinha uma lua  

  

 
Quadro 2 – Modelos de sentença do Experimento 2 na linha do tempo: sentenças com o 
verbo leve ter e manipulação da semântica do objeto de acordo com a semântica do sujeito 

 

 

7.2.2  Resultados  

 

resposta neurofisiológica 

resposta neurofisiológica 

2     3 

Figura 42 – Conjunto de gráficos correspondentes às derivações estudadas, cada um com os ERPs 
promediados relativos ao Experimento 2 – ter verbo leve, trigger na última palavra 

Linha fina  –         O menino  tinha uma  bola 
  Linha grossa  –   O menino tinha um vácuo 

FP2                                                                                                                FP1

1 
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DERIVAÇÕES PARES 
(hemisfério direito) 

 
DERIVAÇÕES MEDIAIS 

 
DERIVAÇÕES ÍMPARES 
(hemisfério esquerdo) 

 
 
 
SETA 3 

 
F8:  [706-750] ms 

T6:  [686-800] ms 

C4:  [708-800] ms 

P4:  [692-800] ms 

O2:  [668-800] ms 

 
Pz:  [706-800] ms 

Oz:  [642-800] ms 

 
T3:  [690-762] ms 

T5:  [672-800] ms 

C3:  [606-800] ms 

P3:  [674-800] ms 

O1:  [690-760] ms 

  
 

A Seta 1, no gráfico da derivação Fz (Figura 42), mostra duas ondas perfeitamente 

superpostas aos 200 ms aproximadamente. Esta seta e os trechos dos traçados que ela aponta 

não constam na tabela estatística porque neles não há diferença estatisticamente significativa 

entre as duas condições experimentais. 

A Seta 2 aponta para uma ligeira elevação por volta dos 500 ms, porém não há 

distinção de amplitude entre as ondas relativas às sentenças congruentes e às incongruentes, o 

que faz com que a seta e os intervalos por ela indicados também não sejam mencionados na 

Tabela 3. Observe que, em torno dos 500 ms, típico de concatenação verbo-complemento, que 

é marcada por um N400, a linha fina está superpondo a grossa. Embora superpostos, há um 

N400 relativo a cada condição. 

A Seta 3 mostra duas ondas negativas de latência máxima igual a aproximadamente 

700 ms. Estas ondas aparecem mais proeminentes nos traçados relacionados às sentenças 

incongruentes. Note que neste intervalo de tempo há 13 derivações em que o ERP relativo às 

sentenças incongruentes é o de maior amplitude, e esta diferença é estatisticamente 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Cada derivação e intervalo de tempo em que há diferença de amplitude 
estatisticamente significativa entre os traçados de EEG provenientes do Experimento 2 e a 
seta que aponta os ERPs com diferença de amplitude 
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7.2.3  Discussão 

 

O Experimento 2 trata da concatenação do verbo leve ter com seu objeto. Cada um 

dos traçados apresenta uma onda negativa aos 200 ms (Seta 1, Figura 42, Seção 7.2.2), outra 

aos 500 ms (Seta 2, Figura 42, Seção 7.2.2) e outra aos 700 ms (Seta 3, Figura 42, 

Seção 7.2.2), aproximadamente. Mas só os ERPs que surgem por último têm amplitudes 

significativamente diferentes. 

Como vimos na análise dos achados do Experimento 1, os primeiros ERPs, os dos 

200 ms, aparecem sobrepostos e devem ser correspondentes ou à computação dos traços de 

concordância do verbo ou ao acesso semântico inicial do sujeito. 

Quanto aos ERPs de 500 ms, a única tarefa lingüística que parece estar relacionada a 

estas ondas é a concatenação de objeto, pelas razões já expostas. Mas o que justificaria a 

sobreposição dos ERPs? 

Por fim, os ERPs em torno dos 700 ms, que apresentam diferença de amplitude, 

parecem ser relativos à concatenação do sujeito. Mas o que poderia explicar esta diferença de 

amplitude entre eles? 

Creio que estamos diante do seguinte fenômeno: O verbo leve ter é um verbo com 

marcas formais, porém com pouco conteúdo semântico, comparadamente aos verbos pesados, 

de conteúdo semântico pleno. Assim, tendo em vista que o verbo leve ter funciona apenas como 

um relacionador, ele requer o conteúdo semântico do sujeito para completar o sentido da frase. 

Logo, a concatenação verbo ter + complemento seria uma concatenação semanticamente oca e 

menos imediata do que a concatenação verbo-complemento de um verbo pesado. 

A congruência ou incongruência semântica da frase decorre do par objeto-sujeito, 

pois qualquer coisa pode ser objeto de ter (O planeta tem uma lua). O sentido congruente ou 

incongruente da construção depende de quem ou de o que venha a tê-la. Já que qualquer 

sentença com o verbo leve ter depende da congruência semântica do par objeto-sujeito, o 

falante-ouvinte somente poderia detectar a incongruência da sentença no momento da 

integração do sujeito, que parece ser em torno dos 700 ms. Isto explicaria o fato de os ERPs 

dos 700 ms terem amplitudes diferentes, pois apenas um deles provém de um par objeto-

sujeito incongruente, o qual corresponde a um ERP mais acentuado (ERP de linha grossa, 

Seta 3, Figura 42, Seção 7.2.2). Este fato também explicaria a superposição das ondas no 

possível instante de concatenação do objeto, porque até aí o falante-ouvinte não conseguiria 

constatar a incongruência das frases manipuladas. 
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7.3  Experimento 3: verbo pesado 

 

7.3.1  Metodologia 

 

Objetivo: Comparar o processamento neurolingüístico de concatenação de sujeito 

congruente e incongruente com vP congruente composto por verbo pesado. 

Hipótese: A concatenação do sujeito seria posterior à do conjunto verbo-

complemento, em função do curso bottom-up da derivação. Antes de sua concatenação 

sintática deve haver um acesso semântico inicial do sujeito para que seja possível seu 

armazenamento na memória de trabalho, até o momento da concatenação. 

Predição: Em cada traçado, haveria um N400 correspondente à concatenação verbo-

complemento e um ERP, decorrente da concatenação do sujeito com o vP, de latência maior do 

que a do ERP anterior. O ERP de concatenação do sujeito seria de amplitude mais acentuada 

em caso de incongruência do sujeito, dada uma maior dificuldade de integração do mesmo. 

Desenho do experimento 

Variáveis: A variável independente é a presença ou ausência de congruência 

estabelecida entre o sujeito e o verbo. A variável dependente é a morfologia (latência e 

amplitude) da onda elétrica (ERP) relacionada à concatenação de sujeito com o vP. 

Condições: Sentenças do tipo [[Det[N]]V[Det[N]]], com verbo pesado, sendo o vP e o 

sujeito congruentes; e sentenças do tipo [[Det[N]]V[Det[N]]], com verbo pesado, sendo o vP 

congruente e o sujeito incongruente. Em ambos os casos, o trigger é posicionado no objeto 

direto (cf. seta do Quadro 3). Utilizar somente vPs congruentes é um controle capaz de isolar 

a incongruência semântica do sujeito como sendo a única na frase. 

 
Condições         

Verbo pesado e 
sujeito congruente O menino chutou a bola  

   

 Palavra1 
200ms 

Palavra2 
200ms 

Palavra3 
200ms 

Palavra4 
200ms 

Palavra5 
200ms         +  600ms 
                    = janela de 800 ms para extração de ERPs 

Verbo pesado e 
sujeito incongruente 

A cadeira chutou a bola  

  

 
Quadro 3 – Modelos de sentença do Experimento 3 na linha do tempo: sentenças com verbo 
pesado e sujeito congruente ou incongruente 
 

resposta neurofisiológica 

resposta neurofisiológica 
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7.3.2  Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DERIVAÇÕES PARES 

(hemisfério direito) 
DERIVAÇÕES MEDIAIS 

 
DERIVAÇÕES ÍMPARES 
(hemisfério esquerdo) 

 
 
 
SETA 1 

F8:  [240-432] ms 
T4:  [236-424] ms 
T6:  [248-334] ms 
F4:  [282-422] ms 
C4:  [238-422] ms 
P4:  [238-418] ms 

Fz:  [254-414] ms 
Cz:  [236-436] ms 
Pz:  [218-418] ms 

F7:  [236-416] ms 
T3:  [212-414] ms 
T5:  [146-300] ms 
F3:  [246-412] ms 
C3:  [238-414] ms 
P3:  [224-416] ms 

 
 
SETA 2 

 
F8:  [502-644] ms 

 
Cz:  [236-436] ms 

F7:  [460-602] ms 
T3:  [452-644] ms 
T5:  [468-716] ms 
F3:  [446-606] ms 
C3:  [438-628] ms 
P3:  [442-654] ms 

SETA 3 
 

T6: [748-800] ms 
Cz [737-782] ms 
Fz: [722-756] ms 

 

Tabela 4 – Cada derivação e intervalo de tempo em que há diferença de amplitude 
estatisticamente significativa entre os traçados de EEG provenientes do Experimento 3 e as 
setas que apontam os ERPs com diferença de amplitude 

 

Figura 43 – Conjunto de gráficos correspondentes às derivações estudadas, cada um com os ERPs 
promediados relativos ao Experimento 3 – verbo pesado, trigger na última palavra: 

Linha grossa –   O menino chutou a bola 
Linha fina – A cadeira chutou a bola
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A Seta 1, no gráfico da derivação Cz (Figura 43), mostra uma negatividade cujo pico 

é em torno dos 200 ms, em 15 derivações, isto é, em quase todas. Podemos ver nestas 

derivações que a latência máxima e amplitude do ERP relacionado à frase com sujeito 

incongruente são maiores do que as do ERP de frases com sujeito congruente. 

A Seta 2 mostra duas negatividades elevando-se por volta dos 450 ms, sendo que a 

maior amplitude é a daquela gerada por sentenças congruentes. Esta é a janela de tempo típica 

do N400, que pode ser visto aqui em quase todas as derivações, mas com diferença 

estatisticamente significativa em oito derivações. Note também que a onda relativa às 

sentenças incongruentes em Cz, Fz, F4 e F3 apresentam uma morfologia mais clara de N400: 

padrão pico-vale ou morro-vale (peak-valley). 

A Seta 3 aponta para duas negatividades. Uma ocorre aproximadamente aos 600 ms 

e é relacionada às sentenças congruentes (traçado de linha grossa). A mais claramente 

percebida ocorre a cerca de 700 ms e é relativa às sentenças incongruentes (traçado de linha 

fina), com diferença estatisticamente significativa da outra onda em quatro derivações, 

embora a morfologia de ERP morro-vale para esta terceira onda de traçado fino possa ser 

claramente observada em muitas derivações: F4, F2, F3, F7, C4, C2, C3, T5 e T6. 

 
 

7.3.3  Discussão 

 

Neste experimento foi manipulado o sujeito de verbo pesado e colocado o trigger no 

complemento do verbo. São detectados em cada traçado três pares de ERPs diferentes. 

O primeiro par aproximadamente aos 200 ms (Seta 1, Figura 43, Seção 7.3.2) e o segundo aos 

450 ms (Seta 2, Figura 43, Seção 7.3.2). Os ERPs que aparecem em um terceiro momento do 

traçado são um por volta dos 600 ms, relacionado às sentenças congruentes, e outro em torno 

dos 700 ms, relacionado às sentenças incongruentes (Seta 3, Figura 43, Seção 7.3.2). 

Como mencionado na análise dos achados dos experimentos anteriores, os primeiros 

ERPs, aos 200 ms aproximadamente, corresponderiam a um fenômeno que antecede a 

concatenação do objeto que poderia ser ou a computação dos traços de concordância do verbo 

ou o acesso inicial aos traços semânticos do sujeito. Nos traçados relativos a este 

experimento, porém, verificamos que há diferença de amplitude entre estes ERPs. Como não 
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manipulei a concordância do verbo com o sujeito, sendo ela sempre gramatical64, parece então 

que a diferença de amplitude dos ERPs seria atribuída à incongruência semântica do sujeito. 

Com efeito, a incongruência seria detectada pelo falante-ouvinte já neste momento, tendo em 

vista que o sujeito não combina com o verbo, ou seja, cadeira não pode ser sujeito de chutar, 

por exemplo. Logo, entre as duas hipóteses aventadas para este ERP , ou a computação dos 

traços de concordância do verbo ou o acesso inicial aos traços semânticos do sujeito, a 

segunda hipótese parece ser a plausível. Pelo visto, o sujeito ao ser lido pelo falante-ouvinte 

seria acessado de alguma forma, pois seria preciso algum conteúdo semântico para que ele 

pudesse ser armazenado na memória de trabalho. Isto significaria dizer que neste momento já 

haveria um acesso semântico inicial ao sujeito em termos dos traços semânticos do tipo 

[animado] e [humano]. Como em uma das condições experimentais os traços [- animado] e   

[- humano] não são apropriados para sujeito do verbo, temos o efeito de um ERP com 

amplitude significativamente maior em termos estatísticos inclusive. 

O N400 de morfologia mais típica é caracterizado por um padrão morro-vale (peak 

valley) e tem amplitude mais elevada nas concatenações verbo-objeto incongruentes. Estes 

ERPs típicos são encontrados nos resultados do Experimento 3, por volta dos 450 ms, 

relacionados à concatenação de objeto tanto em sentenças congruentes como em 

incongruentes. Porém, surpreendentemente, os N400 gerados por sentenças incongruentes 

estão aqui com amplitude até menor do que a dos respectivos às sentenças incongruentes. 

Como explicar este fato? Nas sentenças incongruentes, no momento de concatenação 

do objeto, o falante-ouvinte já sabe que a sentença é incongruente porque o verbo não 

combina semanticamente com o sujeito. Deste modo, a concatenação do objeto com o verbo 

já começaria enfraquecida pelo acesso prévio ao sujeito inapropriado que mina a expectativa 

de conseguir atribuir sentido à sentença. Logo, a amplitude, que normalmente está relacionada 

ao esforço cognitivo na tarefa lingüística, seria menor na onda de concatenação de objeto 

desde que esta concatenação fosse seguinte a um sujeito que não combina semanticamente 

com o verbo. 

Um terceiro ERP aparece em cada um dos dois traçados. Quando originado de 

sentenças incongruentes, ocorre por volta dos 700 ms e é muito perceptível, apresentando 

                                                 
64 Mesmo se houvesse aqui incongruência, provocada por uma manipulação dos traços formais do verbo prevista 
no desenho experimental, esta seria uma incongruência sintática. E este tipo de incongruência, segundo a 
literatura (Neville et al., 1991; Osterhout, Holcomb, 1992; Osterhout et al., 1995; Kaan et al., 2000), geraria uma 
onda positiva aos 600 ms. Assim, interpreto esta diferença de amplitude das ondas como sendo referente a um 
fenômeno imediatamente anterior, uma situação de incongruência bastante marcada a ponto de se prolongar pelo 
traçado. 
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inclusive a morfologia morro-vale, que é característica de onda bem definida, com subida, 

pico e descida. 

O terceiro ERP originado de sentenças congruentes tem uma latência um pouco 

menor: Ele acontece aos 600 ms aproximadamente. Tomando como referência uma frase com 

a ordem canônica S-V-O, a que fenômeno lingüístico se poderiam relacionar estes ERPs de 

600 ms e de 700 ms? Neste momento já teriam ocorrido o acesso semântico inicial ao sujeito 

e a concatenação de objeto, que foi por volta dos 450 ms. Resta, então, a concatenação do 

sujeito. A concatenação do sujeito ser assim tardia indica que a ordem do curso da derivação é 

bottom-up (de baixo para cima, considerando o diagrama em árvore da  estrutura sintática). 

Aliás, o fato de o predicado selecionar o sujeito é um achado empírico da Gramática Gerativa 

desde os anos 50. 

A diferença de latência entre estes ERPs, de 600 ms e de 700 ms, deve ser explicada 

pelo maior esforço cognitivo para concatenar-se um sujeito incongruente ao vP (ERP de 

700 ms), que, entre outras implicações, demandaria um pouco mais de tempo. 

 

7.4  Experimento 4: adjunto 

 

7.4.1  Metodologia 

 

Objetivos: São dois os objetivos deste experimento. Comparar o processamento de 

concatenação de adjuntos congruentes e incongruentes. Depois disso, comparar os três tipos 

de concatenação: do objeto com o verbo, do sujeito com o vP e do adjunto com a proposição. 

Hipótese: A concatenação de adjunto incongruente requer um esforço cognitivo 

lingüístico maior do que a concatenação de adjunto congruente, por conta da anomalia 

semântica. A concatenação do adjunto se daria com o conjunto verbo-complemento-sujeito, 

isto é, após a concatenação do objeto com o verbo e do sujeito com o vP, conforme a ordem 

bottom-up do curso da derivação. 

Predição: A expectativa aqui é encontrar diferenças de amplitude e forma nos ERPs 

que corresponderiam à congruência ou incongruência do adjunto. Além disso, espera-se que 

os ERPs pertinentes à concatenação de adjunto aflorem após os ERPs da concatenação de 

objeto e também após os ERPs da concatenação de sujeito. 
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Desenho do experimento: 

Variáveis: Tendo em vista que a única variável independente é a presença ou 

ausência de congruência estabelecida entre o adjunto e a frase apresentada até o momento 

imediatamente anterior à estimulação do adjunto, o Experimento 4, como todos os anteriores, 

tem apenas um fator. A variável dependente é a morfologia (latência e amplitude) da onda 

elétrica (ERP) relacionada a estes tipos de concatenação (cf. seta do Quadro 4). 

Condições: Sentenças do tipo [[[Det[N]]V[Det[N]]][Prep[Det[N]]]] compostas por 

sentença congruente e adjunto congruente e sentenças do tipo 

[[[Det[N]]V[Det[N]]][Prep[Det[N]]]] compostas por sentença congruente e adjunto 

incongruente. Em ambos os casos, o trigger é posicionado no adjunto. 

 
Condições           

Adjunto 
congruente 

O menino chutou a bola na sala  
   

 Palavra1 
200ms 

Palavra2 
200ms 

Palavra3 
200ms 

Palavra4 
200ms 

Palavra5 
200ms 

Palavra6 
200ms 

Palavra7 
200ms           +  600ms 
                      = janela de 800 ms para extração 

de ERPs 

Adjunto 
incongruente 

O menino chutou a bola na língua  
  

 
Quadro 4 – Modelos de sentença do Experimento 4 na linha do tempo: sentenças com 
adjunto congruente ou incongruente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resposta neurofisiológica 

resposta neurofisiológica 
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7.4.2  Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETA 

 
DERIVAÇÕES PARES 

(hemisfério direito) 

 
DERIVAÇÕES MEDIAIS 

 
DERIVAÇÕES ÍMPARES 
(hemisfério esquerdo) 

 
 
 
SETA 3 

 
F8:  [670-700] ms 

T4:  [618-746] ms 

T6:  [626-800] ms 

F4:  [640-758] ms 

C4:  [632-800] ms 

P4:  [606-800] ms 

 
Fz:  [644-724] ms 

Cz:  [622-766] ms 

Pz:  [610-800] ms 

Oz:  [614-800] ms 

 

 
F7:  [668-800] ms 

T3:  [652-800] ms 

T5:  [634-800] ms 

F3:  [642-728] ms 

C3:  [628-800] ms 

P3:  [620-800] ms 

FP2                                                                                                                FP1

 

1 3 
2 

Figura 44 – Conjunto de gráficos correspondentes às derivações estudadas, cada um com os 
ERPs promediados relativos ao Experimento 4 – adjunto, trigger na última palavra: 

Linha fina  –        O menino chutou  a bola na sala 
      Linha grossa  –  O menino chutou a bola  na língua 

Tabela 5 – Cada derivação e intervalo de tempo em que há diferença de amplitude 
estatisticamente significativa entre os traçados de EEG provenientes do Experimento 4 e a 
seta que aponta os ERPs com diferença de amplitude 
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A Seta 1, no gráfico da derivação Cz (Figura 44), aponta para duas ondas negativas 

superpostas em torno dos 200 ms, que aparecem em 15 derivações. 

A Seta 2 mostra duas negatividades discretas por volta dos 450 ms. Existe uma 

pequena diferença visual entre as amplitudes, mas sem expressividade estatística.  

A Seta 3 mostra duas negatividades por volta dos 650 ms, que se estendem até o final 

da janela, com diferença estatisticamente significativa em 16 derivações, sendo a linha que 

representa os estímulos incongruentes (linha grossa) a de maior amplitude. 

 

7.4.3 Discussão 

 

Nos traçados relativos a este experimento, usando o trigger na última palavra, isto é, 

no complemento da preposição do adjunto, foram encontrados três ERPs em cada traçado, 

aproximadamente aos 200 ms (Seta 1, Figura 44, Seção 7.4.2), 450 ms (Seta 2, Figura 44, 

Seção 7.4.2) e 650 ms (Seta 3, Figura 44, Seção 7.4.2). Aos 200ms temos ERPs superpostos. 

Vimos nos experimentos anteriores, especialmente no Experimento 3, onde se manipulam os 

sujeitos, que a atividade cognitiva final é, contrariamente à ordem canônica, relativa à 

concatenação do sujeito com o vP. Pudemos observar também que estes ERPs acontecem por 

volta dos 650 ms após a estimulação da última palavra da frase e se caracterizam por uma 

negatividade sutil em sentenças congruentes e por uma negatividade de amplitude bem maior 

nos casos de incongruência do sujeito. 

Se fizermos um cálculo retroativo considerando a ordem canônica de estimulação e 

os tempos e seqüências de eventos cognitivos já estudados, veremos que os ERPs a cerca de 

200 ms do Experimento 4, que são superpostos, se localizam exatamente dentro da janela de 

tempo relativa à concatenação do sujeito com o vP. Mas a morfologia destes ERPs se 

apresenta um pouco diferente. Não são ERPs de certo modo discretos (Experimento 3, 

Figura 43, Seção 7.3.2) ou relativamente definidos (Experimento 1, Figura 41, Seção 7.1.2; e 

Experimento 2, Figura 42, Seção 7.2.2). Trata-se de ERPs bem mais expressivos do que os 

dos outros experimentos capturados neste mesmo intervalo de tempo, a aproximadamente 

650 ms após o objeto direto. O que há de diferente na construção sintática destas frases que 

possa explicar ERPs tão encorpados e de tamanha amplitude?  

Acredito que nos outros experimentos os sujeitos experimentais computavam a 

concatenação sujeito + vP durante o tempo reservado para a resposta comportamental, isto é, 

não eram apresentados a eles quaisquer estímulos no decurso da operação de concatenação do 
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sujeito. No Experimento 4, porém, há mais input do que nos demais experimentos, aquele 

relativo ao adjunto. Desta forma, o momento de apresentação do adjunto coincidia com o 

momento de concatenação do sujeito da frase. Considero esta coincidência razão para estes 

ERPs por volta dos 200 ms, do Experimento 4, serem tão salientes, de amplitude tão elevada, 

já que a amplitude das ondas normalmente é relacionada a uma sobrecarga de processamento, 

um esforço cognitivo maior. Mas esta pode muito bem não ser a única razão. Diante deste 

achado da tese, penso serem necessários outros experimentos para o aprofundamento desta 

questão.  

Aproximadamente aos 450 ms temos duas ondas também superpostas, mostrando 

uma negatividade mais sutil. Considerando que após os 200 ms toda a seqüência de eventos 

[[[verbo] objeto] sujeito] já teria sido processada, sou levada a crer que os efeitos encontrados 

por volta dos 450 ms dizem respeito à fase seguinte da derivação da frase, ou seja, aquela 

correspondente à derivação do adjunto, quando a preposição se concatena com o nome. O fato 

de não haver diferença de amplitude entre estes ERPs poderia ser explicado por os sintagmas 

preposicionais serem invariavelmente congruentes. 

Por fim, a cerca de 650 ms temos outros ERPs negativos, desta vez com diferença de 

amplitude entre si, em praticamente todos as derivações. Pode-se dizer também que eles são 

de amplitude notavelmente maior do que a dos ERPs dos outros intervalos de tempo. 

Conforme o desenho experimental, a única condição presente neste experimento é a 

congruência ou incongruência semântica do adjunto em relação à frase que vai até o momento 

da estimulação do adjunto. Sendo assim, ondas negativas de amplitudes diferentes devem 

estar relacionadas com a concatenação do adjunto com a sentença S-V-O, sendo a onda de 

maior amplitude aquela relativa a adjunto semanticamente incongruente, dado o maior grau de 

dificuldade de integração do constituinte, por causa da incongruência, que corresponderia a 

um maior esforço cognitivo. 

A diferença bastante aparente da morfologia dos ERPs dos 650 ms em relação aos 

demais ERPs neste experimento poderia ser explicada pelo fato de eles serem relacionados a 

uma carga de processamento bem maior, que abrangeria a integração de um constituinte à 

frase, ou seja, a um conjunto de outros constituintes. 
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7.5  Resumindo os achados 

 

Os resultados dos quatro experimentos realizados apontam para alguns achados 

(Seções 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3 e 7.4.3), sendo parte deles apresentada através de dois esquemas a 

seguir. Pretendo demonstrar a seqüência de efeitos eletrocorticais, dividida em duas partes, os 

quais corresponderiam à realização de tarefas cognitivas lingüísticas específicas.          

O primeiro esquema (Figura 45) utiliza o traçado de ERPs decorrentes de sentenças 

do tipo S-V-O com sujeito incongruente (é a ampliação do mesmo ERP de linha fina de Cz, 

Figura 43, Seção 7.3.2), juntamente com o modelo de estímulo apresentado. Objetivando uma 

melhor visualização, escolhi para este esquema os ERPs que são relacionados às sentenças 

com verbo pesado e sujeito incongruente, pelo fato de o ERP considerado como decorrente de 

concatenação de sujeito incongruente ser de amplitude mais acentuada e mais definido (do 

tipo pico-vale) em comparação com o ERP de concatenação de sujeito congruente. Neste 

esquema são demonstrados então os fenômenos lingüísticos na linha do tempo, que compõem 

a seguinte ordenação: acesso semântico inicial do sujeito, concatenação do objeto e 

concatenação do sujeito. 

 

 

 

Figura 45 – Fenômenos lingüísticos relacionados aos ERPs (Seção 7.3.2, linha fina de 
Cz, Figura 43) ao longo do tempo, a partir da estimulação do objeto, decorrentes de frases   
S-V-O com sujeito incongruente 
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O segundo esquema (Figura 46) utiliza o traçado de ERPs decorrentes de sentenças do 

tipo S-V-O-Ajunto com adjunto incongruente (é a ampliação do mesmo ERP de linha grossa de 

Cz, Figura 44, Seção 7.4.2), juntamente com o modelo de estímulo apresentado. Para poder 

observar-se melhor o efeito, selecionei os ERPs provenientes das sentenças com adjunto 

incongruente, pois os ERPs interpretados como de concatenação de adjunto incongruente são de 

amplitude maior do que aqueles de concatenação de adjunto congruente. Vemos portanto neste 

esquema os efeitos neurofisiológicos que acreditamos corresponder aos fenômenos lingüísticos 

nesta ordem: concatenação do sujeito em sentença com adjunto, concatenação da preposição 

com seu complemento e concatenação do sintagma preposicional com a frase. 

 

Considerando a seqüência destes fenômenos nos dois esquemas, concluo que, por 

volta dos 450 ms a contar do objeto, foi possível flagrar o N400, efeito eletrofisiológico de 

concatenação do objeto, sobre o qual já existe uma vasta literatura. 

Além disso, pudemos observar que o sujeito não seria concatenado diretamente com 

o verbo   –   ordem top-down do curso da derivação. Haveria sim apenas um acesso semântico 

inicial ao sujeito65, a cerca de 200 ms a contar do input do objeto (o trigger). Este acesso que 

                                                 
65 Este acesso semântico inicial do sujeito, proposto aqui, não deve ser confundido com o chamado acesso 
lexical. Conforme é relatado na literatura de MEG (Seção 4.2.1), com experimentos de priming (Pylkkänen, 
Stringfellow, Marantz, 2002; Pylkkänen, Marantz, 2003; Pylkkänen et al., 2004, 2005), este acesso lexical 
corresponderia apenas ao acesso aos traços fonológicos da palavra. Dentro de experimento com extração de 
ERP, acredito que um teste para flagrar o efeito eletrocortical relativo ao fenômeno de acesso lexical capturaria 
um ERP em torno dos 450 ms a contar do input do sujeito. 

Figura 46 – Fenômenos lingüísticos relacionados aos ERPs (Seção 7.4.2, linha grossa de 
Cz, Figura 44) ao longo do tempo, a partir da estimulação do SN dentro do adjunto, 
decorrentes de frases S-V-O-Adj com adjunto incongruente 
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proponho a alguns traços semânticos do sujeito incluiria uma checagem destes traços em 

relação ao verbo. Passo a chamar este ERP de acesso semântico inicial ao sujeito de N200. 

O acesso semântico inicial ao sujeito serve para manter o sujeito na memória de 

trabalho até o momento de ele ser concatenado com o vP, por volta dos 700 ms a partir do 

input do objeto (o trigger). Passo a chamar este ERP de concatenação do sujeito de N700. 

Quanto à concatenação de adjunto, primeiramente a preposição se concatenaria com 

o seu complemento, por volta dos 450 ms a partir do input do SN complemento da preposição 

(o trigger). Passo a chamar este ERP de SP (sintagma preposicional) de N400 de SP. A seguir, 

aconteceria a concatenação do adjunto com a frase, por volta dos 650 ms a contar do 

complemento da preposição (o trigger). Passo a chamar este ERP de concatenação de adjunto 

de N600. 

Além dos fenômenos que aparecem em seqüência nos esquemas (Figuras 45 e 46), 

observamos que a concatenação de objeto e a concatenação de sujeito em se tratando de verbo 

leve seriam especiais, conforme já antes revelado pela Teoria Lingüística. A concatenação do 

objeto dependeria da natureza semântica do sujeito, já que o verbo leve ter funcionaria apenas 

como um relacionador. 

No que se refere aos vPs idiomáticos, vimos que o seu processamento requereria um 

esforço cognitivo maior do que aquele de vP de interpretação composicional, o que se 

justificaria pelo fato de haver duas leituras do vP idiomático, a idiossincrásica e a 

composicional regular. Os dois significados dos vPs seriam ativados e se manteriam na 

Enciclopédia, segundo o modelo da Morfologia Distribuída (Egan, 2004; Marantz, 2005; 

Lemle, França, 2006), até que o contexto sintático e semântico pudesse fornecer subsídios 

suficientes para uma decisão quanto ao significado a ser utilizado. Neste momento, o sentido 

não preferível seria desativado. Este acionamento de duas leituras levaria a um efeito 

eletrofisiológico de amplitude maior do ERP tanto na concatenação verbo-objeto quanto na 

concatenação sujeito-vP. 

A maior amplitude dos ERPs originados da concatenação do sujeito com vP 

idiomático, comparadamente aos ERPs de concatenação de sujeito com vP de leitura regular 

composicional, aconteceria porque os traços semânticos básicos do sujeito  –  que teriam sido 

inicialmente acessados e relacionados com os dois significados possíveis para o verbo naquele 

dado momento  –  deveriam ser novamente acessados no instante da concatenação do sujeito 

com o vP. Como um dos significados do vP já teria ganho a concorrência, ele passaria então a 

ser relacionado com estes traços semânticos básicos do sujeito e, a seguir, com os demais 

traços semânticos do sujeito, acessados neste momento pela primeira vez. 
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Por fim, pudemos observar que os quatro experimentos apontam para uma ordem 

bottom-up do curso da derivação, há muito revelado pela Gramática Gerativa. Contrariando a 

ordem linear de apresentação do input, primeiramente o objeto se concatena com seu 

complemento. Apesar de serem acessados traços semânticos básicos do sujeito já no início da 

derivação, com o propósito de armazená-lo na memória, a sua concatenação somente acontece 

com o vP. 
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8  CONCLUSÃO 

  

Os achados desta tese parecem mesmo revelar pequenos aspectos da neurofisiologia 

da faculdade da linguagem, que podem vir a contribuir para validar e atualizar o 

conhecimento teórico sobre o curso e modo da derivação. Em linhas gerais, buscando 

conhecer a contraparte cortical do conhecimento inato que trazemos de gramática, estamos 

praticando os fundamentos da Ciência Básica, que busca essencialmente o saber, sem a 

preocupação de quando este ou aquele conhecimento poderia ter aplicação na chamada vida 

prática. Mas são estes conhecimentos com pouca aplicação imediata que vão formando os 

alicerces das ciências e até das mais empíricas. 

Em relação ao primeiro objetivo específico desta tese, aferir a neurofisiologia da 

concatenação do verbo leve ter com seu complemento, pude verificar que ela de fato diverge 

do que já se conhece quanto à concatenação verbo pesado-objeto. A concatenação verbo-

objeto de ter parece mesmo depender da natureza semântica do sujeito, isto é, a congruência 

da frase depende da congruência semântica do par objeto-sujeito, o que significa que o verbo 

ter funciona apenas como um relacionador. É no momento da integração do sujeito, que 

constatamos ser por volta dos 700 ms, que o falante-ouvinte se dá conta da incongruência 

semântica da frase, o que é marcado por um ERP de maior amplitude, reflexo de um aumento 

do esforço cognitivo, em se comparando com a tarefa correspondente no caso de par objeto-

sujeito semanticamente congruente. Este achado é sustentado pela superposição dos ERPs 

provenientes de sentenças congruentes e incongruentes, por volta dos 500 ms, no momento de 

concatenação de objeto. O fato de estes ERPs terem a mesma amplitude, e portanto refletirem 

tarefas cognitivas que requerem esforços equivalentes, mostra que neste ponto não se pode 

julgar ainda a congruência da frase, mesmo que o objeto de ter seja aparentemente 

implausível com em ter uma lua. 

A pesquisa sobre a neurofisiologia da concatenação de sujeito com vP formado por 

verbo pesado, segundo objetivo desta tese, obteve os seguintes achados. Foram detectados um 

ERP de concatenação de sujeito semanticamente congruente com o vP aos 600 ms 

aproximadamente; e de sujeito incongruente, a cerca de 700 ms e de amplitude maior, sendo 

portanto posteriores ao ERP de concatenação verbo-complemento, que aparece em torno dos 

450 ms, o N400, que serviu também para confirmar a adequação do desenho experimental, já 

que este ERP vem sendo amplamente abordado na literatura. Além destes, foi encontrado 

outro ERP, a cerca de 200 ms, que estaria relacionado a um acesso semântico inicial do 
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sujeito, para que ele possa ser mantido na memória de trabalho até o momento da sua 

integração. Estes achados evidenciam a ordem bottom-up do curso da derivação, há muito 

sustentada pela Teoria Gerativa, segundo a qual o sujeito se concatenaria não com o verbo, 

mas sim com o vP. 

Diante do terceiro objetivo, o de investigar as respostas eletrocorticais à computação 

de sentença com vPs idiomáticos, os ERPs de concatenação de objeto, aos 500 ms 

aproximadamente, são de maior amplitude, se comparados aos vPs sem idiomaticidade. Isto 

significa que no caso dos vPs idiomáticos há um esforço cognitivo maior no processamento, 

em decorrência da realização das duas interpretações possíveis, literal e idiomática. Note que 

este achado é bastante relevante porque não seria a expectativa padrão encontrar maior 

esforço de processamento em relação à idiomaticidade, já que normalmente ela é interpretada 

pela teoria lingüística como sendo independente da leitura literal. Isto quer dizer que 

interpretar o idiomático seria atribuir-lhe um significado especial, sem que isto 

necessariamente envolvesse uma tarefa dupla. Porém, os achados encontraram respaldo na 

Morfologia Distribuída, que prevê que, em decorrência das fases da derivação, o significado 

literal tem que ser acessado primeiro e, portanto, precede sempre o idiomático, que é atingido 

após uma tarefa dupla. 

Por fim, estudando a neurofisiologia da concatenação de adjunto, vi que este tipo de 

concatenação, menos íntima que a de verbo-objeto, é marcada por um ERP a cerca de 600 ms, 

a contar do SN complemento da preposição. Há ainda outro ERP, aproximadamente aos 

500 ms, que parece estar relacionado com a concatenação da preposição com o seu 

complemento. 

O conhecimento da Ciência Lingüística Gerativa envolve um modelo teórico já 

muito testado empiricamente, a partir do saber lingüístico dos falantes-ouvintes das mais 

variadas línguas, sem implicar em procedimentos experimentais formalizados. Leva em conta 

a Teoria de Princípios e Parâmetros, aplicável também a outras ciências, que na Lingüística 

prevê a existência de uma Gramática Universal, que é parametrizada de acordo com uma ou 

mais línguas que a criança venha a adquirir naturalmente. 

Somente esta Ciência Lingüística pode ser a base da pesquisa neurolingüística. 

O modelo de funcionamento de gramática é a ferramenta do lingüista. É a partir dele que o 

lingüista poderá construir as hipóteses da sua pesquisa e analisar os dados provenientes da sua 

investigação, o que renega o experimentalismo pelo experimentalismo. Sem um modelo 

teórico não se pode saber o que se quer investigar. E este modelo vai sendo aprimorado pelas 

próprias pesquisas teóricas e empíricas. A pesquisa neurolingüística está entre elas. E quer 
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saber do funcionamento da gramática mais diretamente no organismo humano, partindo de 

um acesso ao córtex, tendo em vista que a modernidade nos faculta técnicas não invasivas. 

É esta a nossa proposta: Com os recursos de que dispomos aqui no Brasil, na UFRJ, 

nos valer da Teoria Gerativa, mais especificamente por meio do modelo da Morfologia 

Distribuída, para investigarmos aspectos diminutos da neurofisiologia da cognição lingüística, 

tendo em conta o caráter modular da linguagem. 

Este caráter modular tivemos a oportunidade de perceber diante dos achados desta 

tese, quando vimos o que pareciam ser módulos e submódulos funcionando no sistema 

cognitivo lingüístico. Pudemos observar, por exemplo, efeitos eletrofisiológicos que apontam 

para uma característica modular da concatenação do sujeito. Primeiro o acesso a traços 

semânticos básicos, depois a sua completa integração sintático-semântica: dois submódulos 

para a concatenação de sujeito. E, no caso de frases com sintagmas verbais idiomáticos, é 

possível que exista um terceiro submódulo de concatenação do sujeito: reacesso dos traços 

semânticos mínimos. 

A própria derivação, partindo dos traços abstratos até chegar-se à palavra, é modular, 

passando por muitos submódulos. Isso mostra que as tarefas cognitivas lingüísticas são 

divididas entre pequenas áreas de processamento, que se inter-relacionam. Assim, a 

Lingüística, juntamente com outras ciências da cognição, vem trazendo cada vez mais 

conhecimento de que a modularidade é diminuta e especializada, bem mais até do que se 

podia acreditar. 
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APÊNDICE 1 – Protocolo experimental em detalhes 

 

1.1  Delimitação do equipamento dos experimentos 

 

O experimento aplicado é de aquisição de sinais bioelétricos e subseqüente extração 

de ERPs. Para tanto, utilizamos o seguinte equipamento66: 

i) eletroencefalógrafo digital de 36 canais, com uso efetivo de 20 canais; 

ii) 23 eletrodos de prata; 

iii) pasta eletrolítica, para a fixação dos eletrodos no escalpo; 

iv) computador e monitor para a aquisição de sinais bioelétricos; 

v) programa computacional para a aquisição de sinais bioelétricos; 

vi) programa computacional para o processamento de sinais bioelétricos; 

vii) programa computacional para o tratamento estatístico dos resultados; 

viii) computador e monitor para a apresentação de estímulos; 

ix) programa computacional para a apresentação de estímulos; 

x) monitor extra para acompanhamento da apresentação de estímulos; 

xi) joystick para a tarefa do sujeito no experimento; 

xii) e outros materiais complementares, como cadeiras, mesas, álcool, palha de aço, 

palitos de madeira, lenços de papel, toalhas de papel, toalhas, pentes, xampu, 

condicionador etc. 

  

1.2  Primeiras tarefas: calibração do EEG e elaboração dos estímulos e dos scripts 

 

O eletroencefalógrafo (EEG) digital necessita de uma preparação prévia67. Ele é 

detalhadamente testado e depois ajustado para o experimento pretendido. Os canais do EEG a 

                                                 
66 Todas as despesas com o experimento, inclusive a compra do equipamento e demais materiais utilizados, 
foram custeadas através do apoio concedido ao CLIPSEN (Laboratório de Computações Lingüísticas, 
Psicolingüística e Neurofisiologia), do Departamento de Lingüística da UFRJ, por meio de dois Editais 
Universais do CNPq (2003 e 2005), um edital de Atualização Informática da FUJB e um edital Cientistas do 
Nosso Estado da FAPERJ, atribuído à Professora  Miriam Lemle, coordenadora do laboratório. 
 
67 A calibração do EEG foi realizada pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Sinais (LAPIS), do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ. Este laboratório é coordenado pelo 
Professor Antonio Fernando Catelli Infantosi, que é o responsável pela aquisição e processamento de sinais nas 
pesquisas do CLIPSEN e co-orientador desta tese. 
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serem utilizados são calibrados, para a conversão dos seus valores digitais em valores 

respectivos em microvolts. 

Estando pronto o desenho experimental, passam a ser elaborados os estímulos 

lingüísticos. São quatro experimentos, que perfazem um total de 280 frases (Apêndices 3 a 6), 

além das 280 frases distratoras (Apêndice 7). Os experimentos são aplicados juntos, sendo 

todas as sentenças aleatorizadas, estímulos e distratores, isto é, cada sujeito lê as frases 

sempre em uma ordenação diferente.  

Durante a aplicação do experimento, um computador, com o programa específico, 

coleta os sinais provenientes do eletroencefalógrafo digital, que, por sua vez, os adquire 

através dos eletrodos fixados no escalpo do sujeito. O mesmo computador responsável pela 

coleta dos sinais bioelétricos recebe paralelamente, daquele usado para a apresentação dos 

estímulos lingüísticos, sinais em forma de pulsos (ondas retangulares, geradas pelo 

computador), para que os estímulos sejam acoplados no tempo e demais informações 

relevantes ao experimento sejam sincronizadas. 

Após a elaboração de todo o desenho experimental (Capítulo 7) e do conjunto dos 

estímulos lingüísticos, é criado o script experimental68, através do qual funciona o programa 

de apresentação dos estímulos lingüísticos, o Presentation. O script é a seqüência de passos 

que um programa interpretador, como o Presentation, deve implementar. 

O programa de aquisição 69 , elaborado em ambiente Delphi 5.0, da Inprise 

Corporation, gera o arquivo executável final para que sejam adquiridos os sinais e os pulsos 

elétricos durante o experimento. 

 

1.3  Seleção e preparação inicial dos sujeitos 

 

Após todas estas etapas de criação dos estímulos lingüísticos e scripts 

computacionais e calibração do EEG, o experimento fica pronto para ser aplicado. Foram 

realizados então quatro testes-piloto, dois com aquisição dos sinais elétricos. Depois de 

                                                 
68 O script para apresentação dos estímulos lingüísticos e para o relacionamento desta estimulação com o 
programa de aquisição de sinais foi desenvolvido, com minha participação, pelo Mestrando Pedro Constant 
Almeida Santos Braga, sob orientação do Professor Infantosi. Pedro Constant é Mestrando do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ e colaborador do CLIPSEN. 
 
69 O programa para a aquisição dos sinais e dos pulsos elétricos foi desenvolvido também pelo laboratório 
LAPIS do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ, coordenado pelo Professor 
Infantosi. 
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resolvidos os eventuais problemas técnicos, passamos então para a aplicação do experimento 

nos demais sujeitos. 

Algumas cuidados são tomados na seleção dos sujeitos, para que sejam evitados 

vieses nos resultados dos experimentos. Os 29 sujeitos que tinham entre 17 a 39 anos (média 

de 22,9 anos) e têm o mesmo grau de escolaridade, quase todos graduandos da UFRJ, 

principalmente da Faculdade de Letras. Há um número equilibrado de sujeitos do mesmo 

sexo: 14 mulheres e 15 homens. Todos são normais, destros e com visão perfeita ou corrigida 

por lentes (de contato ou óculos). São dispensados aqueles que apresentem tosse, rinite ou 

enfermidades sistêmicas, como gripe, hipertensão, hipotensão, enxaqueca. Eles também não 

podem ter antecedentes de doença neurológica ou psiquiátrica, nem fazer uso de 

medicamentos psicotrópicos (calmantes, antidepressivos, antidistônicos), nem ser usuários de 

droga. 

Todos os recrutados são previamente instruídos quanto a não fazerem uso de álcool 

ou psicotrópicos eventuais ao menos nas 48 horas antes do experimento. Também é solicitado 

que a cabeça seja lavada na véspera e não no dia do experimento, para a aquisição dos sinais 

não ser prejudicada. 

Antes de iniciarmos a sessão experimental, deixamos mais uma vez claro que o 

experimento não é invasivo, ou seja, não causa dor ou qualquer mal à saúde. A seguir, 

indagamos se o sujeito está se sentindo bem, se está cansado, com fome, com sede ou 

precisando ir ao toilette. Após estes cuidados preliminares, o sujeito é posto sentado a uma 

distância confortável do monitor do computador, para que passemos à fase da checagem e 

preparação do equipamento e colocação dos eletrodos. 

 

1.4  Conectando o EEG e colocando os eletrodos no escalpo 

 

O equipamento, outros materiais e procedimentos metodológicos empregados no 

experimento são selecionados de acordo com os muitos estudos que se podem encontrar na 

literatura neurolingüística, que tomam como base inclusive conhecimento de 

eletroencefalografia.  Também de muita ajuda foi a experiência como assistente em 

experimento neurolingüístico anterior.70 

                                                 
70 Em 2002, segui de muito perto todos os procedimentos que envolveram o experimento neurolingüístico da 
Professora Aniela Improta França, do Departamento de Lingüística/UFRJ, que era Doutoranda na época, 
também sob orientação da Professora Miriam Lemle e co-orientação do Professor Infantosi. Este foi o primeiro 
experimento neurolingüístico com indivíduos sãos realizado no Brasil. 
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Figura 47 –  Eletroencefalógrafo (EEG) 
digital de 36 canais, modelo BrainNet BNT36

Utilizamos 20 canais de um eletroencefalógrafo digital de 36 canais, do modelo 

BrainNet BNT36, produzido por EMSA Equipamentos Médicos Ltda., no Rio de Janeiro 

(Figura 47). Ele é bem portátil, mede 218 x 160 x 70 mm e pesa menos de 1 kg. 

Primeiramente, conectamos os 23 eletrodos (20 das derivações EEG mais dois de referência e 

um de aterramento) ao equipamento (Figura 48). 

 

 

 

Os cabos dos eletrodos possuem 

aproximadamente 1,5 m de comprimento e são 

isolados por uma capa de borracha (Figura 49). 

Uma extremidade do cabo tem um conector 

adequado ao equipamento de EEG (Figura 50). 

Na outra extremidade do cabo, encontra-se o 

eletrodo, que tem cerca de 1 cm de diâmetro, é 

achatado e banhado a prata, que conduz muito 

bem a corrente elétrica (Figura 51).  

 
 

Figura 48 –  EEG digital de  
36 canais, com 23 eletrodos 

Figura 49 –  Eletrodo e cabo do eletrodo 

Figura 51 –  Eletrodo banhado a prata Figura 50 –  Conector, que se localiza na outra 
extremidade do eletrodo e é inserido no EEG 
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Atrás do eletrodo há uma cobertura de 

resina (Figura 52), que funciona como isolante, 

já que este é o lado que não fica em contato com 

a superfície craniana (escalpo). A postura dos 

eletrodos seguiu o Sistema Internacional 10-20 

(Seção 6.1, Figuras 39 e 40).  

A impedância, que é a oposição passiva 

e total criada ao fluxo natural de uma corrente elétrica, pode tornar-se muito elevada nos 

eletrodos quando a pele apresenta uma oleosidade natural excessiva, suor ou outras impurezas. 

Assim, a transmissão dos sinais elétricos é prejudicada. Estas substâncias indesejadas também 

dificultam a função fixadora da pasta condutora, fazendo com que os eletrodos se descolem. 

Portanto, se o sujeito tivesse a pele do rosto impregnada por estas substâncias e se 

não fosse alérgico, fazíamos uma limpeza na testa, nas frontes e na região por trás das orelhas, 

com lenço de papel embebido em álcool, preparando assim estes locais para a colocação de 

eletrodos. Esta limpeza com álcool era feita antes de começarmos a fixar o conjunto de 

eletrodos. Deixávamos os destas áreas por último, para que houvesse tempo de o álcool secar 

o suficiente, porque os resquícios do álcool também dificultariam a ação da pasta condutora. 

Se o sujeito tivesse excesso de 

gordura no couro cabeludo e não fosse 

alérgico a palha de aço, limpávamos então 

cada sítio-alvo antes de fixar o eletrodo. 

Usávamos um pouco de palha de aço, cuja 

ação é abrasiva, enrolada na ponta de um 

palito de madeira, de 15 cm (Figura 53). Um a 

um, os sítios-alvo eram friccionados suavemente com este material e examinados para se 

saber se havia ficado algum fragmento de metal. 

Os eletrodos são colocados com pasta eletrolítica, 

que, além de ser aderente, aumenta a condutividade elétrica. 

Utilizamos uma pasta americana da marca Ten 20 (Figura 54), 

da D. O. Weaver and Co. 

 

 

 

 

Figura 53 – Palito com palha de aço na 
ponta, para limpeza do couro cabeludo 
quando necessária 

Figura 54 – Pasta condutora 
para colocação dos eletrodos 

 Figura 52 – Traseira do eletrodo, 
que é recoberta por resina. 
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Um pedaço pequeno de papel fino (papel toalha) pode 

ser colocado sobre os eletrodos fora do escalpo (na testa e nos 

mastóides), para absorver eventual suor ou gordura, dando mais 

sustentação aos mesmos (Figura 55). Estas substâncias 

naturalmente produzidas pela pele, além de provocarem 

aumento na impedância, são a causa principal de tais eletrodos 

tenderem a desconectar-se durante o teste. 

O lado côncavo do eletrodo é o fixado no escalpo. 

O eletrodo e o final do cabo são unidos por uma solda resistente, 

e uma forma de colocar-se a pasta no eletrodo sem alterar a 

composição da mesma é segurá-lo delicadamente, juntamente 

com o final do cabo, e assim pegar uma quantidade pequena de pasta diretamente do pote, 

usando o próprio eletrodo como se fosse uma pequena pá. Desta forma se evita ao máximo o 

contato dos dedos com a pasta, no eletrodo e no pote, e com a parte do eletrodo a ser colocada 

na superfície craniana, para que a pasta, o eletrodo e o escalpo não sejam poluídos com a 

oleosidade natural da nossa pele, que pode alterar a condução da corrente elétrica. Logo, uma 

vez retirada do pote, a pasta jamais deve ser posta de volta ou aproveitada em outro eletrodo. 

O eletrodo é então colocado no ponto desejado 

e pressionado suavemente contra o escalpo. Todos os 

eletrodos são fixados desta maneira. Deixamos para o 

fim aqueles que ficam fora do escalpo e, portanto, 

tendem a desprender-se com mais facilidade (Figura 56). 

Trata-se dos eletrodos das derivações pré-frontais, FP1, 

FPz e FP2  –  todos na testa, respectivamente à esquerda, 

no meio e à direita  –  e os dos mastóides  –  

M1 (Figura 57) e M2 (Figura 58), atrás das orelhas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Eletrodos nas 
derivações pré-frontais 

Figura 55 – Eletrodos 
presos com pasta eletrolítica 
e sustentados com a ajuda 
de papel 

Figura 57 – Eletrodo no 
mastóide esquerdo

Figura 58 – Eletrodo no 
mastóide direito
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Levam-se em média 45 minutos para colocar os 23 

eletrodos no sujeito (Figura 59). Então se verifica se os 

aparelhos estão conectados devidamente e funcionando 

bem. Já se pode também avaliar a qualidade dos sinais 

bioelétricos captados. E este é o momento de eventualmente 

recolocar algum eletrodo cujos sinais adquiridos não estão 

no padrão desejado. 

 

 

 

1.5  Conexão dos aparelhos 

 

As máquinas são ligadas na eletricidade e conectadas entre si. O PC que contém o 

programa de aquisição de sinais é conectado ao EEG, que, por sua vez, amplifica os sinais e 

os digitaliza. Além dos sinais bioelétricos, ele digitaliza ainda três canais auxiliares para a 

sincronização através de pulsos. Estes pulsos são oriundos de outro PC, um laptop no caso, 

que contém o programa de apresentação de estímulos lingüísticos, que sincroniza a 

estimulação lingüística com a aquisição de sinais (Figuras 60, 61 e 62). São conectados 

também ao laptop: o monitor do sujeito, onde estímulos lingüísticos são apresentados, e um 

joystick, utilizado para a realização da tarefa do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60 – Esquema do funcionamento do 
equipamento durante o experimento 

Figura 59 – Cabeça do 
sujeito pronta para o teste 
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1.6  Gravação dos sinais bioelétricos sem estimulação lingüística 

 

Antes da estimulação lingüística, o sujeito é instruído para que feche os olhos, se 

concentre, cesse qualquer movimento e, para ajudar na concentração, subtraia 3 de 100, 3 de 

97 e assim sucessivamente. Deste modo, induzimos ondas alfa, que são ondas decorrentes de 

um estado de relaxamento. A partir do traçado destas ondas alfas, verificamos com mais 

precisão a atividade elétrica em todos os canais. E se houver impedância ou interferência de 

um canal sobre o outro (cross-talking), acima da normalidade, prejudicando a qualidade dos 

sinais bioelétricos, fazemos os reparos necessários e, se for o caso, recolocamos algum 

eletrodo. 

Os sinais bioelétricos, quando já 

dentro da normalidade, são gravados 

durante dois minutos (Figura 63). Este 

procedimento é para que a qualidade dos 

sinais de antes do início do experimento 

possa servir de parâmetro na ocasião do 

processamento dos sinais coletados 

durante a estimulação lingüística. 

O processamento dos sinais é o 

procedimento através do qual os sinais 

passam por um tratamento matemático, 

necessário para que sejam extraídos os ERPs. 

Figura 63 –  Sujeito durante a aquisição dos 
sinais sem estimulação lingüística 

Figura 61 – Joystick conectado ao 
laptop usado para a estimulação 
lingüística 

Figura 62 – Todas as máquinas 
conectadas e em funcionamento durante 
o experimento 
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1.7  Treinamento do uso do joystick 

 

Após esta gravação, o sujeito passa por um treinamento 71  (Figura 64) de cinco 

minutos, no máximo, para habituar-se a usar um joystick, modelo Dual Pad da marca 

Logitech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já que o sujeito utilizará apenas três botões do joystick para realizar sua tarefa 

durante o experimento, ele é instruído quanto à localização dos mesmos, e já desde antes de 

iniciar o treinamento com o joystick. E também durante o treinamento do experimento 

neurolingüístico há instruções que qualificam os tais botões, informando onde se localizam e 

para que servem no momento do experimento. Este treinamento é dividido em três partes, e 

nele se aumenta gradativamente o ritmo de reação do sujeito, até chegar-se ao ritmo de uso do 

joystick que será necessário no experimento. 

Dois botões do joystick são para o sujeito responder sim ou não (faz 

sentido/congruente ou não faz sentido/incongruente), e um terceiro é para ele mudar de tela 

nas instruções do experimento. 

O botão 6, na parte superior traseira do joystick e à direita do sujeito 

(Figuras 65 e 66), é para resposta positiva e deve ser acionado com o dedo indicador direito. 

O botão 8, na parte inferior traseira do joystick e à direita do sujeito (Figuras 65 e 66), é para 

resposta negativa e deve ser acionado com o dedo médio direito. O botão 5, na parte superior 

                                                 
71  O treinamento de uso do joystick é utilizado nos experimentos do projeto CLIPSEN e é de autoria da 
Professora Aniela, tendo sido criado no mesmo programa computacional em que foi desenvolvida a estimulação 
lingüística deste experimento, o software Presentation. 

Figura 64 – Sujeito fazendo o treinamento do uso do joystick 
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traseira do joystick e à esquerda do sujeito (Figuras 66 e 67), é para comandar passar de uma 

tela para outra durante as instruções do experimento lingüístico e deve ser acionado com o 

indicador esquerdo. O botão 7, na parte inferior traseira do joystick e à esquerda do sujeito 

(Figuras 66 e 67), não tem uso, sendo inócuo o seu acionamento acidental. 

 

Os botões para as respostas positiva e negativa são configurados no lado direito do 

joystick. Isto, para evitar uma associação com um lado específico para um dos tipos de 

resposta: como lado direito para resposta positiva e lado esquerdo para resposta negativa. Se 

as respostas forem configuradas bilateralmente, havendo uma necessidade de escolha entre 

um dos lados do joystick, pode haver um aumento da complexidade cognitiva durante a 

realização da tarefa e um desvio de atenção, dificultando assim o entendimento da sentença. 

O desempenho do sujeito no treinamento do uso do joystick é discretamente 

monitorado72. Em caso de dificuldade de adaptação, é sugerido ao sujeito que faça novamente 

o treinamento com o joystick. Mas este procedimento acaba sendo adotado raríssimas vezes. 

Como os sujeitos são bem jovens, normalmente já estão bastante familiarizados com o uso do 

joystick em video game. 

 

 

                                                 
72 Tive a assistência da Graduanda Juliana Novo Gomes, aluna de Iniciação Científica no CLIPSEN e orientanda 
da Professora Aniela Improta França, nas seguintes tarefas: monitorar os sujeitos durante o treinamento do uso 
do joystick e durante o experimento; instruí-los antes destas duas etapas; recrutá-los para o experimento; prepará-
los para o teste; colocar os eletrodos nos escalpos; retirar os eletrodos; e montar e desmontar todo o equipamento 
diariamente. 

Figura 66 – Traseira do joystick, 
onde se encontram os botões 
utilizados no experimento  

Figura 65 – Botão 6 
do joystick, em cima e 
à direita do sujeito: 
para resposta 
positiva; botão 8 do 
joystick, embaixo e à 
direita do sujeito: para 
resposta negativa 

Figura 67 – Botão 7 
do joystick, embaixo e 
à esquerda do sujeito: 
para passar a tela 
durante as instruções; 
botão 5 do joystick, 
em cima e à esquerda 
do sujeito: sem uso 
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Figura 68 – No monitor do sujeito, 
instruções para fazer o teste lingüístico 

1.8  Instruções para o experimento 

 

Estando o sujeito apto a usar o joystick, 

ele passa a ser instruído para a realização do 

experimento lingüístico (Figura 68). Pede-se 

que ele evite de: mexer-se, principalmente as 

pernas e a cabeça, apertar ou morder os lábios, 

trincar os dentes, franzir a testa, movimentar o 

joystick e fazer muita força ao acionar os 

botões. Avisamos ainda que durante o 

experimento há duas pausas regulares, que 

podem durar o tempo que ele julgue necessário, e talvez alguma outra, para eventualmente 

recolocar-se um eletrodo. O sujeito fica sabendo também que pode pedir para interromper o 

experimento, em caso de necessidade. As interrupções não causam problema, pois elas estão 

previstas nos programas de aquisição de sinais e de apresentação de estímulos.  

As demais instruções, referentes à execução da tarefa, são apresentadas ao sujeito na 

tela do computador. Ele é novamente informado sobre a existência das duas pausas e fica 

sabendo como proceder no decorrer do experimento, inclusive quanto à atenção e 

naturalidade. Neste momento, é introduzido o treinamento para o experimento lingüístico 

(warm-up). Este treinamento dura cerca de cinco minutos e tem 20 sentenças, que são 

equivalentes aos estímulos e distratores. Após o treinamento e se não houver dúvida, o sujeito 

dá início ao experimento lingüístico. 

 

1.9  Estimulação lingüística 

 

O script computacional para a apresentação dos estímulos lingüísticos é desenvolvido 

na plataforma Presentation, versão 0.47 para Windows/PC, da Neurobehavioral Systems, 

Albany, Estados Unidos. O Presentation é um software, que possui uma grande variedade de 

recursos para a apresentação de estímulos visuais e/ou auditivos. 

A modalidade de apresentação dos estímulos é leitura cinética (kinectic reading). 

Neste tipo de apresentação, as palavras aparecem uma após a outra e permanecem na tela 

durante um intervalo de tempo fixo (200 ms) previamente programado. Este controle 

temporal faz da leitura cinética o protocolo mais indicado para um experimento 
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neurolingüístico em que se deseja relacionar estímulo a componente eletrocortical. Por 

exemplo, sendo usado o protocolo de leitura automonitorada (self-paced reading), que dá ao 

sujeito o controle do aparecimento de novos estímulos na tela, têm-se intervalos irregulares, 

que não podem ser relacionados com precisão à atividade cortical. 

Além disso, como na leitura cinética se pode programar um ritmo constante e 

acelerado de apresentação de estímulos, assim se consegue forçar uma velocidade de 

processamento semelhante à imposta ao processamento lingüístico em uma conversa. 

Também neste aspecto, a modalidade de leitura automonitorada não é apropriada para o 

protocolo de extração de ERPs, pois ela permite uma redução na pressão do tempo de 

processamento. 

Com o início do teste, as frases são aleatorizadas. Após cada uma delas, aparece um 

sinal gráfico, centralizado na tela, durante 1500 ms, com a pergunta Faz sentido? 

(Figuras 69 e 70). É um círculo branco escrito em preto. O sujeito tem que responder sim ou 

não e para isso apertava um dos botões do joystick. Esta era sua tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imediatamente após o sujeito apertar um 

dos botões do joystick, dando a sua resposta 

(sim ou não), aparece no centro da tela do 

monitor uma cruz de fixação ocular (Figura 71). 

A função desta cruz é cessar os recursos 

cognitivos recrutados para o processamento do 

estímulo apresentado, fazendo com que o 

sujeito volte sua atenção para o estímulo 

seguinte. 
Figura 71 – Cruz de fixação no centro 
da tela

Figura 70 – Sinal gráfico no centro da 
tela, com a pergunta Faz sentido? 

Figura 6 9 – Sinal 
gráfico que aparecia 
após a sentença do 
experimento, mostrando 
a pergunta Faz sentido? 
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Figura 72 – Segmento do estímulo lingüístico aparecendo 
centralizado na tela do monitor

Cada palavra ou 

segmento da frase aparece no 

centro da tela do monitor por 

200 ms (Figura 72), em fonte 

branca de 20 pontos com 

serifa, sobre o fundo preto. 

Para nos assegurarmos de 

que o sujeito está atento ao 

experimento e de que, ao 

mesmo tempo, dispõe apenas 

dos recursos cognitivos 

minimamente relacionados ao processamento lingüístico dos estímulos, estipulamos um o 

tempo máximo de resposta de 1500 ms (time-out), para que ele julgue a gramaticalidade da 

frase, que acontece enquanto aparece na tela o sinal gráfico com a pergunta Faz sentido? 

A cruz de fixação ocular, que vem a seguir, fica na tela por 1000 ms. Após este tempo aparece 

o estímulo seguinte. E o experimento continua até que venha a primeira pausa. 

O tempo de pausa fica a critério dos sujeitos, mas eles demoram em geral dois ou três 

minutos. A segunda parte do experimento funciona como a anterior, e há então uma segunda e 

última pausa. A última parte do experimento procede como as duas anteriores. 

A programação feita para a estimulação lingüística e aquisição de sinais permite que, 

após cada uma das duas pausas programadas, a gravação dos sinais bioelétricos e dos demais 

dados seja mantida em arquivo e os estímulos e distratores restantes sejam novamente 

aleatorizados. Antes de se prosseguir com o experimento, é aberto um outro arquivo para a 

continuação da coleta de dados. 

Sem incomodar o sujeito, o desenrolar da apresentação dos estímulos é observado 

pela instrutora no monitor do laptop (Figuras 73 e 74), quando também se verifica se o sujeito 

está acionado o botão do joystick no momento certo e sem fazer força excessiva.73 Se ele 

estiver realizando sistematicamente sua tarefa de maneira inadequada, o arquivo com suas 

respectivas amostras pode ser dispensado depois. 

 

                                                 
73  Nas Figuras 73 e 74, estamos mostrando a estimulação lingüística sendo monitorada, porém durante o 
treinamento do teste lingüístico. Todas as fotos apresentadas neste trabalho foram tiradas nos seguintes 
momentos: nos treinamentos do teste e do uso do joystick, na leitura das instruções para o teste, nas pausas e 
antes e após o teste. O flash da máquina fotográfica causa em qualquer pessoa uma reação natural no mecanismo 
da visão, e esta atividade pode provocar alteração nos sinais elétricos oriundos das derivações occipitais. 
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Figura 75 – Tela do programa de aquisição de 
sinais elétricos durante o experimento

 
 

1.10  Aquisição da atividade elétrica cerebral 

 

As funções desempenhadas pelo cérebro humano, por exemplo a compreensão da 

fala, geram atividades elétricas que recrutam diversas áreas corticais. Durante o experimento 

neurolingüístico, os eletrodos colocados no escalpo do sujeito captam esta atividade elétrica, 

que percorre toda a extensão dos cabos e chegam ao EEG, onde é filtrada e amplificada. 

A filtragem e a digitalização 

dos sinais são configuradas em uma 

rotina computacional criada a partir 

do programa de aquisição de sinais, 

que é elaborado em ambiente 

Delphi 5.0, da Inprise Corporation. 

O programa de aquisição funciona 

em um computador conectado ao 

EEG. O monitor deste computador 

mostra os sinais e os pulsos sendo 

adquiridos (Figura 75), que são 

armazenados em arquivos com 

formato específico (com extensão 

.PEB), para processamento off-line. A amostragem dos sinais e dos canais de informação 

ocorre a 400 Hz. E a impedância dos eletrodos é controlada dentro de valores normais 

(<10 kΩ). 

A filtragem dos sinais é necessária para que sejam evitados os ruídos e outros 

artefatos (Handy, 2005). Os filtros selecionados são: passa-baixas com freqüência de corte de 

70 Hz e passa-altas em 0,5 Hz. Este último limpa o sinal de todas as ondas lentas e sinais de 

Figuras 73 e 74 –  Apresentação lingüística sendo monitorada (durante treinamento) 



147 

 

amplitude constante. A amplificação dos sinais, feita pelo EEG, gera um ganho de 

aproximadamente 18.000 vezes. 

A coleta dos sinais bioelétricos é monitorada continuamente (Figura 56), inclusive 

quando não há ainda estimulação lingüística, isto é, durante a gravação do teste de qualidade 

dos sinais. Em caso de alguma alteração na qualidade dos sinais, que significa presença de 

impedância elevada ou de alta interferência de um canal sobre o outro (cross-talking), o 

experimento é interrompido imediatamente, para a verificação do equipamento ou eventual 

recolocação de algum eletrodo. 

Os arquivos PEB, onde são armazenados os sinais elétricos, possuem amostras de 

todas as derivações (Figura 76), que são codificadas em 2 bytes. 

Este arquivo é iniciado por um cabeçalho contendo os seguintes itens: 

i) tipo de exame; 

ii) freqüência de amostragem; 

iii) unidade de tempo; 

iv) número de canais (NC); 

v) coeficientes angulares e lineares de calibração; 

vi) nomes e unidades dos canais; 

vii) canal de estimulação; 

viii) freqüência corte inferior (high-pass) e superior (low-pass); 

ix) minutos, hora, dia, mês e ano do exame; 

x) comentários. 
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As informações enviadas pelo programa de apresentação de estímulos, através da 

porta paralela, são codificadas em três canais de informação (Quadro 5 e Figuras 76 e 77). 

Elas variam conforme a duração do pulso emitido e o canal de ocorrência. Há necessidade de 

três canais para que a duração destes pulsos seja mais flexível, evitando-se erro na codificação 

da informação. 

 
 

DADO A SER CODIFICADO 
 

 
CANAL DE 

APRESENTAÇÃO 

 
LARGURA DO PULSO 

Palavra Canal 1 40ms 

Resposta congruente Canal 2 40ms 

Resposta incongruente Canal 3 40ms 

Sinal gráfico Canal 1 80ms 

Sentença congruente e não distratora Canal 2 80ms 

Sentença incongruente e não distratora Canal 3 80ms 

Início de série Canal 1 120ms 

Sentença congruente e distratora Canal 2 120ms 

Sentença incongruente e não distratora Canal 3 120ms 

  Quadro 5 – Codificação dos canais de informação 

Figura 76 –  Tela do programa de aquisição de sinais elétricos 
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Figura 77 – Esquema da codificação dos canais de informação de uma sentença congruente 
não distratora em um teste com cinco palavras 
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APÊNDICE 2  –  Tempo de realização do conjunto de experimentos por sujeito 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito Tempo em segundos Tempo em minutos 
Sujeito 1 2109 35,15 

Sujeito 2 2054 34,23 

Sujeito 3 1924 32,07 

Sujeito 4 2488 41,47 

Sujeito 5 1989 33,15 

Sujeito 6 1609 26,82 

Sujeito 7 2114 35,23 

Sujeito 8 1927 32,12 

Sujeito 9 2035 33,92 

Sujeito 10 2036 33,93 

Sujeito 11 2190 36,50 

Sujeito 12 1896 31,60 

Sujeito 13 2292 38,20 

Sujeito 14 2130 35,50 

Sujeito 15 1955 32,58 

Sujeito 16 1959 32,65 

Sujeito 17 1697 28,28 

Sujeito 18 1828 30,47 

Sujeito 19 1887 31,45 

Sujeito 20 1837 30,62 

Sujeito 21 2390 39,83 

Sujeito 22 1961 32,68 

Sujeito 23 2250 37,50 

Sujeito 24 2087 34,78 

Sujeito 25 2240 37,33 

Sujeito 26 1921 32,02 

Sujeito 27 1752 29,20 

Sujeito 28 1946 32,43 

Sujeito 29 2093 34,88 

Média 2020,55 33,68 

Tabela 6 – Tempo de realização do conjunto de experimentos por sujeito: mínimo = 26,82 minutos 
(sujeito 6); máximo = 41,47 minutos (sujeito 4); média = 33,68 minutos; desvio padrão = 3,30 minutos 
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APÊNDICE 3  –  Estímulos dos Experimentos 1 e 3 

 

Total de estímulos do conjunto de experimentos: 

280 sentenças (160 congruentes e 120 incongruentes) 

 

Estímulos do Experimento 1: 

sentenças congruentes (total de 80) 

 
Parte dos estímulos do Experimento 3: 

sentenças de números pares (congruentes, total de 40) 

 

1. A testemunha abriu o bico 

2. A cozinheira abriu o pote 

3. A garçonete armou um barraco 

4. O vendedor armou um brinquedo 

5. O chefe arrancou os cabelos 

6. O guarda arrancou os arames 

7. O tesoureiro chutou o balde 

8. O carregador chutou o rádio  

9. O jogador cruzou os braços  

10. O técnico cruzou os fios  

11. O oficial descascou o abacaxi  

12. Minha sobrinha descascou o legume  

13. O presidente deu o sangue  

14. Minha madrinha deu o anel  

15. O deputado enfeitou o pavão  

16. O assistente enfeitou o palco  

17. O juiz lavou as mãos  

18. A filha lavou as roupas  

19. O namorado levou um bolo  

20. O convidado levou um vinho  

21. O pianista pagou um mico  

22. O fazendeiro pagou um carro  
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23. O diplomata pendurou as chuteiras  

24. A estilista pendurou as gravatas  

25. O professor perdeu a hora  

26. O engenheiro perdeu a chave  

27. O barbeiro pulou a cerca  

28. A galinha pulou a pedra  

29. A gerente quebrou o galho  

30. O cavalo quebrou o vidro  

31. A esposa segurou uma barra  

32. O artista segurou uma corda  

33. O diretor soltou os cachorros  

34. O caseiro soltou os coelhos  

35. O idoso trocou as bolas  

36. O médico trocou as luvas  

37. A prefeita vestiu a camisa  

38. A modelo vestiu a blusa  

39. O patrão virou a mesa  

40. A babá virou a sopa  

41. Meu padrasto amarrou a cara  

42. O trabalhador amarrou a ovelha  

43. A atleta apertou o passo  

44. Minha tia apertou o casaco  

45. O garagista bateu um papo  

46. O operário bateu um prego  

47. O cientista comprou a briga  

48. O detetive comprou a faca  

49. Minha sócia empatou o samba  

50. O gaúcho empatou o concurso  

51. O político encheu a paciência  

52. O jardineiro encheu a cesta  

53. A candidata entregou os pontos  

54. O funcionário entregou as compras  

55. O assaltante fez a limpa  

56. O vereador fez a casa  
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57. O policial forrou o estômago  

58. A ajudante forrou o caderno  

59. O rapaz furou a fila  

60. Minha irmã furou a bolsa  

61. O aprendiz ganhou um carão  

62. O campeão ganhou um prêmio  

63. O agente jogou um verde  

64. O menino jogou um pião  

65. O fotógrafo matou a fome  

66. O patinador matou a planta  

67. O cúmplice mordeu a isca  

68. O monge mordeu o pão  

69. O jovem passou um trote  

70. A ciclista passou um creme  

71. O jornaleiro puxou um sono  

72. O aviador puxou um pino  

73. A criança limpou o prato  

74. Minha neta limpou o dedo  

75. O treinador roubou a cena  

76. O consumidor roubou a jóia  

77. O soldado tirou uma onda  

78. O goleiro tirou uma foto  

79. O analista torceu o nariz  

80. A enfermeira torceu o pano  
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APÊNDICE 4  –  Estímulos do Experimento 2 

 

Estímulos do Experimento 2: 

sentenças de números ímpares (congruentes, total de 40) e pares (incongruentes, total de 40) 

 

1. O profissional tinha uma idéia  

2. O músico tinha um ciclone  

3. O doente tinha um xarope  

4. A aposta tinha um vácuo  

5. O síndico tinha uma proposta  

6. Meu vizinho tinha um continente  

7. A onça tinha um dono  

8. O flautista tinha um tufão  

9. O lixeiro tinha um boné  

10. A baleia tinha um trovão  

11. O balcão tinha uma pintura  

12. O tenista tinha um satélite  

13. A mágoa tinha uma razão  

14. O leitão tinha um luar  

15. O golfinho tinha uma doença  

16. A poltrona tinha um furacão  

17. O lápis tinha uma borracha  

18. O fiscal tinha uma garoa  

19. O brasileiro tinha uma bandeira  

20. O elefante tinha uma órbita  

21. O descanso tinha um limite  

22. Meu enteado tinha um eclipse  

23. O autor tinha um compromisso  

24. O trocador tinha uma atmosfera  

25. A cozinha tinha uma porta  

26. A bondade tinha uma chuva  

27. O papagaio tinha uma gaiola  

28. A arara tinha um cometa  
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29. O torcedor tinha uma garrafa  

30. A cômoda tinha um orvalho  

31. O hóspede tinha uma geladeira  

32. Minha prima tinha uma constelação  

33. A panela tinha um furo  

34. O tempero tinha um vento  

35. A atriz tinha um violão  

36. O bebê tinha uma neblina  

37. O morcego tinha uma fruta  

38. O camelô tinha uma encosta  

39. O estudo tinha uma meta  

40. O viúvo tinha uma neve  

41. Meu companheiro tinha um carneiro  

42. O apostador tinha uma nevasca  

43. Meu colega tinha um pacote  

44. O feirante tinha uma península  

45. Meu pai tinha um barco  

46. O queijo tinha uma brisa  

47. O presente tinha uma caixa  

48. A bananeira tinha um oceano  

49. A cidade tinha um teatro  

50. O mosquito tinha um vulcão  

51. A dentadura tinha uma falha  

52. A concentração tinha uma crista  

53. A maleta tinha um cadeado  

54. A jurista tinha um marciano  

55. O hotel tinha um restaurante  

56. O tradutor tinha um terremoto  

57. O castelo tinha uma torre  

58. A mosca tinha uma nuvem  

59. A praça tinha um banco  

60. Meu afilhado tinha um vapor  

61. O ministro tinha uma verba  

62. O barulho tinha uma névoa  
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63. O redator tinha uma folga  

64. A bailarina tinha um dilúvio  

65. A tarefa tinha um prazo  

66. O ferimento tinha uma aurora  

67. A sala tinha uma lareira  

68. A amargura tinha uma galáxia  

69. O passageiro tinha um seguro  

70. A manicure tinha uma estrela  

71. A balconista tinha um recibo  

72. A cantora tinha uma enchente  

73. O prédio tinha uma garagem  

74. O carteiro tinha um planeta  

75. O espantalho tinha um paletó  

76. A liberdade tinha um raio  

77. Nosso bairro tinha um parque  

78. O carrapato tinha uma maré  

79. O supervisor tinha um carimbo  

80. O camundongo tinha uma geada  
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APÊNDICE 5  –  Estímulos do Experimento 3 

 

Demais estímulos do Experimento 3: 

sentenças incongruentes (total de 40) 

 

1. A sorte bebeu um suco 

2. A peneira amou um urubu  

3. A barba deduziu um assunto  

4. A caneca beijou o homem 

5. O lago comeu o mamão  

6. O pássaro escreveu um romance  

7. O camarão leu um artigo  

8. O jacaré questionou o milagre  

9. A tristeza ferveu a água  

10. A impressora cheirou o peixe  

11. A tosse viu um navio  

12. A cerveja esperou uma resposta  

13. A lapiseira cantou uma música  

14. A mentira molhou a árvore  

15. A conversa engoliu um caroço  

16. O edifício namorou uma senhora  

17. O sorriso ouviu um inimigo  

18. A gargalhada calculou o orçamento  

19. O urso arrumou as camas  

20. O bife entendeu a pergunta  

21. O teclado planejou uma viagem  

22. O sorvete esquentou o frango  

23. A agulha respondeu um bilhete  

24. O isqueiro operou a perna  

25. O saco lambeu um picolé  

26. A minhoca praticou a lei  

27. A cicatriz emprestou um lençol  
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28. A verruga ensaiou uma jogada  

29. O pente recitou um verso  

30. O túnel mastigou a empada  

31. A moldura provou uma bebida  

32. A tesoura respirou o gás  

33. A saudade decorou o quarto  

34. O cinzeiro consertou a máquina  

35. A bravura chupou uma manga  

36. O pastel testou a torradeira  

37. A molécula escovou a égua  

38. A beleza amassou as batatas  

39. A certidão digeriu uma salada  

40. O pijama montou uma bicicleta  
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APÊNDICE 6  –  Estímulos do Experimento 4 

 

Estímulos do Experimento 4: 

sentenças de números ímpares (congruentes, total de 40) e pares (incongruentes, total de 40) 

 

1. Meu avô espremeu o limão no copo  

2. Meu avô espremeu o limão na raiva  

3. A advogada manteve o processo sob controle  

4. A advogada manteve o processo sob maremoto  

5. O motorista guardou o pneu na mala  

6. O motorista guardou o pneu no joelho  

7. A cliente deixou o cartão na carteira  

8. A cliente deixou o cartão na ternura  

9. A secretária usou a pasta como apoio  

10. A secretária usou a pasta como injeção  

11. A aluna aprontou o trabalho pela metade  

12. A aluna aprontou o trabalho pela lâmpada  

13. O motoqueiro enfiou o capacete na cabeça  

14. O motoqueiro enfiou o capacete na língua  

15. O estudante cuspiu o chiclete no chão  

16. O estudante cuspiu o chiclete na sede  

17. A traça destruiu o livro pelo meio  

18. A traça destruiu o livro pelo pulso  

19. O agricultor aceitou o dinheiro com vergonha  

20. O agricultor aceitou o dinheiro com ligação  

21. O leão estragou a jaula na clínica  

22. O leão estragou a jaula na manteiga  

23. O espião escondeu a caneta no bolso  

24. O espião escondeu a caneta no sopro  

25. O delegado procurou o culpado na área  

26. O delegado procurou o culpado na bala  

27. O gorila agarrou a banana na selva  

28. O gorila agarrou a banana na vírgula  
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29. O químico criou uma vacina no hospital  

30. O químico criou uma vacina no telhado  

31. O terapeuta inventou uma técnica no consultório  

32. O terapeuta inventou uma técnica no abismo  

33. O estrangeiro admitiu o pesquisador na firma  

34. O estrangeiro admitiu o pesquisador na bandeja  

35. O condomínio construiu um salão no térreo  

36. O condomínio construiu um salão no deserto  

37. A empresa divulgou um filme no festival  

38. A empresa divulgou um filme na cebola  

39. O dentista extraiu o dente na aula  

40. O dentista extraiu o dente no poço  

41. O militar instalou a antena na cobertura  

42. O militar instalou a antena na rapadura  

43. O bancário retirou o crachá do peito  

44. O bancário retirou o crachá do ar  

45. O taxista vendeu o motor com lucro  

46. O taxista vendeu o motor na estátua  

47. O produtor criticou a novela com humildade  

48. O produtor criticou a novela na garganta  

49. O inspetor pegou a arma no escuro  

50. O inspetor pegou a arma no morango  

51. Meu cunhado forneceu um alarme de graça  

52. Meu cunhado forneceu um alarme no sabor  

53. O lobo seguiu o grupo por instinto  

54. O lobo seguiu o grupo por plástico  

55. O jornalista publicou a crítica com convicção  

56. O jornalista publicou a crítica na vassoura  

57. Minha sogra estendeu a jaqueta no varal  

58. Minha sogra estendeu a jaqueta no tiro  

59. O mergulhador colocou o relógio em risco  

60. O mergulhador colocou o relógio em mingau  

61. Minha mãe programou a festa com vontade  

62. Minha mãe programou a festa na orelha  
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63. O atendente recebeu os produtos com preguiça  

64. O atendente recebeu os produtos pela nuca  

65. O noivo pesquisou um imóvel nos anúncios  

66. O noivo pesquisou um imóvel nos ouvidos  

67. A cantina serviu uma canja de entrada  

68. A cantina serviu uma canja no charuto  

69. O padre cancelou a missa em pessoa  

70. O padre cancelou a missa em cortina  

71. O turista trouxe um parente ao país  

72. O turista trouxe um parente ao queixo  

73. O porteiro devolveu a ferramenta pela janela  

74. O porteiro devolveu a ferramenta na ervilha  

75. O ladrão escalou o muro em silêncio  

76. O ladrão escalou o muro em serrote  

77. A turma elegeu uma piada em conjunto  

78. A turma elegeu uma piada em chocolate  

79. O pedreiro começou a obra pelo banheiro  

80. O pedreiro começou a obra pelo caranguejo 
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APÊNDICE 7  –  Distratores dos experimentos 

 

Total de distratores do conjunto de experimentos: 

210 sentenças congruentes (do número 1 ao 210) e 70 incongruentes (do número 211 ao 280) 

 

1. O fanático explodiu o museu de arte  

2. A bordadeira tinha embelezado o vestido 

3. A caderneta tinha uma etiqueta azul  

4. A claridade entrou pela fresta a dentro  

5. A inundação arrastou o móvel  

6. A praia estava muito agradável  

7. O empresário torrou a fortuna  

8. Não se valorizou a dignidade  

9. O estagiário lançou o refrigerante  

10. O promotor tem um diploma reconhecido  

11. O sambista meteu bronca sozinho  

12. A equipe havia prometido uma coletiva  

13. A ponte tem um pedágio caríssimo  

14. A estrada tinha uma cratera  

15. A miséria é fruto do descaso  

16. A gentileza está se tornando rara  

17. O portão tem uma tranca quase nova  

18. Este perfume é fabricado na França  

19. A loja mandou o armário agora  

20. O surfista tinha colado o adesivo  

21. A desportista tinha queimado a largada  

22. O especialista apreendeu os objetos  

23. A rocha tinha arruinado a mangueira  

24. O sofá tinha umas almofadas  

25. A pressão psicológica transtornou o pugilista  

26. A revisora principal rodou a baiana  

27. A questão foi resolvida facilmente  

28. A ração foi apodrecida pela umidade  

29. A colcha não era artesanal  
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30. A roda era usada e empenou  

31. A televisão impressionava os adolescentes  

32. A toalha cobria os talheres  

33. A calça tem uma mancha amarela  

34. A tua promoção dançou bonito  

35. O porco tem quatro patas  

36. A viatura está rondando a escola  

37. Acabou cedo demais o jogo  

38. Achei melhor saltar do ônibus  

39. Nós dois acertamos os ponteiros  

40. As botas estavam gastas e sujas  

41. As lembranças dessa época se apagaram  

42. As pulgas foram mortas pelo veneno  

43. Geralmente nos revezamos no serviço  

44. Eles têm azeite português estocado na despensa  

45. Caminhões foram arrastados pela correnteza  

46. Certamente os padeiros são outros  

47. Colham as uvas antes que chova  

48. Combata a depressão enfrentando medos  

49. Continuo tendo pavor de altura  

50. Dedicação é primordial para progredir  

51. Vivem mal porque não há assistência  

52. Depois da tempestade vem a bonança  

53. Depreciaram a redação do historiador  

54. Descansamos de dia e partimos  

55. Dessa vez investigarei a ficha dele  

56. Aprovaram nossa coluna sobre saúde  

57. Cala a boca e não me amola  

58. Ele sacou quem era inocente  

59. Essa noite vamos balançar o esqueleto  

60. Eu não quero nem saber  

61. Ficamos chorando pelo leite derramado  

62. Finalmente tinham uma desculpa convincente  

63. Havia uma aranha na estante  
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64. Já digitei os resultados importantes  

65. Eu me lembro das provas de química  

66. A escova dele tinha poucas cerdas  

67. Na outra quinzena venceremos a partida  

68. O preparador pretende assumir o erro  

69. Não ultrapasse a faixa vermelha  

70. Não aconselho espantar a boiada  

71. Ninguém podia agüentar aquele som alto  

72. No futuro o estadista vai compreender  

73. Nos concentramos para os testes  

74. Nossa existência depende de oxigênio  

75. O ácido era transparente e líquido  

76. O astronauta desmaiou na frente de todos  

77. O banqueiro tinha gastado o latim  

78. O café e os biscoitos estão frescos  

79. A faxineira já estava picando a mula  

80. O carpinteiro metia o bedelho em tudo  

81. O cenógrafo tentou conseguir o material emprestado  

82. O chinelo vermelho tem uma tira arrebentada  

83. O doutor investigou a alergia do casal  

84. O escândalo impressionou desde o início  

85. Botaram pilha e quiseram fechar o clube  

86. A diarista brincou com o gatinho malhado  

87. O fogão industrial tem um forno grande  

88. A panqueca sujou e manchou o tapete  

89. O cartunista fundou um time de futebol  

90. Hoje o mar estava calmo e limpo  

91. O guitarrista rompeu o ano longe  

92. Todo aquele vinagre foi derramado pelo anfitrião  

93. Perdoamos a atitude absurda delas duas  

94. Sexta-feira passada descolei um emprego na produtora  

95. Sobrou para mim o bagaço da laranja  

96. Tinha um monte de cerejas na sacola  

97. Tínhamos assistido ao desenho animado no avião  



165 

 

98. Tomamos um chá de cadeira na prefeitura  

99. Trata de não bancar o espertinho  

100. O sindicato lutou pelos direitos da classe  

101. O vestibular desse semestre foi difícil  

102. O computador que nós encomendamos já chegou  

103. A gente olhou para o rosto dele  

104. O mercado estava sendo reformado pelo governo  

105. O compositor tinha agendado um encontro conosco  

106. Perguntaram se estamos pensando em nos casar  

107. O metrô não estava funcionando de madrugada  

108. Acreditamos que o nosso amor seja eterno  

109. Convenci o economista a enviar a carta  

110. A calculadora tem uma bateria que dura  

111. Mergulhei e depois subi na lancha  

112. Esse curso de inglês é maravilhoso  

113. O cinema estava lotado no sábado  

114. O convite foi enviado com antecedência  

115. O carioca é simpático por natureza  

116. Essa terapia pode mudar sua vida  

117. Mês que vem trato do casamento  

118. A banda tocou até tarde  

119. O bombeiro atravessou a rua  

120. O segurança trancou o auditório  

121. Gostaria que vocês almoçassem comigo  

122. Ofereceram bananada para todo mundo  

123. O governador negociou a dívida  

124. O pintor misturou as tintas  

125. Quero viajar para o Recife  

126. Essas são as minhas figurinhas preferidas  

127. Completei o álbum antes de você  

128. O canil estava aberto e vazio  

129. Adoro filé com fritas e arroz  

130. Organizamos as mercadorias após a entrega  

131. Convidamos quem colaborou com a direção  
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132. A cirurgia não era prevista  

133. Tenho dificuldade de memorizar o endereço  

134. Ele bem que me avisou  

135. Fomos abordados pelos velhos conhecidos  

136. A formatura tinha várias comemorações  

137. Ele tinha uma carreira internacional admirável  

138. Tive um final de semana ótimo  

139. Só o contador foi dispensado  

140. O colecionador selecionou uma moeda antiga  

141. Os periquitos tinham um viveiro enorme  

142. Estão ficando acomodados com a situação  

143. A democracia facilita as coisas  

144. A raposa nem se mexeu  

145. Eu não desejava incomodar o escritor  

146. A platéia vaiou o humorista  

147. O noivado estava se acabando  

148. Não tenho tempo para ficar dormindo  

149. Aproveitei o verão no Rio de Janeiro  

150. Acenderam as luzes do corredor  

151. Essa substância provoca uma euforia  

152. Vai ter mais lazer na comunidade carente  

153. O povo americano está preocupado  

154. Ninguém podia aturar aquela chata  

155. Impediremos a poluição nessa região tão querida  

156. Não podemos permitir tirarem a nossa tranqüilidade  

157. O programa de moda atrasou  

158. Seu telefonema me proporcionou um alívio  

159. A linha telefônica era clandestina  

160. Os motociclistas estavam escoltando o príncipe  

161. Sua presença me confortou a alma  

162. O religioso foi sustentado pela comunidade  

163. A freira foi apoiada pela família  

164. Os travesseiros eram de pena de ganso  

165. Não experimentei a saia de veludo  
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166. O cabeleireiro enlouqueceu de vez  

167. Aquela confusão alterou o nosso humor  

168. O servente bagunçou o estoque todo  

169. O novato arrasou a reportagem esportiva  

170. O administrador enrolou a fiscalização pública 

171. O pescador tinha esticado a rede 

172. O chipanzé tinha tomado o remédio 

173. O despachante tinha resolvido o problema  

174. O freguês tinha pedido a nota 

175. O açougueiro tinha fatiado a carne  

176. A bisavó tinha recheado a torta  

177. O editor tinha lançado a revista  

178. O jornal tinha informado os aumentos  

179. O guindaste tinha levantado a carga  

180. O temporal tinha causado um acidente  

181. O desenhista tinha marcado as cores  

182. O biólogo tinha desmarcado o exame  

183. A vítima tinha chamado o resgate  

184. O instrutor tinha adiado a reunião  

185. O paciente tinha escutado a verdade  

186. A herdeira tinha doado os bens  

187. O sistema tinha rejeitado o cadastro  

188. O entregador tinha empilhado os caixotes  

189. O escultor tinha exportado a peça  

190. O arquiteto tinha projetado a igreja  

191. O marceneiro tinha esquecido a furadeira  

192. O visitante tinha reparado a decoração  

193. O tigre tinha avistado a presa  

194. O auxiliar tinha preparado a recepção  

195. O encarregado tinha ajeitado a fechadura  

196. O traficante tinha ameaçado a refém  

197. O animal tinha carregado as mochilas  

198. O botânico tinha apanhado as mudas  

199. O empregado tinha aparado a grama  
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200. O piloto tinha conferido a gasolina  

201. O bezerro tinha recusado a comida  

202. A ratazana tinha errado a saída  

203. O digitador tinha terminado o texto  

204. A tartaruga tinha posto os ovos  

205. O boi tinha machucado o peão  

206. O mecânico tinha encontrado o defeito  

207. O aparelho tinha controlado os números  

208. O genro tinha pregado o quadro  

209. A cabra tinha protegido o filhote  

210. A costureira tinha cortado o tecido 

211. A recepcionista tinha uma ladeira de aço  

212. A formiga estava fantasiada de calendário  

213. A lagartixa preencheu o formulário no escritório  

214. A mariposa importou um celular de cera  

215. A seguir virão todas nossas gavetas falantes  

216. A lagosta era mais gaga que culta  

217. O aquário tinha defendido a poeira  

218. Adorei aquele passeio de nave espacial  

219. Eu cobri a trovoada com o paliteiro  

220. A quadra entornou o caldo  

221. Do primeiro fora nunca me esquece  

222. É humano viver três séculos  

223. Ela é mesmo de socar o trânsito  

224. Ela alisou a única chance de descansar  

225. O camponês cravou a espada na faísca  

226. Aguardaremos uma notícia até anteontem  

227. Fincamos o canivete na luz  

228. Impeçam o incêndio da piscina rosa  

229. Mais vale um avestruz no cotovelo ferido  

230. Minhas pestanas estão se dissolvendo sem parar  

231. Necessito que soletre seu ombro inteiro  

232. Normalmente o céu é marrom  

233. O assessor redigiu um planalto  
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234. O barranco perigoso pestanejou sem trégua  

235. O baterista tinha interagido com o relâmpago  

236. O bisturi tinha um quintal só  

237. O borracheiro tinha redigido o ronco lilás  

238. O gavião coará o feijão preto  

239. Sei que o ascensorista coou o cobertor  

240. O calor era intenso na Antártida  

241. O caranguejo tem uma bengala de madeira  

242. O esquilo sugava um fantasma  

243. O cogumelo tinha fechado o negócio  

244. O coqueiro engarrafou o guaraná gelado  

245. O lenhador peneirou uma bermuda molhada  

246. A xícara enrolava uma atadura esgarçada  

247. A cafeteira maquiou o palhaço  

248. O golpista tem uma cauda peluda  

249. O grito tinha um fóssil  

250. O heliponto importado foi voando até lá  

251. O imperador uivou a semana inteira  

252. O joalheiro encaixotou a fumaça toda  

253. O comparsa entortou a farofa  

254. O lavrador tinha plantado uns siris  

255. O leopardo foi subornado pelo guia  

256. O paladar da múmia é requintado  

257. O piolho tem um bafo de matar  

258. O polvo contorceu-se de rir  

259. O protético tinha cozinhado um hipódromo  

260. A tromba teve um tubarão branco  

261. O mentiroso enfureceu a peruca loura  

262. O dragão impediu o acordo entre apicultores  

263. O trapezista perdoou o biquíni  

264. A vaca é típica da Páscoa  

265. O ventilador tem um grampeador de jiló  

266. Os gigantes invadiram o calçadão de Copacabana  

267. Papai Noel vem no Carnaval  
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268. Domingo pisquei com a axila esquerda  

269. Tenho certeza de que jamais dormi  

270. Temos que respeitar contra a política  

271. A colher está confundindo as datas  

272. A fada tinha um macacão jeans  

273. O macaco falava alemão e russo  

274. O comerciante engrossou o besouro  

275. Meu amigo deslizou na feijoada  

276. O lenhador cozinhou o percevejo  

277. O adestrador raspou a lua  

278. O estoquista freou na novela  

279. O vaqueiro ordenhou a bobagem  

280. A celebridade rodopiou a brilhantina 
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APÊNDICE 8  –  Sentenças do treinamento (warm-up) dos experimentos 

 

Total de 20 sentenças:  

9 congruentes (1-9) e 11 incongruentes (10-20)  

 

1. Cheio de manias era o meu decorador  

2. Ela tinha esfregado a pomada no pescoço  

3. O locutor tinha liberado geral  

4. O chileno tinha uma vinícola  

5. O recreador foi contratado pelo milionário  

6. O invejoso cresceu o olho  

7. O lobista executou o plano logo  

8. Pela manhã a governanta ficava de bobeira  

9. Estamos protestando a favor da melhoria salarial  

10. Os documentos juntaram os trapinhos  

11. O neurônio tinha um gato cinza  

12. O iogurte vai ter uma construção finalizada  

13. A pêra escangalhou o vendaval  

14. Do salmão tinha saído o lutador  

15. Eles congelaram o robô prontamente  

16. Fritamos a esteira em paz  

17. O tobogã caminhou para a ribanceira  

18. A ilha desova no zoológico  

19. O toureiro tinha um camaleão invisível  

20. A baía recuperou o sapato com cuidado  
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APÊNDICE 9  –  Instruções dos experimentos 

 

Tela de instruções 1 

 

        Você vai participar de um experimento neurolingüístico 

        desenvolvido por Aleria Cavalcante Lage, 

        Doutoranda do Departamento de Lingüística da UFRJ. 

         

         

        Pedimos que siga as instruções e 

        mantenha a atenção e naturalidade. 

         

                 

 

        Para continuar, aperte agora o botão 7 joystick. 

 

 

Tela de instruções 2 

 

        Você vai ler as frases na tela, palavra por palavra. 

        Logo após cada frase, você vai decidir se ela 

        FAZ SENTIDO ou NÃO FAZ SENTIDO para você. 

 

         

        Assim, você vai apertar o botão 6  

        do joystick, se ela FIZER SENTIDO. 

        Ou o botão 8,  

        se ela NÃO FIZER SENTIDO.  

              

         

         

       Para continuar, aperte agora o botão 7 joystick. 
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Tela de instruções 3 

 

        Após você responder, vai surgir na tela uma cruz. 

        Imediatamente à cruz, vai aparecer a primeira palavra 

        da frase seguinte e depois as demais palavras da frase. 

        Sempre palavra por palavra.  

        Vamos iniciar então o TREINAMENTO do teste. 

                                         

        Lembre-se: 

        Se a frase FIZER SENTIDO, aperte o botão 6. 

        Se a frase NÃO FIZER SENTIDO, botão 8.   

                     

        Se você tem alguma dúvida, pergunte AGORA ao instrutor.                  

        Então vão começar a aparecer as frases.   

        Observe que o ritmo é bem rápido.  

                      

        Quando estiver pronto, aperte o botão 7 do joystick. 

 

 

Tela de instruções 4 

 

         Muito bem. Você acabou de fazer o treinamento. 

        Agora vamos começar o teste de verdade. 

         

        Agradecemos muito a sua participação. 

        Se você ainda tiver alguma dúvida, pergunte AGORA ao instrutor. 

         

        Lembre-se de manter concentração e naturalidade e: 

        Se a frase FIZER SENTIDO, botão 6 do joystick. 

        Se a frase NÃO FIZER SENTIDO, botão 8. 

                                    

         

        Quando estiver pronto para dar início à pesquisa, 

        aperte o botão 7 do joystick. 
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Tela de instruções 5 

 

Pronto. Você acabou de finalizar o teste. 

 

         

Mais uma vez, agradecemos muito a sua participação. 
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APÊNDICE 10 -  Instruções do treinamento do uso do joystick 

 

De autoria da Professora Aniela Improta França, do Laboratório CLIPSEN, Departamento de 

Lingüística da UFRJ 

Tela de instruções 1 

 

        Caro voluntário, 

        Dentro de três minutos 

        você vai participar de um experimento lingüístico 

        que vai precisar que você esteja familiarizado  

        com os botões de um joystick. 

         
                         
        Pedimos que você siga as instruções e mantenha 

        a atenção e naturalidade. 

         

                

        Para continuar, aperte 

        o botão 7, do lado esquerdo inferior do joystick. 

 
 

Tela de instruções 2 

 

        Você vai fazer um rápido treinamento. 

         

        Segure o joystick de forma confortável. 

         

        Localize os botões 7, 6 e 8 e observe como pressioná-los. 

         

        Estes são os botões que você vai acionar durante o teste. 

                 

        Para continuar, aperte o botão 7,  

         
        do lado esquerdo inferior do joystick. 
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Tela de instruções 3 

 

        Guarde isso!  

         

        Botão 7, do lado esquerdo inferior: MAIS UM ITEM 

         

        Botão 6, do lado direito superior: SIM 

         

        Botão 8, do lado direito inferior: NÃO 

        

                

                             

        Para começar o teste, aperte 

        o botão 7, do lado esquerdo inferior do joystick. 

 

 

 

 

Tela de instruções 4 

 

         Agora você vai treinar 

          

         em um ritmo um pouco mais rápido. 

                 

        Não esqueça!  

         

        Botão de baixo do lado esquerdo: Para que venha mais um item 

        Botão de cima do lado direito: SIM 

        Botão de baixo do lado direito: NÃO 

         

                 

        Para continuar o treinamento, aperte o botão 7. 
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Tela de instruções 5 

 

         Agora você vai treinar 

          

         no ritmo do  

          

         teste lingüístico  

          

         que você vai fazer em alguns minutos. 

                 

        Não esqueça!  

         

        Botão 7, do lado esquerdo inferior: MAIS UM ITEM 

        Botão 6, do lado direito superior: SIM 

        Botão 8, do lado direito inferior: NÃO 

         

        Para começar a última parte do  teste, aperte o botão 7. 

 

 

 

 

Tela de instruções 6 

 

        Muito Obrigada! 
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APÊNDICE 11 – Resultados completos da análise estatística dos ERPS dos experimentos 

 
Teste estatístico empregado: RUNNING t–TEST (Hagoort et al., 2004a, 2004b) 

aplicado sobre o sinal diferencial, a cada instante de tempo, considerando-se todos os sujeitos. 

Testa-se a hipótese nula de não haver diferença entre os ERPs a cada instante de tempo, com 

significância de α= 5%. 

 
Experimento 1  

Linha fina     -    Tipo A: O menino chutou o balde  

Linha grossa -  Tipo B: O menino chutou a bola 

 
Se diferença é maior que zero, tem-se que B>A, ou seja, B é mais positivo ou menos 

negativo que A, quando supera o limite de confiança superior de 97,5%. Os intervalos deste 

segmento atestam maior amplitude para as sentenças com idiomaticidade nas derivações abaixo.  

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo A é mais negativo do que B: 

F7:  [200-246] ms; [686-800] ms; 

T3:  [348-406] ms; 

T5:  [400-402] ms; 

Fp1:  

F3:  [426-452] ms; 

C3:  [360-460] ms; [740-800] ms; 

P3:  [368-436] ms;  [710-800] ms; 

O1:  

F8:  [402-510] ms; 

T4:  

T6:  [374-436] ms; 

Fp2:  

F4:  [330-394] ms; [432-542] ms; 

C4:  [360-556] ms; [738-800] ms; 

P4:  [382-452] ms; [524-534] ms; 

O2:  [390-420] ms; 

Fz:  [400-570] ms; 

Cz:  [384-574] ms; [654-796] ms; 

Pz:  [368-444] ms; 

Oz:  [362-428] ms. 
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Se a diferença é menor que zero, tem-se que B<A, ou seja, B é mais negativo ou menos 

positivo que A, quando é inferior ao limite de confiança inferior de 2,5%. Os intervalos deste 

segmento atestam maior amplitude para as sentenças sem idiomaticidade nas derivações abaixo. 

Intervalos, por derivação, em que o tipo B é mais negativo do que A: 

F7:  

T3:  

T5: [100-210] ms; 

Fp1:  

F3:  [64-134] ms; 

C3:  [12-184] ms;  

P3:  [60-208] ms;  

O1:  [110-198] ms; 

F8:  [702-800] ms; 

T4:  [94-124] ms; 

T6:  [164-196] ms; 

Fp2:  

F4:  [732-800] ms; 

C4:  [78-174] ms;  

P4:  [72-200] ms; 

O2:  [104-216] ms; 

Fz:  [58-142] ms; 

Cz:  [30-128] ms; [754-796] ms; 

Pz:  [68-196] ms; 

Oz:  [86-206] ms; 
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Experimento 2  

Linha fina     -  Tipo A: O menino tinha uma  bola  

Linha grossa -  Tipo B: O menino tinha um  vácuo 

 

Se diferença é maior que zero, tem-se que B>A, ou seja, B é mais positivo ou menos 

negativo que A, quando supera o limite de confiança superior de 97,5%. Os intervalos deste 

segmento atestam maior amplitude relacionados a algum elemento da sentença sem 

incongruência nas derivações abaixo.  

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo A é mais negativo do que B: 

F7:  [360-522] ms; 

T3:  [352-484] ms; 

T5:  [190-382] ms; 

Fp1:  [458-470] ms; 

F3:  [358-476] ms; 

C3:  [348-492] ms; 

P3:  [278-308] ms; [384-460] ms; 

O1:  [194-336] ms; 

F8:  [340-436] ms; 

T4:  [302-394] ms; 

T6:  [190-372] ms; 

Fp2:  

F4:  [432-470] ms; 

C4:  [366-454] ms; 

P4:  [268-310] ms; [364-464] ms; 

O2:  [180-356] ms; 

Fz:  [382-428] ms; 

Cz:  

Pz:  [374-454] ms; 

Oz:  [196-368] ms; 
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Se diferença é menor que zero, tem-se que B<A, ou seja, B é mais negativo ou menos 

positivo que A, quando é inferior ao limite de confiança inferior de 2,5%. 

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo B é menor do que A: 

F7:  

T3:  [690-762] ms; 

T5:  [672-800] ms; 

Fp1:  

F3:  

C3:  [0-18] ms; [606-800] ms; 

P3:  [674-800] ms; 

O1:  [690-760] ms; 

F8:  [706-750] ms; 

T4:  

T6:  [686-800] ms; 

Fp2:  [702-722] ms; 

F4:  

C4:  [708-18] ms; 

P4:  [692-800] ms; 

O2:  [668-800] ms; 

Fz:  

Cz:  

Pz:  [706-800] ms; 

Oz:  [642-800] ms; 
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Experimento 3 

 Linha fina -     Tipo A: A cadeira chutou  a bola 

 Linha grossa  - Tipo B: O menino chutou a bola 

 

Se diferença é maior que zero, tem-se que B>A, ou seja, B é mais positivo ou menos 

negativo que A, quando supera o limite de confiança superior de 97,5%. 

Intervalos, por derivação, nos quais B é maior do que A: 

F7:  [0-40] ms; [236-416] ms; 

T3:  [0-32] ms; [212-414] ms; 

T5:  [10-88] ms; [146-300] ms; [744-800] ms; 

Fp1:  [310-396] ms; [620-750] ms; 

F3:  [0-52] ms; [246-412] ms; [744-800] ms; 

C3:  [0-78] ms; [238-414] ms; 

P3:  [0-88] ms; [224-416] ms; 

O1:  [24-76] ms; [176-290] ms; [390-440] ms; [764-800] ms; 

F8:  [0-70] ms; [240-432] ms; 

T4:  [0-92] ms; [236-424] ms; 

T6:  [0-98] ms; [140-204] ms; [248-334] ms; [748-800] ms; 

Fp2:  [304-398] ms; [620-734] ms; 

F4:  [0-72] ms; [282-422] ms; 

C4:  [0-92] ms; [238-422] ms; 

P4:  [0-92] ms; [238-418] ms; 

O2:  [20-76] ms; [236-286] ms; [396-438] ms; [752-800] ms; 

Fz:  [0-42] ms; [254-414] ms; Fz: [722-756] ms; 

Cz:  [0-70] ms; [236-436] ms; [737-782] ms; 

Pz:  [0-92] ms; [218-418] ms; 

Oz:  [20-88] ms; [210-314] ms; [368-428] ms; 
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Se diferença é menor que zero, tem-se que B<A, ou seja, B é mais negativo ou menos 

positivo que A, quando é inferior ao limite de confiança inferior de 2,5%. 

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo B é menor do que A: 

F7:  [460-602] ms; [736-800] ms; 

T3:  [452-644] ms; 

T5:  [468-716] ms; 

Fp1:  [80-224] ms; [486-554] ms; 

F3:  [120-198] ms; [446-606] ms; [778-800] ms; 

C3:  [120-182] ms; [438-628] ms; 

P3:  [120-162] ms; [442-654] ms; 

O1:  [556-718] ms; 

F8:  [502-644] ms; [708-800] ms; 

T4:  [454-800] ms; 

T6:  [452-714] ms; 

Fp2:  [110-240] ms; [460-488] ms; 

F4:  [128-210] ms; [482-620] ms; 

C4:  [446-658] ms; [744-800] ms; 

P4:  [444-676] ms; 

O2:  [536-702] ms; 

Fz:  [120-208] ms; [446-612] ms; 

Cz:  [124-190] ms; [486-632] ms; 

Pz:  [126-164] ms; [446-668] ms; 

Oz:  [522-708] ms; 
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Experimento 4 

Linha fina - Tipo A: O menino chutou a bola na sala 

Linha grossa - Tipo B: O menino chutou a bola na língua 

 

Se diferença é maior que zero, tem-se que B>A, ou seja, B é mais positivo ou menos 

negativo que A, quando supera o limite de confiança superior de 97,5%. 

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo B é maior do que A: 

F7:  [342-552] ms; 

T3:  [402-528] ms; 

T5:  [172-408] ms; 

Fp1:  [484-536] ms; 

F3:  [328-506] ms; 

C3:  [266-514] ms; 

P3:  [94-100] ms; 244-476] ms; 

O1:  [90-390] ms; 

F8:  [364-540] ms; 

T4:  [348-546] ms; 

T6:  [290-490] ms; 

Fp2:  

F4:  [298-472] ms; 

C4:  [318-552] ms; 

P4:  [242-492] ms; 

O2:  [76-156] ms; 206-442] ms; 

Fz:  [356-478] ms; 

Cz:  [270-482] ms; 

Pz:  [232-488] ms; 

Oz:  [202-428] ms; 
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Se diferença é menor que zero, tem-se que B<A, ou seja, B é mais negativo ou menos 

positivo que A, quando é inferior ao limite de confiança inferior de 2,5%. 

Intervalos, por derivação, nos quais o tipo B é menor do que A: 

F7:  [668-800] ms; 

T3:  [652-800] ms; 

T5:  [634-800] ms; 

Fp1:  

F3:  [642-728] ms; 

C3:  [628-800] ms; 

P3:  [620-800] ms; 

O1:  [596-800] ms; 

F8:  [670-700] ms; 

T4:  [618-746] ms; 

T6:  [626-800] ms; 

Fp2:  

F4:  [640-758] ms; 

C4:  [38-46] ms; 632-800] ms; 

P4:  [606-800] ms; 

O2:  [602-800] ms; 

Fz:  [644-724] ms; 

Cz:  [622-766] ms; 

Pz:  [610-800] ms; 

Oz:  [614-800] ms; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


