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1. Realizações do GT no biênio 2000-2002  
 

O GT de Psicolingüística teve as seguintes realizações no período de junho de 
2000 a julho de 2002. 
 

- Edição de volume temático dos Cadernos de Estudos Lingüísticos da 
UNICAMP (n. 40, 2001), com artigos desenvolvidos a partir dos trabalhos 
apresentados na reunião do GT no XV Encontro da ANPOLL, Niterói, 
2000. 

- Realização do II Instituto de Inverno em Língua e Cognição, como 
iniciativa conjunta do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio 
e GT de Psicolingüística da ANPOLL 

- Aproximação de pesquisadores e grupos de pesquisa em função de 
temas de interesse e/ou abordagens teóricas em comum 

- Criação da homepage do GT de Psicolingüística 
- Reunião no XVII Encontro Nacional da ANPOLL, realizado em Gramado 

em 2002. 
 
Apresentam-se anexos o relatório do II Instituto de Inverno em Língua e 
Cognição, encaminhado ao CNPq (ANEXO 1),  e os resumos dos trabalhos 
apresentados no Encontro da ANPOLL de 2002 (ANEXO 2). 
 
2. Observações de caráter avaliativo 
 
O GT de Psicolingüística reúne pesquisadores de diversas subáreas e acomoda 
diferentes abordagens teóricas. Pôde-se, no entanto, identificar, nas últimas 
reuniões, uma concentração de pesquisadores que, em diferentes subáreas do 
conhecimento (Processamento sintático e semântico, Aquisição de língua 
materna e desvios no desenvolvimento lingüístico), buscam integrar teorias do 
processamento e da aquisição da linguagem com teorias lingüísticas de 
natureza gerativista (modelo Princípios e Parâmetros, direcionamentos do 
Programa Minimalista e Teoria da Otimidade). Observou-se, ainda, a ampliação 
de interesses de membros do grupo para a aquisição de L2 e afasias, nesse 
mesmo tipo de abordagem teórica. A última reunião do GT contou, não obstante, 
com a participação de grupos de pesquisa com interesses predominantemente 
descritivos ou vinculados a abordagens de natureza conexionista. Nesse 
sentido, o GT constitui-se num micro-cosmos dos principais direcionamentos da 
pesquisa psicolingüística.  
 
Nota-se que ainda é pequeno o número de pesquisadores no campo da 
Psicolingüística no país, sendo a maioria destes predominantemente voltados 
para a Aquisição da Linguagem. Muitos dos membros inscritos não comparecem 
aos encontros. Contudo, nos últimos biênios observa-se uma real integração dos 
membros que efetivamente participam do GT.  Nesse sentido, o GT vem 
assumindo o caráter previsto a partir das discussões realizadas no Encontro de 
Coordenadores em 1999. 
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Observa-se, adicionalmente, que as reuniões do GT de Psicolingüística da 
ANPOLL são o único espaço para a apresentação e discussão de trabalhos em 
andamento em grupos de pesquisa em processamento lingüístico e o único 
fórum em que os estudos de aquisição e de processamento lingüístico podem 
ser considerados de forma integrada. 
 
Considera-se, assim, que a existência do GT é importante não apenas para 
agregar os poucos pesquisadores deste campo como para divulgar essa área de 
investigação, atraindo alunos para eventos como os Encontros da ANPOLL e os 
Institutos de Inverno em Língua e Cognição.  
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2002. 
 

Letícia Maria Sicuro Corrêa. 
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ANEXO 1:  
 
 
 
 

Relatório Técnico 
CNPq 

 
Processo no 451535 / 01 - 4 (NV) ARC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Instituto de Inverno em Língua e Cognição 
 Interfaces no desenvolvimento lingüístico e 

deficiências da linguagem 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 de julho a 10 de agosto de 2001 
 

PUC-Rio 
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Promoção: Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio 
                  GT de Psicolingüística de ANPOLL 
 
 
Coordenação: Profa. Letícia Maria Sicuro Corrêa 
 
 
1. Objetivos: 
 
O II Instituto de Inverno em Língua e Cognição deu continuidade a uma série de 
eventos, iniciada em 1999, com os seguintes objetivos: 
 

 Fornecer cursos de natureza multidisciplinar em nível de pós-graduação e 
workshops centrados em metodologia de pesquisa e/ou recursos 
computacionais para a implementação de experimentos psicolingüísticos, 
para complementar a formação requerida do pesquisador no campo da 
Psicolingüística;  

 
 Divulgar pesquisa recente de modo a atrair alunos para esse campo de 

investigação; 
 

 Promover aproximação da pesquisa psicolingüística com áreas afins e/ou 
com áreas que com ela se integram (Teoria Lingüística, Psicologia 
Cognitiva e do Desenvolvimento, Afasiologia, Neurociências, dentre 
outras), assim como aproximar o trabalho acadêmico, nesses campos, de 
profissionais que atuam em saúde (diagnóstico de deficiências de 
linguagem e reabilitação da linguagem) e educação.  

 
 Facilitar o encontro anual do GT de Psicolingüística, dado que os 

Encontros Nacionais da ANPOLL para GTs ocorrem a cada dois anos 
(nos anos pares). 

 
O II Instituto de Inverno teve como tema Interfaces no desenvolvimento 
lingüístico e deficiências da linguagem . Seus objetivos específicos foram: 
 

 Introduzir os princípios que orientam o Programa Minimalista na Teoria 
Lingüística (Gerativista) e seus desdobramentos para uma teoria da 
Aquisição da linguagem; 

 
 Apresentar resultados de pesquisa recente relativa à aquisição do léxico, 

levando em conta a relação entre desenvolvimento conceptual e lingüístico; 
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 Apresentar resultados de pesquisa relativa à natureza do chamado Déficit 
Especificamente Lingüístico ou Disfasia de Desenvolvimento, à luz da teoria 
lingüística (gerativista); 

 
 Apresentar técnicas voltadas à reabilitação de crianças com atraso no 

desenvolvimento lingüístico num quadro de deficiência especificamente 
lingüística; 

 
 Introduzir princípios de fonologia e fonologia do português e caracterizar 

deficiências no desenvolvimento fonológico; 
 

 Divulgar resultados de pesquisa recente no campo das neurociências que 
apontem para a implementação da linguagem pelo cérebro e para o 
desenvolvimento de áreas e/ou circuitos neurais específicos para o 
processamento verbal; 

 
 Promover a discussão de metodologia de pesquisa experimental para o 

estudo da emergência e de deficiências da linguagem; 
 

 Promover o encontro de subgrupos temáticos do GT de Psicolingüística da 
ANPOLL; 

 
 Ampliar a divulgação do conteúdo dos cursos oferecidos a partir da edição de 

livro com capítulos em que cada um dos tópicos daqueles é tematizado. 
 
 
Com vistas a satisfazer esses objetivos, as seguintes atividades foram 
programadas: 
 

 6 cursos em nível de pós-graduação; 
 Workshop sobre metodologia experimental no estudo da emergência e de 

deficiências da linguagem; 
 Colóquio sobre o tema Interfaces na aquisição da linguagem: perspectivas; 
 Reunião do GT de Psicolingüística; 
 Edição de livro a partir dos cursos oferecidos. 

 
Das atividades programadas, apenas a reunião do GT de Psicolingüística não foi 
realizada. A dificuldade de obtenção de suporte financeiro para passagem e 
estadia por parte da maioria dos integrantes do GT pode ser apontada como 
razão para o pequeno número de integrantes do GT de fora no Rio no evento. 
Houve, não obstante, presença de alguns alunos de instituições de fora do 
estado. A viabilidade da proposta de manter reuniões do GT da ANPOLL, fora 
das reuniões nacionais bianuais, será discutida no próximo Encontro Nacional, a 
ser realizado em junho de 2002. 
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A edição do livro a partir dos cursos oferecidos encontra-se em processo, tendo 
sido estabelecida a data de 15 de fevereiro para a entrega dos originais a serem 
traduzidos. 
 
 
 
 
 
 
2. Atividades realizadas 
 
2.1. Cursos 
 
Os cursos oferecidos puderam valer como cursos de extensão, administrados 
pela Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio, requerendo-se para isso 
75% de freqüência, ou como cursos de pós-graduação, requerendo-se para tal 
75% de freqüência em cada curso e apresentação de trabalho, a obter grau 
mínimo 7,0 (sete).  
 
Cursos de 15, 9 e 6 horas foram oferecidos. Cursos de 15 horas e a combinação 
de dois cursos (módulos), totalizando um mínimo de 15 horas, corresponderam 
a um crédito no Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio para os 
alunos vinculados a programas de pós-graduação (strictu senso) desta ou de 
outra universidade. 
 
Os cursos foram franqueados a professores da PUC e de outras Universidades. 
 
Os cursos oferecidos foram:  
 

 Introdução ao Programa Minimalista  – 15 horas 
Prof. Dr. Jairo Nunes (UNICAMP) 
 
O curso focalizou o Minimalismo de um ponto de vista metodológico, 
apontando para implicações da proposta minimalista para o tratamento de 
que questões anteriormente resolvidas no modelo da regência e ligação.  
 
O curso teve 21 alunos inscritos e contou com a participação da Profa. Celia 
Jakubowicz, que atuou como professor visitante na PUC-Rio, no mês de 
agosto, assim como de professores de outras universidades do Estado de 
Rio de Janeiro.  
 

 Aquisição da Fonologia e desvios fonológicos do desenvolvimento – 15 horas 
Profa. Dra. Carmen Matzenauer-Hernandorena (UCPel / CEAAL-PUCRS 
(Centro de Estudos de Aquisição e Aprendizagem da Linguagem da 
PUCRS)). 
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Neste curso, diferentes modelos para o tratamento da fonologia foram 
apresentados, com ênfase na fonologia auto-segmental, constratando-se as 
previsões decorrentes dos mesmos para curso da aquisição da fonologia do 
português e para desvios do desenvolvimento fonológico.  
 
O curso teve 9 alunos inscritos, dentre os quais 6 fonoaudiólogos, e contou 
com a participação de professores do Departamento.  
 

 Aquisição do léxico –  módulo de 9 horas 
Profa. Dra. Roberta Gollinkoff (University of Delaware) 
 

Este curso foi oferecido em substituição ao curso da Profa. Dra Sandra Waxman 
(North Western University), a qual, por motivos de ordem familiar, teve de 
cancelar sua vinda ao Brasil. Manteve-se, não obstante, o tópico originalmente 
proposto ⎯ aquisição do léxico. A substituição da Profa. Sandra Waxman pela 
Profa. Roberta Golinkoff não acarretou qualquer prejuízo à qualidade do curso 
oferecido, tendo em vista que a Profa. Golinkoff conduz pesquisa experimental 
sobre a emergência da gramática nos últimos trinta anos, dedicando-se 
especialmente ao léxico na última década. A prof. Golinkoff, juntamente com Dr. 
K. Hisch-Pasek, introduziu a técnica da fixação preferencial do olhar no âmbito 
do estudo da aquisição da linguagem. O modelo de aquisição do léxico 
recentemente proposto por Dr. Golinkoff e colaboradores constitui uma das 
propostas teóricas mais abrangentes sobre este processo. 
 
O curso apresentou resultados de pesquisa relativa à aquisição do léxico, 
obtidos por meio de técnicas experimentais tais como a fixação preferencial do 
olhar intermodal e o modelo Emergentista de aquisição do léxico recentemente 
proposto por Dr. Golinkoff e colaboradores.  
 
O curso teve 17 alunos inscritos e também contou com a participação da Profa. 
Celia Jakubowicz e de professores do Departamento. 
 

 O déficit especificamente lingüístico (SLI), na perspectiva do 
desenvolvimento – módulo de 9 horas 

Prof. Dr. Keith Nelson (PennState University) 
 

O curso deu ênfase a um método de intervenção em casos de SLI baseado 
em pesquisa experimental conduzida por Dr. Nelson. Contou com 19 alunos 
inscritos, dentre os quais 10 fonoaudiólogos, assim como com a participação 
da Profa. Celia Jakubowicz.  
 

 O déficit especificamente lingüístico (SLI) e categorias funcionais, numa 
perspectiva lingüística ⎯ módulo de 9 horas. 

Profa. Dra. Celia Jakubowicz (Université Paris-V) 
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O curso partiu do pressuposto  de o SLI ser uma deficiência de ordem 
genética e da hipótese de que esta afeta particularmente a fixação de 
parâmetros relativos a categorias funcionais. Dados experimentais do francês 
e do espanhol foram apresentados dando suporte a essa hipótese.  
 
O curso contou com 22 alunos, tendo atraído tanto pesquisadores no campo 
da teoria lingüística quanto profissionais da saúde.  

 
 Desenvolvimento e deficiência da linguagem em nível cerebral ⎯ 6 horas 

Profa. Dra. Suzana Herculano-Houzel (Museu da Vida - FIOCRUZ). 
 

O curso apresentou resultados de pesquisa sobre a neurofisiologia do 
cérebro, com ênfase na especialização e na plasticidade do córtex. Dados 
obtidos por meio de técnicas tais como PET scan e ressonância magnética 
funcional foram apresentados, permitindo a visualização das áreas ativas no 
processamento de diferentes tarefas lingüísticas por ouvintes e surdos. 
 
O curso atraiu a atenção de um considerável número de alunos (31 alunos) 
de diferentes universidades e com diferentes focos de interesse no estudo da 
língua, assim como de profissionais da saúde. O curso contou também com a 
participação da profa. Celia Jakubowizc e de professores de outras 
instituições. 
 
Os membros do Grupo de Pesquisa em Processamento e Aquisição da 
Linguagem do LAPAL (Laboratório de Psicolingüística e Aquisição da 
Linguagem da PUC-Rio) participaram de todos os cursos. 
 

 
Os cursos dos Profs. Roberta Golinkoff, Celia Jakubowicz e Keith Nelson foram 
ministrados em Inglês e contaram com serviço de tradução simultânea prestado 
por duas estagiárias do Bacharelado em Tradução do Departamento de Letras 
de PUC-Rio.  
 
Essas estagiárias se submeteram a treinamento prévio nos tópicos dos cursos 
sob orientação da Profa. Leticia Sicuro Corrêa, coordenadora do evento, e com 
assistência dos demais membros da comissão organizadora. Esse treinamento 
incluiu a leitura da bibliografia dos cursos, quando vocabulário técnico foi 
levantado, participação das estagiárias nos seminários quinzenais do Grupo de 
Pesquisa em Processamento e Aquisição da linguagem do LAPAL e reuniões 
para checagem terminológica com a coordenadora do evento e membros da 
equipe. 
 
 
Os cursos atenderam plenamente aos objetivos propostos, no que concerne aos 
conteúdos apresentados, e tiveram muito boa receptividade por parte dos 
alunos. Poucos alunos deixaram de alcançar a freqüência mínima requerida. Os 



 10

trabalhos realizados pelos alunos vinculados a programas de pós-graduação 
tiveram prazo de entrega ao fim do semestre letivo em curso e não foram, 
portanto, ainda avaliados.  
 
Os cursos foram considerados produtivos por parte dos profissionais da saúde 
que os frequentaram. 
 
O quadro 1 apresenta o total de alunos inscritos no Instituto e sua distribuição 
em função do número de cursos freqüentado por cada um.  
 
 

Quadro 1 
Distribuição de alunos em função dos números de cursos em que cada um se 

inscreveu 
 

Número de cursos Alunos 
1 30 
2 20 
3 03 
4 01 
5 00 
6 06 
Total de alunos participantes 60 
 
Verifica-se que a maioria dos alunos freqüentou um ou dois dos cursos 
oferecidos. 
 
O quadro 2 apresenta o número de alunos inscritos em cada um dos cursos 
oferecidos.  
 

Quadro 2 
Total de alunos inscritos em cada cursos 

Cursos Alunos 
Introdução ao Minimalismo 21 
Aquisição da fonologia e desvios fonológicos 09 
Aquisição do léxico 17 
SLI  e desenvolvimento 19 
SLI sob perspectiva lingüística 22 
Desenvolvimento e deficiência da linguagem 
em nível cerebral 

31 

Total de inscrições em cursos 119 
 
Verifica-se um grande interesse pelo curso que relaciona Lingüística 
(Psicolingüística) e Neurociência. Os cursos em sintaxe e sobre SLI também 
despertaram considerável interesse. O curso de fonologia, apesar de ter o 
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menor número de inscritos, contou com alunos ouvintes e foi considerado 
altamente produtivo por todos os que dele participaram. 
 
2.2. Workshop: Metodologias para a avaliação do 
desenvolvimento lingüístico  
 
O workshop teve como objetivos a apresentação e a discussão de alternativas 
metodológicas para a avaliação de habilidades lingüísticas em fase inicial da 
aquisição da linguagem, focalizando, particularmente, a técnica da fixação 
preferencial do olhar intermodal, assim como procedimentos para a avaliação de 
deficiências da linguagem ao longo do desenvolvimento. 
 
Participaram do workshop os professores Roberta Golinkoff, Celia Jakubwicz, 
Keith Nelson, o grupo de pesquisa em Processamento e Aquisição da linguagem 
do LAPAL (PUC-Rio) e sua Coordenadora (coordenadora do evento), assim 
como alguns alunos de outras universidades, que desenvolvem tese em 
aquisição da linguagem.  
 
A profa. Golinkoff apresentou em detalhe a metodologia baseada na técnica da 
fixação preferencial do olhar intermodal em duas versões: interativa e não 
interativa, apontado vantagens e desvantagens de cada modalidade e 
considerando as soluções encontradas ao longo do tempo para lidar com 
dificuldades de implementação. Sua apresentação foi de grande relevância para 
o laboratório de bebês do LAPAL, em fase de implantação. 
 
A profa. Jakubowicz apresentou a metodologia para produção eliciada que vem 
sendo utilizada em seu trabalho com crianças diagnosticadas como portadoras 
de disfasia evolutiva ou SLI/DEL. A possibilidade de trabalho integrado com a 
equipe do LAPAL, que desenvolve uma metodologia para o diagnóstico do 
SLI/DEL em português foi discutida. 
 
O Prof. Nelson apresentou maiores detalhes do método de compensação de 
deficiências da linguagem que desenvolve. Ainda que fundada em pressupostos 
teóricos distintos dos assumidos pela maior parte dos participantes, a técnica se 
apresenta como um possível meio de facilitar o uso de estratégias cognitivas 
quando o processo natural de aquisição da língua se vê prejudicado. 
 
A equipe do LAPAL apresentou experimento em andamento para captação da 
sensibilidade de crianças de 22 a 28 meses a alterações fônicas em itens que 
ocupam a posição de determinante em enunciados, como parte do estudo da 
aquisição do gênero gramatical. A prof. Celia considerou a técnica de utilidade 
para a investigação de casos de SLI. A possibilidade de projeto conjunto em 
estudo contrastivo foi considerada e uma primeira etapa de um trabalho 
integrado foi iniciada imediatamente após o evento. Questões relativas à 
utilização da técnica da escuta preferencial e da fixação preferencial do olhar no 
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estudo da categoria D (determinante) também foram discutidas pelos 
participantes.  
 
O workshop foi considerado produtivo pelos participantes. 
 
2.3 Colóquio: Interfaces na aquisição da linguagem: 
perspectivas 
 
O Colóquio partiu de uma proposta da Profa. Letícia Corrêa, de se considerarem 
as implicações do Programa Minimalista para uma teoria da aquisição da 
linguagem, levando em conta o princípio da interpretabilidade plena e a 
possibilidade de haver restrições à forma das gramáticas de línguas naturais 
decorrentes de pressões dos sistemas de interface. O Prof. Jairo Nunes deu 
início à discussão, apresentando aspectos do modelo de língua vigente que 
decorrem da condição de legibilidade de expressões lingüísticas por sistemas de 
performance e apontando para o que se apresenta como problema para uma 
teoria da aquisição da linguagem nesse modelo. A discussão se deu de modo 
informal, envolvendo os demais convidados, assim como alunos.  
 
 
3. Avaliação final: 
 
A coordenação do evento considerou os trabalhos altamente produtivos. Os 
cursos e demais eventos tiveram boa avaliação por parte dos alunos inscritos e 
dos docentes da PUC e de outras universidades. Espera-se que a publicação 
decorrente do mesmo venha a ampliar o acesso ao conhecimento das questões 
de relevância teórica, metodológica e aplicada, do ponto de vista de intervenção 
em casos de SLI/DEL. 



 13

 
ANEXO 2:  
 
 
RESUMOS 
 
 
COMUNICAÇOES COORDENADAS E PAINÉIS TEMÁTICOS: 
 
1. ESTUDOS EM AQUISIÇÃO FONOLÓGICA: NOVAS CONTRIBUIÇõES 
 
Ana Ruth Mourisco Miranda (Universidade Católica de Pelotas - UCPel) 
Carmen Lúcia Matzenauer-Hernandorena (UCPel) 
Carolina Lisbôa Mizzumo (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul – PUCRS) 
Giovana Ferreira Gonçalves Bonilha (PUCRS) 
Regina Ritter Lamprecht (PUCRS) 
 
Os estudos em aquisição de Fonologia realizados no sul do Brasil têm procurado 
estabelecer uma acurada descrição do processo desenvolvimental de duas 
unidades fonológicas em particular – segmentos e sílabas --, chegando à 
explanação dos fenômenos com base em teorias derivacionais não lineares e, 
mais recentemente, com base na Teoria da Otimidade. Essas comunicações 
coordenadas, cujos títulos seguem abaixo, trazem exemplos do 
encaminhamento da linha de pesquisa seguida nesses trabalhos, bem como dos 
resultados alcançados até aqui. 
 
A REPRESENTAÇÃO DAS CONSOANTES RÓTICAS NOS SISTEMAS DE 
CRIANÇAS BRASILEIRAS E ARGENTINAS 
Ana Ruth Mourisco Miranda (Universidade Católica de Pelotas - UCPel) 
 
A AQUISIÇÃO DAS OPOSIÇÕES NAS CLASSE DAS FRICATIVAS 
CORONAIS COM BASE EM RESTRIÇÕES 
Carmen Lúcia Matzenauer-Hernandorena (Universidade Católica de Pelotas 
-UCPel) 
 
ALONGAMENTO COMPENSATÓRIO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DAS 
CODAS MEDIAL E FINAL NO PORTUGUÊS DO BRASIL 
Carolina Lisbôa Mizzumo (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul – PUCRS) 
 
APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE APRENDIZAGEM NA AQUISIÇÃO DA 
ESTRUTURA SILÁLICA 
Giovana Ferreira Gonçalves Bonilha (Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul PUCRS) 
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A ORDENAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA 
NORMAL E NOS DESVIOS FONOLÓGICOS; O CASO DA METÁTESE 
Regina Ritter Lamprecht (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul PUCRS) 
 
 
2. AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE SONS NO PORTUGUÊS 
 
Elizabeth Reis Teixeira (Universidade Federal da Bahia) 
Rosana Santos Dórea (Universidade do Estado da Bahia-Campus 14, 
Doutoranda PPGLL/UFBA)  
Andréa Sena dos Santos (Doutoranda PPGLL/UFBA) 
Claudia Tereza s da Silva e Karine Araújo Silveira (Mestrandas PPGLL/ 
UFBA) 
 
 
ANÁLISE CONTRASTIVA, ANÁLISE PROCESSUAL E ESTUDOS 
COMPARATIVOS DE FREQÜÊNCIA DE OCORRÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 
SISTEMA DE SONS NO PORTUGUÊS 
 
Elizabeth Reis Teixeira (Universidade Federal da Bahia) 
 
Os tipos de metodologia analítica empregados na abordagem aos dados infantis, 
encontrados nos estudos sobre a Aquisição do Sistema de Sons no Português 
do Brasil, serão examinados.   Serão discutidos tanto os métodos da Análise 
Contrastiva, da Análise de Processos (ou de Regras Implementacionais), que, 
supostamente, traduzem as relações entre o sistema adulto-alvo e as produções 
da criança, como a relativamente recente prática de investigação de padrões 
estatisticamente recorrentes na fala infantil que refletem padrões similares de 
freqüência de ocorrência da língua adulta (ou o ambiente lingüístico da criança). 

 
 

O ENCONTRO CONSONANTAL NA AQUISIÇÃO FONOLÓGICA DO 
PORTUGUÊS 
Rosana Santos Dórea (Universidade do Estado da Bahia-Campus 14, 
Doutoranda PPGLL/UFBA) 
 
 Pretende-se, com esta pesquisa, descrever o processo de Simplificação 
do Encontro Consonantal do tipo C + /r/ e C + /l/, na aquisição fonológica do 
Português, verificando qual a posição que apresenta um maior número de 
simplificações do encontro consonantal e quais os estágios de simplificação do 
encontro que são mais e menos implementados, além de estabelecer padrões 
maturacionais, analisar graus de complexidade dos encontros e verificar os 
encontros que surgem primeiro.  Parte-se, para tal fim, da Teoria da Fonologia 
Natural, segundo as propostas de INGRAM (1976), GRUNWELL (1982/1987) e 
TEIXEIRA (1985/1988), além de se levar em conta a Teoria Molde/Conteúdo, de 
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MACNEILADE & DAVIS (1995/1996).  O corpus é constituído pelos registros, 
evocados através da nomeação espontânea, de 32 sujeitos procedentes da 
cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, cujos pais (ou, pelo menos, um 
deles) possuem nível escolar secundário (2º grau completo).  Esses sujeitos 
estão igualmente distribuídos em oito grupos etários.  Foram observados os 
seguintes resultados: 1) não foi constatada uma posição que apresente um 
maior número de simplificações do encontro consonantal; 2) o estágio de 
simplificação do encontro mais implementado é o segundo (Simplificação dos 
encontros através da elisão do segundo elemento) e o menos implementado o 
terceiro ( Realização do segundo elemento como semivogal palatal); 3) o 
processo é descartado na faixa etária de 4;1 a 4;6; 4) a escala numérica de 
MacNeilage e Davis (1996), proposta para o Inglês, não se aplica ao Português 
e 5) os encontros que surgem primeiro são os formados com oclusivas, 
principalmente, bilabiais. 
 
 
A AQUISIÇÃO DE DITONGOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
NA CLASSE SÓCIO-ESCOLAR “A” 
Andréa Sena dos Santos (Doutoranda PPGLL/UFBA) 
 
A finalidade desta pesquisa é analisar os processos pelos quais passam os 
Ditongos  durante a aquisição do Português Brasileiro como língua materna. De 
um corpus de 52 crianças, apresentamos, aqui, os resultados obtidos através da 
análise de dados de 16 crianças, soteropolitanas, de ambos os sexos, com 
idades entre 2;1 (dois anos e um mês) e 7;0 (sete anos),  pertencentes à classe 
sócio-escolar A (aquela cujos pais das crianças possuem o 3º grau completo). 
Os dados foram eliciados por meio de um exame fonético-fonológico 
especificamente construído para o estudo da classe das Semivogais. Verificando 
a capacidade de produzir sons de sua língua distintivamente, fazemos uma 
avaliação da maturação fonológica da criança, com base nos achados do Perfil 
do Desenvolvimento Fonológico em Português (PDFP, Teixeira 1989), e 
mostramos as estratégias implementacionais mais recorrentes em cada contexto 
analisado. 
 

 
A ORGANIZAÇÃO LEXICAL E PROSÓDICA: UMA CONTAGEM DE 
FREQÜÊNCIA 
 
Claudia Tereza S. da Silva (Mestranda PPGLL/ UFBA) 
Karine Araújo Silveira (Mestranda PPGLL/ UFBA) 
Elizabeth Reis Teixeira (Universidade Federal da Bahia) 
 
A importância da sílaba e de seus constituintes na estrutura e aquisição das 
línguas vem sendo enfatizada por estudos recentes. Análises lingüísticas 
utilizando dados estatísticos com o intuito de subsidiar um grande banco de 
dados composto por diversas línguas a fim de corroborar a descoberta de 
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generalizações em relação tanto ao conteúdo, quanto à estrutura dos sistemas 
fonológicos das línguas naturais, povoam os estudos lingüísticos mais novos. No 
Brasil, os estudos estatísticos sobre as línguas naturais ainda são muito 
limitados. O PROAEP – Programa de Estudos sobre Aquisição e Ensino do 
Português como Língua Materna – vem, desde 1999, realizando um trabalho de 
contagem de freqüência e análise da estrutura silábica, assim como dos padrões 
intra-silábicos e intersilábicos. Já foram analisadas 25.230 palavras, num total de 
96.998 sílabas, das 27.074 palavras do Minidicionário Aurélio (FERREIRA, 
1977). O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar os dados 
encontrados nas contagens de freqüência dos padrões lexicais e da estrutura 
prosódica da língua portuguesa.  
 
 
3. PROCESSAMENTO, AQUISIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE LINGUAGEM: 
CONCORDÂNCIA GRAMATICAL E FENÔNEMOS AFINS 
 
Letícia Maria Sicuro Corrêa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – PUC-Rio) 
Maria Cristina Cristina Lobo Name (Doutoranda PUC-Rio) 
Erica dos Santos Rodrigues (Doutoranda PUC-Rio) 
Marisa Santos da Silveira (Mestranda PUC-Rio) 
Diogo Álvares de Azevedo e Almeida (Ex Iniciação Científica / Mestrando 
PUC-Rio) 
 
O Grupo de Pesquisa em Processamento e Aquisição da Linguagem vem 
trabalhando, de forma integrada, no processamento da concordância gramatical, 
considerando as bases computacionais e lexicais desse processo e suas 
implicações para o processo de aquisição de uma língua específica – o 
português, e para manifestações do Déficit Especificamente Lingüístico nessa 
língua. Explora-se um modo de articulação entre uma teoria de língua à luz do 
Programa Minimalista e modelos de processamento e aquisição da linguagem. 
 
ACESSO E REPRESENTAÇÃO LEXICAL DE PALAVRAS FLEXIONADAS EM 
GÊNERO NO PORTUGUÊS 
 
Letícia M. Sicuro Corrêa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
- PUC-Rio) 
Diogo A. de A. e Almeida (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro -PUC-Rio) 
 
A representação de palavras flexionadas em gênero no léxico mental é 
investigada por meio de tarefa de decisão lexical com adultos falantes nativos de 
português. Em estudo conduzido em Espanhol, Dominguez, Cuetos e Segui 
(1999) encontraram efeito da freqüência relativa da forma de superfície de 
palavras flexionadas em gênero, o que foi interpretado como indicativo de 
representações independentes para estas formas no léxico mental. Contudo, 
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naquele estudo, substantivos e adjetivos flexionados em gênero foram 
apresentados de forma indiferenciada. O presente estudo tem como objetivo 
verificar se um efeito semelhante da freqüência relativa de formas flexionadas 
em gênero é obtido em Português e se este efeito pode ser diferenciado em 
função da categoria gramatical à qual a palavra a ser verificada mais 
imediatamente remete – substantivo ou adjetivo. Considera-se a possibilidade 
de o gênero ser tomado como um traço intrínseco de nomes, caso formas 
femininas flexionadas sejam representadas como formas derivadas, o que 
justificaria o acesso diferenciado em função da freqüência relativa da forma 
flexionada em substantivos. Adjetivos, por outro lado, teriam o valor do traço 
opcional de gênero determinado por concordância, o que não seria compatível 
com a proposta de representações diferenciadas em função de gênero no léxico 
mental. Dois experimentos são apresentados, um com palavras imediatamente 
identificadas como substantivos e outro com palavras imediatamente 
identificadas como adjetivos, por falantes nativos de português. As variáveis 
manipuladas são freqüência relativa da forma de superfície (dominante e não 
dominante no par formado por formas flexionadas em gênero) e gênero 
(masculino e feminino). Os resultados preliminares apontam para o acesso 
diferenciado em função da freqüência dominante em substantivos. Discute-se a 
relação que se pode estabelecer entre efeitos de freqüência no acesso lexical e 
representação de unidades lexicais no léxico mental, levando em conta um 
modelo de língua. 
 
Referência: 
Dominguez, A., Cuetos, F., & Segui, J. (1999). The Processing of Grammatical 

Gender and Number in Spanish. Journal of Psycholinguistic Research, 28, 
485–498. 

 
SENSIBILIDADE A DETERMINANTES E ATRIBUIÇÃO DE GÊNERO A 
NOVOS NOMES POR CRIANÇAS ADQUIRINDO O PORTUGUÊS 
 
Maria Cristina L. Name (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
– PUC-Rio) 
 
Os experimentos apresentados buscam evidências para uma hipótese sobre 
aquisição de gênero, segundo a qual as classes de gênero são identificadas 
dentro da categoria funcional Determinante e o gênero é atribuído a um novo 
nome através do processo de concordância entre Determinante e Nome (Corrêa, 
2001; Name & Corrêa, 2002). Este modelo pressupõe tanto a presença da 
categoria funcional D nos primeiros estágios da aquisição da linguagem quanto 
habilidades discriminatórias que permitam à criança relacionar os elementos às 
suas categorias. O primeiro experimento amplia os resultados de Name & 
Corrêa (2002), onde se investiga a) a capacidade de crianças adquirindo o 
português distinguirem elementos das categorias D e C(omp) e b) sua 
sensibilidade à (in)congruência de gênero dentro do DP. Usando a Tarefa de 
Identificação de Imagem, crianças de 22 a 28 meses (média de 25 meses) foram 
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submetidas a 4 condições em que se manipulam a congruência de gênero do 
Determinante e o item que ocupa a posição estrutural reservada a elementos da 
categoria funcional D (determinantes, complementizadores ou pseudo-itens). Os 
resultados são compatíveis com a hipótese apresentada, sugerindo que, nessa 
idade, a criança identifica os itens da categoria D e percebe a concordância de 
gênero no DP. O segundo experimento explora a atribuição de gênero a 
palavras desconhecidas a partir de Tarefa de Produção Eliciada, buscando 
observar se a criança privilegia a informação de gênero veiculada pelos 
determinantes ou pelo padrão fônico da terminação da palavra. Resultados 
parciais com crianças de 2 a 3 anos sugerem a preferência pela informação 
veiculada nos determinantes, contrariamente aos resultados obtidos por 
Karmiloff-Smith (1979). 
 
Referências: 
 
Corrêa, L. M. S. (2001). Uma hipótese para a identificação do gênero gramatical 

com particular referência para o português. Letras de Hoje, v. 36, 3, 289-
297. 

Karmiloff-Smith, A. (1979). A functional approach to child language. A study of 
determiners and reference. Cambridge Univ. Press. 

Name, M. C. L. and Corrêa, L.M. S. (2002). Young children sensitivity to 
determiners and the identification of the gender system in Portuguese. 
Proceedings of the Generative Approaches to Language Acquisition - GALA 
Conference 2001, 180-188. 

 
 
 
RELAÇÕES HIERÁRQUICAS X ORDEM DE PALAVRAS NO ESTABELECIMENTO DA 
CONCORDÂNCIA ENTRE SUJEITO E VERBO NA PRODUÇÃO DE SENTENÇAS 
 
Erica dos Santos Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - PUC-Rio) 
 
O processamento da concordância entre verbo e sujeito na produção de 
sentenças no português é investigado. Em particular, será examinado como se 
dá o estabelecimento da concordância verbo/ sujeito na produção de sentenças 
com sujeitos de estrutura complexa formada por um núcleo e um sintagma 
modificador de natureza preposicional (o professor do menino) ou por um núcleo 
e um sintagma oracional (o professor que viu o menino). A partir de experimento 
com o emprego da técnica de indução de erros com base em preâmbulos, 
pretende-se verificar que fatores influenciam na produção da concordância: se a 
relação hierárquica entre o núcleo do sujeito (professor) e o chamado termo 
local (menino) ou a distância linear entre o termo local e o verbo. Os resultados 
são comparados aos obtidos por Vigliocco & Nicol (1998) em estudo sobre a 
produção da concordância por proximidade com falantes de inglês, no qual as 
autoras, partindo da hipótese de que é possível dissociar o processo de 
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construção de estruturas hierárquicas do processo de linearização de palavras 
na produção de sentenças, apresentam evidências de que o estabelecimento da 
concordância ocorre no momento da construção de estrutura hierárquica.  
 
UMA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO LINGÜÍSTICO DE CRIANÇAS 
FALANTES DE PORTUGUÊS COM SUSPEITA DE DEL (DÉFICIT 
ESPECIFICAMENTE LINGÜÍSTICO) 
 
Marisa Santos da Silveira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro -- PUC-Rio) 
 
A compreensão e a produção de quatro crianças com suspeita de serem 
portadoras de DEL (Déficit Especificamente Lingüístico) são avaliadas. 
Possíveis dificuldades são antecipadas a partir de manifestações do DEL em 
diferentes línguas e de principais hipóteses relativas à natureza do déficit. 
Avalia-se, em particular, a compreensão de orações relativas, passivas, 
interrogativas QU e reflexivos, o reconhecimento e a produção de formas 
flexionadas em gênero e número, o processamento da concordância de gênero 
e número no DP e o efeito de informação relativa a gênero e número do adjetivo 
na condução do parsing de construções predicativas. Os resultados parciais 
sugerem que dificuldades que remetem ao sistema computacional comum a 
diferentes línguas podem ser observadas, assim como deficiências relacionados 
a operações de movimento sobre traços lexicais, tal como manifestas em 
línguas de morfologia rica.  
 

 
4. PARSING E INTERPRETAÇÃO 
 
O PROCESSAMENTO DE ORAÇÕES RELATIVAS POR FALANTES 
MONOLÍNGÜES E BILÍNGÜES DE PORTUGUÊS E DE INGLÊS 
 
Marcus Maia - (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) 
Juliana Maia - bolsista de Iniciação Científica (CNPq) 
 
O presente estudo investiga a compreensão de orações adjetivas ambíguas por 
falantes nativos e não-nativos de português e de inglês. Uma questão central a 
ser estudada no processamento sintático de bilíngües, expressa por Fernández  
(1999), consiste em saber se os falantes  que aprenderam uma segunda língua 
(L2) quando adultos processam as frases dessa língua do mesmo modo que os 
falantes que a usam como primeira língua (L1) o fazem. Nossos resultados, 
baseados em um questionário offline e em um experimento de leitura auto-
monitorada "on line" parecem indicar que  a resposta a essa questão é negativa, 
sugerindo que  os princípios da Gramática Universal possam não ser 
diretamente acessíveis aos falantes adultos da L2 em função da influência de 
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estratégias de processamento da L1 sobre o processamento da L2.  Tanto os 
resultados de um questionário "offline" quanto os tempos médios de leitura em 
um experimento de leitura auto-monitorada focalizando a compreensão de 
frases como "Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda" e 
"Someone shot the servant of the actress who was in the balcony" indicam que a 
preferência de resolução da ambigüidade na L2 pelos falantes bilíngües é 
influenciada pelas rotinas próprias da L1. 
 
Referência bibliográfica 
 
FERNANDEZ, E.M. (1999) Processing strategies in second language acquisition: 
some preliminary results. In E.C. Klein and G. Martohardjono (eds.), The 
development of second language grammars: a generative approach. 
Amsterdam:John Benjamins.  
 
 
 
PROCESSANDO ORAÇÕES ADJETIVAS CURTAS E LONGAS NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 
Ingrid Finger (Universidade de Santa Cruz do Sul) 
Márcia Cristina Zimmer (Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do 
Sul, PUCRS) 
 
Vários estudos sobre processamento de sentenças vêm abordando as 
preferência de interpretação em orações adjetivas restritivas complexas 
(contendo dois sintagmas nominais potencialmente interpretáveis: SN1 e SN2). 
Observou-se que as línguas variam quanto ao sintagma preferido no 
processamento dessas orações (doravante OAs). Os falantes de inglês 
escolhem a interpretação na qual a OA se refere ao SN2, ao passo que os 
falantes de espanhol, holandês, francês e alemão preferem a interpretação na 
qual a OA refere-se ao SN1. Este trabalho relata um experimento com 196 
sujeitos adultos brasileiros monolíngües, objetivando determinar se (a) os 
falantes nativos do português brasileiro exibem algum tipo de preferência na 
interpretação de OAs; (b) o comprimento das OAs favorece a interpretação na 
qual a oração refere-se ao SN1 ou ao SN2; c)  variáveis como gênero e número 
do verbo da oração principal interferem nessa interpretação. Utilizou-se um 
questionário (em 4 versões) contendo 48 sentenças distratoras e 16 sentenças-
alvo ambíguas. Essas subdividiam-se em 8 OAs longas - 17 a 20 sílabas - e 8 
OAs curtas – 3 a 5 sílabas – misturadas entre as outras 48 sentenças na 
proporção de 3 para 1. As sentenças-alvo eram seguidas por uma pergunta 
sobre a interpretação da AO ambígua, enquanto às sentenças distratoras 
seguiam perguntas sobre a interpretação não ambígua das mesmas. Os 
resultados revelam que os falantes do português brasileiro tendem a acessar o 
SN1 tanto em OAs curtas com em OAs longas. Observou-se, também, que 
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variáveis como o comprimento das OAs, o gênero e o número dos SNs da 
oração principal interferem na preferência de interpretação. 
  
References: 
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PROCESSAMENTO DE RELATIVAS EM PORTUGUES BRASILEIRO 
Edson T. Miyamoto (Nara Institute of Science and Technology 
Ingrid Finger (Universidade de Santa Cruz do Sul, RS) 
 
Como as pessoas lêem palavras uma a uma e extraem o significado de uma 
sentença? Essa e' a questão básica que se tenta responder quando se pesquisa 
processamento de sentenças. Um dos tópicos de interesse nesta área e' o 
processamento de orações relativas (OR) tais como `que estava no balcão' em 
(1) (traduzida do inglês, Cuetos e Mitchell, 1988). (1) Alguem atirou no criado da 
atriz que estava no balcão. Embora seja possível associar o `criado' ou a `atriz' 
como sendo o sujeito da OR, a preferência media varia dependendo da lingua.  
Essa variação em preferência tem inspirado estudos em varias línguas gerando 
um programa de pesquisa abrangente que não mais se restringe ao inglês. Além 
do que, estudos similares com resultados distintos têm forçado os 
pesquisadores a prestarem atenção a detalhes metodológicos pouco discutidos 
até então (e.g. os segmentos usados em metodologias on-line; de Vincenzi e 
Job, 1995; Gilboy e Sopena, 1996). O estudo do Portugues brasileiro em suas 
variacoes regionais tem o potencial de resolver varias questões teoricas 
pendentes (Frazier e Clifton, 1996; Gibson et al, 1996; Hemforth et al, 1997; inter 
alia). Baseados em questionários conduzidos em Porto Alegre e São Paulo com 
itens traduzidos do inglês (Carreiras e Clifton, 1993;  Cuetos e Mitchell, 1988), 
nos concluímos que a OR em (1) e' preferencialmente associada com `criado' 
(resultado semelhante a Maia e Maia, 2001).  Resultados anteriores sugerindo 
preferência por `atriz' (Miyamoto, 1998) se devem a demoras artificiais criadas 
por concordância numérica (e.g. Carreiras, 2001; Fernandez, 2000). 
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O PROCESSAMENTO DA CORREFERÊNCIA DO SUJEITO PRONOMINAL 
EM SENTENÇAS FORMADAS POR VERBOS DE COMUNICAÇÃO 
LINGÜÍSTICA NO PORTUGUÊS DO BRASIL 
 
Maria de Fátima Benício de Melo (Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ) 
 
O presente estudo tem como objetivo principal comparar o efeito de reativação 
da categoria vazia em posição de sujeito no português do Brasil com o efeito de 
reativação do pronome lexical na mesma posição de sujeito, tomando como 
referência os verbos de comunicação lingüística (verbo dizer e seus vicários) 
com complementos do tipo oracional introduzidos por "que" ou "se" como, por 
exemplo, em: "José disse a Flávio que ele/ø faria/fizesse o trabalho". O 
experimento psicolingüístico baseado na técnica de "priming" buscou, ainda, 
investigar se o falante/ouvinte acessa rapidamente informações sobre o controle 
verbal, a fim de decidir se atribui a correferência ao sujeito ou ao objeto ou a 
ambos. Os resultados do experimento corroboraram a hipótese de que o falante 
leva em consideração se o verbo de comunicação lingüística utilizado na oração 
matriz é de controle do sujeito ( ex.:afiançar, garantir, prometer), denominados 
de auto-centrados, ou se é de controle de objeto (ex.: aconselhar, pedir, 
ordenar) designados de outro-centrado. No caso de a semântica do verbo da 
oração matriz não ser suficiente para garantir o estabelecimento da 
correferência, procurou-se verificar se o falante recorre a outras pistas verbais 
na sentença, tais como o modo verbal, para realizar a correferência. Isto é o que 
ocorre com o grupo de verbos bi-centrados, tais como dizer, comunicar, avisar. 
Como no experimento com a técnica de "priming" não se capturou o acesso 
rápido ao modo verbal na compreensão dessas frases com verbos bi-centrados, 
realizaremos um segundo experimento que terá como base a técnica de leitura 
auto-monitorada, capaz de identificar os tempos relativos de leitura dos 
diferentes sintagmas, comparando-os entre si e entre as diferentes estruturas 
frasais relevantes.  
 

5. A MODELAGEM EM REDES CONEXIONISTAS: PROCESSOS  
COGNITIVOS LIGADOS À RECEPÇÃO ORAL E ESCRITA 
 
José Marcelino Poersch (Pontifícia Universidade Católica – RS) 
 
A atividade com redes neuroniais artificiais tem sido impulsionada pela 
descoberta de que o cérebro humano processa a informação de forma distinta 
de um computador digital convencional. O cérebro humano constitui um sistema 
de processamento altamente complexo, não-linear e paralelo; ele organiza os 
neurônios de tal forma, a permitir que certos processamentos se realizem muito 
mais rapidamente do que o mais rápido computador digital hoje existente. 
Uma rede neuronial constitui um dispositivo projetado para modelar a maneira 
como o cérebro realiza determinada tarefa; essas redes podem ser simuladas 
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mediante um programa em um computador digital (inteligência artificial clássica) 
ou mediante componentes eletrônicos que aprendem (inteligência artificial 
moderna). O interesse do conexionismo está em fazer com que a máquina 
aprenda. Para alcançar esse objetivo, as redes neuroniais empregam uma 
interligação maciça de unidades de processamento, unidades semelhantes a 
neurônios. 
Assim, uma rede neuronial constitui um processador de distribuição em paralelo 
munido de uma propensão natural para armazenar conhecimento experimental e 
torná-lo disponível para o uso. Em primeiro lugar, esse conhecimento é 
adquirido a partir do ambiente através de um processo de aprendizagem. Em 
segundo lugar, as forças de conexão entre os neurônios (os pesos sinápticos) 
são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. 
A modelagem em redes constitui recurso do paradigma conexionista para trazer 
argumentos para a afirmação de que a aquisição/aprendizagem, em geral, e a 
aquisição da linguagem, em particular, são o resultado de uma aprendizagem a 
partir de insumos internos que vem do meio ambiente e/ou de estímulos 
intermediários que se originam das unidades que mediam as unidades de 
entrada e de saída, sem precisar apelar para a existência de regras inatas. Não 
quer isso dizer que a modelagem constitua um artifício central do conexionismo. 
O mais importante nesse paradigma é a nova explicação que os processos 
cognitivos recebem a partir dos avanços da neurociência. 
Integram a presente mesa de estudos os seguintes pesquisadores e suas 
investigações específicas: 
1. José Marcelino Poersch: O significado da modelagem conexionista; 
2. Ana Elisa Sigot: O aprendizado de estratégias de inferenciação em 

leitura: um estudo interlingüístico; 
3. Márcia Cristina Zimmer: Transferência interlingüística do processo de 

recodificação leitora; 
4. Carlos Ricardo Pires Rossa: Uma arquitetura de rede que permite 

aprender implicaturas pragmáticas. 
 
 
6. AQUISIÇÃO DE L1, L2 E AGRAMATISMO 
 
VIOLAÇÕES DE TEMPO NA FALA DE INDIVÍDUOS AGRAMÁTICOS NO 
PORTUGUÊS DO BRASIL 
 
 
Celso Novaes (UFRJ)  
Marcela Braga (UFRJ) 
 
 
Este trabalho tem por objetivo investigar se as categorias funcionais em afásicos 
agramáticos nativos do português do Brasil são perdidas de modo uniforme, 
conforme descrito para os afásicos agramáticos nativos do inglês, ou de modo 
seletivo, conforme descrito para os afásicos agramáticos nativos do hebraico. 
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Para atingir esse objetivo, foram selecionados dois afásicos agramáticos através 
de dados oriundos de tomografia computadorizada e de teste de Boston. As 
falas produzidas por esses afásicos em situação de entrevista foram transcritas 
e analisadas em função das violações de tempo verbal e de concordância verbal 
(número/pessoa). Os resultados obtidos foram analisados à luz de duas 
hipóteses: a hipótese da poda de árvore, de natureza estrutural, proposta por 
Friedmann e Grodzinsky (1997), e a hipótese da limitação processual, proposta 
por Crain, Ni e Shankweiler (2001). 
 
 
TRAÇOS DE CONCORDÂNCIA E APRENDIZADO DO INGLÊS COMO L2 
 
Mônica Domingues (Mestrado - UFRJ)  
Celso Novaes (UFRJ)  
 
 
Este trabalho tem por objetivo investigar, segundo a ótica da teoria lingüística de 
base gerativista, o aprendizado do inglês como L2 por falantes nativos do 
português do Brasil. Para atingir esse objetivo, foram selecionados 45 alunos 
adultos da Cultura Inglesa. Esses alunos foram divididos em três grupos de 15, 
em função do tempo de aprendizado. A esses informantes foram propostos 
testes de julgamento de gramaticalidade, cobrindo quatro fenômenos 
lingüísticos: apagamento do sujeito, ocorrência de sujeito pós-verbal, posição do 
advérbio e ordem nome-adjetivo. Os resultados obtidos foram analisados em 
função dos diferentes valores que os traços de concordância assumem nas duas 
línguas em questão. 
 
 
APAGAMENTO DE OBJETO, CLITICIZAÇÃO E APRENDIZADO DE 
ESPANHOL L2 POR FALANTES ADULTOS BRASILEIROS  
 
 
Maria Mercedes R. Q. Sebold (UFRJ)  
Celso Novaes (UFRJ) 
 
AVALIAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS DURANTE A AQUISIÇÃO 
 
Aniela Improta França (UFRJ) 
 
Este é um estudo de avaliação de gramaticalidade aplicado a 36 crianças 
distribuídas homogeneamente em quatro  faixas etárias: 3, 4, 5 e 6 anos. As 
crianças foram expostas a 6 séries de testes cada um com 6 itens, 
incongruentes e congruentes na taxa de 1:1. As três primeiras contêm relações 
dentro do âmbito estritamente lingüístico de seleção categorial. A Série 1 trata 
de relações locais entre o verbo e seu argumento interno. A Série 2 trata de 
relações locais que dependem de traços formais e semânticos herdados de 
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outro sintagma nominal à distância. A Série 3 trata de relações não locais. 
Contrastando, as três próximas séries (4, 5, e 6) envolvem fenômenos 
encerrados por módulos cognitivos não especificamente lingüísticos. A Série 4 
testa o acionamento do Módulo da Pragmática, que é responsável pelo 
pareamento entre a enunciação lingüística e a situação on-line de vida real a 
que a enunciação está se referindo. Incongruências neste módulo envolvem, um 
controle do tempo e do entorno do falante, possivelmente captado na memória 
de trabalho. Com a Série 5, pretende-se verificar a resposta às incongruências 
no Módulo do Conhecimento do Mundo, aquele que controla o acesso a 
conteúdos já anteriormente adquiridos (memória de longo termo). Finalmente, a 
Série 6 replica De Villiers (1995) em seu experimento psicolingüístico sobre o 
Módulo da Teoria da Mente. Tal módulo é responsável pela capacidade de 
perceber que os conteúdos presentes na mente de Outro não são 
necessariamente idênticos aos da mente de Ego. Os achados quanto às 
séries 1, 2 e 3 concordam com os da literatura de aquisição de linguagem que 
apontam para uma incidência de erros inversamente proporcional à faixa etária, 
já que as crianças passam por estágios gramaticais incrementais em direção à 
linguagem adulta (Radford, 1990). Por outro lado, as taxas de erro encontradas 
nas Séries 4, 5 e 6 foram equivalentes nas faixas etárias estudadas, mostrando 
haver, para estas séries, uma independência do estágio de maturação lingüística 
(De Villiers, 1995), já que envolvem outros conhecimentos que vão além da 
cognição lingüística. 
 
 
COMUNICAÇÕES ISOLADAS: 
 
A RELAÇÃO DA MEMÓRIA DE TRABALHO COM A COMPREENSÃO DA 
LINGUAGEM. UM ESTUDO PSICOLINGÜÍSTICO E NEUROPSICOLÓGICO 
COGNITIVO COM POPULAÇÕES DIVERSAS 
 
Cassio Rodrigues (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) 
 
 
Essa apresentação tem por objetivo apresentar um projeto em andamento sobre 
a relação entre a memória de trabalho e a compreensão da linguagem em 
sujeitos com características diferentes (p.ex. crianças, adultos, idosos) e 
populações clínicas diversas (p.ex. afásicos e pacientes com distúrbios 
neurológicos como Alzheimer e Parkinson). O projeto tem três objetivos 
específicos. Em primeiro lugar, o estudo procura entender qual a estrutura 
psicométrica da relaçãoentre o processamento de estruturas sintáticas simples 
(p.ex. uma proposição) e complexas (p.ex. frases comum a ou mais orações 
relativas, frases ambíguas) e a capacidade de processsamento da memória de 
trabalho. Um segundo objetivo está relacionado com as bases neurais do 
processamento sintático. Para alcançar este objetivo estão sendo preparados 
experimentos para a verificação de correlações entre o processamento sintático 
dos sujeitos com deficiências neurológicas adquiridas como Afasia, Alzheimer e 
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Parkison e as respectivas áreas cerebrais registradas através de técnicas de 
imageamento como a ressonância magnética funcional. O último objetivo do 
estudo é o desenvolvimento, com base nos dados experimentais obtidos, de um 
instrumento de coleta de dados junto a pacientes com distúrbios no 
processamento sintático. Um breve relato da literatura em questão será 
apresentado, serão também descritos os instrumentos utilizados para a coleta 
de dados e, por último, serão resumidos os resultados intermediários obtidos até 
o presente momento. 
 
 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS: PROCESSOS SILÁBICOS 
 
Leonor Scliar-Cabral (UFSC/CNPq) 
Lúcia Trindade (ET da Marinha, SC) 
 
Discutiremos os resultados de um experimento em que foram provocadas 
respostas a partir de estímulos de três figuras, a terceira das quais era uma 
combinação das duas primeiras, a fim de verificar os processos de formação de 
palavras por composição ou derivação preferidos por crianças da quarta série 
primária monolíngües do português, em Florianópolis.  Os resultados 
demonstram a preferência significativa por processos silábicos de derivação , 
conforme será demonstrado estatisticamente. 
 


