
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO  
GT DE PSICOLINGÜÍSTICA 

 
 
 

Período: junho de 2002 a julho de 2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação:            Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 
Sub-coordenação:     Ingrid Finger 

                               Universidade Católica de Pelotas 



 2

1. Realizações do GT no biênio 2002-2004  
 

O GT de Psicolingüística teve as seguintes realizações no período de junho de 
2002 a julho de 2004. 
 

- Participação significativa e representativa dos membros do GT no III 
Congresso Internacional da ABRALIN, em março de 2003, no Rio de 
Janeiro e no VI Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem, ENAL 6, 
na PUCRS, em outubro de 2003. 

- Realização de reunião intermediária do GT no dia 02 de outubro de 2004, 
durante o VI Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem, ENAL 6, na 
PUCRS, em Porto Alegre – nessa reunião, como resultado da discussão de 
vários temas de interesse do GT, foi detectada a necessidade do aumento 
de publicações na área de Psicolingüística e foi acertado o lançamento de 
uma “Série”, intitulada “Estudos em Psicolingüística”.  

- Organização do primeiro volume da Série Estudos em Psicolingüística, 
intitulado Processamento da Linguagem - um livro contendo 18 artigos 
de pesquisadores brasileiros e do exterior, que retratam o estado-da-arte 
da pesquisa psicolingüística no Brasil, a ser lançado no próximo Congresso 
Internacional da ABRALIN, em fevereiro de 2005. 

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

- Incentivo aos membros antigos do GT a terem uma participação mais ativa 
no grupo, bem como promoção da integração de novos pesquisadores que 
atuam na área. 

- Atualização de ficha cadastral dos membros do GT, separando-os em 
membros efetivos, convidados e colaboradores. 

- Manutenção da homepage do GT de Psicolingüística. 
- Reunião no XVIII Encontro Nacional da ANPOLL, realizado em Maceió, em 

2004. A programação foi planejada a partir do eixo temático “Questões 
fundamentais na psicolingüística: retomada histórica e perspectivas”, sendo 
que todas as pesquisas apresentadas tiveram como meta refletir o avanço 
das discussões da área, no sentido de enfatizar as contribuições que cada 
linha de pesquisa tem trazido para a psicolingüística no país. Apresentam-
se, em anexo, a programação (ANEXO 1) e os resumos dos trabalhos 
(ANEXO 2) apresentados no Encontro da ANPOLL de 2004, além do 
sumário do livro Processamento da Linguagem (ANEXO 3).  

 

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 
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língua materna, além de 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). Observa-se, ainda, nos últimos 
anos, a ampliação de interesse 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.  

 
Embora ainda seja pequeno o número de pesquisadores no campo da 

Psicolingüística no país, tem-se observado que o GT tem cumprido com seu 
objetivo de integrar a pesquisa na área e, conseqüentemente, nos últimos 
encontros do GT, a participação de pesquisadores tem sido intensamente 
ampliada (conforme pode ser constatada na programação do GT no último 
Congresso da ANPOLL – ANEXO 1); esse, na verdade, foi um dos objetivos 
propostos no Plano de Atividades elaborado para o Biênio 2002-2004, a partir do 
Encontro de Gramado.  

 
Apesar de a maioria dos membros do GT participar de forma efetiva em 

encontros e congressos no Brasil e no exterior relatando seus trabalhos de 
pesquisa, ressalta-se a importância do espaço de discussão proporcionado pelas 
reuniões do GT de Psicolingüística da ANPOLL por ser esse um espaço único, no 
país, para a apresentação e discussão de trabalhos em andamento em grupos de 
pesquisa em aquisição e processamento lingüístico e o único fórum em que os 
estudos de aquisição e de processamento lingüístico podem ser tratados de forma 
integrada – o livro Processamento da Linguagem, cujo sumário integra este 
Relatório (ANEXO 3), é capaz de comprovar não somente a efetividade de tal 
integração, bem como a crescente consolidação, com a participação ativa do GT 
de Psicolingüística, desse campo de saber no Brasil. 

 
Considera-se, assim, que a existência do GT é importante não apenas 

para agregar os ainda poucos estudiosos dedicados à pesquisa em 
Psicolingüística, atuantes em diferentes universidades brasileiras, como também 
para divulgar essa relevante área de investigação.  
 
 

Pelotas, outubro de 2004. 
 
 
 
 

Coordenação:            Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 
Sub-coordenação:      Ingrid Finger 

                                                                     Universidade Católica de Pelotas 
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ANEXO 1:  

 
Programação do XIX ENANPOLL – 2004:  

GT DE PSICOLINGÜÍSTICA 
Coordenadora: Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 

Vice-coordenadora: Ingrid Finger 

11:00 – 
12:30 

Sessão 1 de Trabalho Interno do GT 

QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA PSICOLINGÜÍSTICA:  
RETOMADA HISTÓRICA E PERSPECTIVAS 

Coordenação: Profa. Dr. Carmen Lúcia B. Matzenauer (UCPEL) 
Participantes: 

1. QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA PSICOLINGÜÍSTICA: 
RETOMADA HISTÓRICA E PERSPECTIVAS – Profa. Dr. Leonor 
Scliar-Cabral (UFSC) 

2. ESTRUTURAS NÃO-MARCADAS NA AQUISIÇÃO E NA 
AFASIA – Profa. Dr. Ester Miriam Scarpa (UNICAMP) 

3. O PROCESSAMENTO DA CONCORDÂNCIA NO 
TRATAMENTO DE QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA 
PSICOLINGÜÍSTICA – Profa. Dr. Letícia Sicuro Corrêa (PUC-
Rio) 

12:30 – 
14:00  

Almoço 

14:00 – 
15:30 

Sessão 2 de Trabalho Interno do GT 

PROCESSAMENTO E AQUISIÇÃO DA SINTAXE: CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

Coordenação: Profa. Dr. Ingrid Finger (UCPEL) 
Participantes: 

1. O ASPECTO NA FALA AGRAMÁTICA – Prof. Dr. Celso Vieira 
Novaes (UFRJ) e Profa. MA. Marcela Braga (UFRJ) 

2. ERROS DE ATRAÇÃO NO PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE 
SENTENÇAS – Erica dos Santos Rodrigues (Doutoranda/PUC-
Rio) 

3. O TRAÇO DE PESSOA NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM – Lia 
Santos de Oliveira Martins (Doutoranda/PUC-Rio) 

4. A RETOMADA DO OBJETO EM ESPANHOL L2 POR 
FALANTES ADULTOS BRASILEIROS – Maria Mercedes R. Q. 
Sebold (Doutoranda/UFRJ) e Prof. Dr. Celso Vieira Novaes (O) 
(UFRJ) 

5. A REPRESENTAÇÃO DO ASPECTO VERBAL NA 
INTERLÍNGUA DE APRENDIZES DE PORTUGUÊS COMO L2 – 
Profa. Dr. Ingrid Finger (UCPEL) 

30.06 

15:30 – 
16h 

Coffee break  



 5

16:00 – 
17:30h  

Sessão 3 de Trabalho Interno do GT 

PROCESSOS COGNITIVOS DA LINGUAGEM  
NA VISÃO CONEXIONISTA 

Coordenação: Prof. Dr. José Marcelino Poersch (PUCRS) 
Participantes: 

1. CONEXIONISMO E SISTEMAS DINÂMICOS – Prof. Dr. Edson 
Françozo (UNICAMP) 

2. A ASSIMILAÇÃO VOCÁLICA DO PB (L1) PARA O INGLÊS 
(L2) DURANTE A LEITURA ORAL: UM ESTUDO 
CONEXIONISTA – Profa. Dr. Márcia Cristina Zimmer 
(UNISINOS, RITTER DOS REIS) 

3. UM MODELO CONEXIONISTA PARA A MEMÓRIA BILÍNGÜE – 
Valderes Aparecida Rinaldi (Mestranda/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Edson Françozo (O) (UNICAMP) 

4. A SIMULAÇÃO CONEXIONISTA DE PROCESSOS 
COGNITIVOS – Prof. Dr. José Marcelino Poersch (PUCRS) 

 17:30 – 
18:15h SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

 19:30 Lançamento de livros 

 

9:00 – 
10:30  

Sessão 4 de Trabalho Interno do GT 

AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA: 
ÊNFASE EM PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

Coordenação: Profa. Dr. Regina Ritter Lamprecht (PUCRS) 
Participantes: 

1. AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA COM BASE EM RESTRIÇÕES - O 
FENÔMENO DA ‘FIDELIDADE POSICIONAL’ – Profa. Dr. 
Carmen Lúcia B. Matzenauer (UCPEL) 

2. ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO SOB O ENFOQUE DA TEORIA DA 
MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA – Profa. Dr. Cíntia da Costa 
Alcântara (UFPEL) 

3. AQUISIÇÃO DO SISTEMA CONSONANTAL SOB O ENFOQUE 
DE UMA TEORIA DA OTIMIDADE CONEXIONISTA – Profa. 
MA. Giovana Ferreira Gonçalves Bonilha (UCPEL / Doutoranda-
PUCRS) 

4. A NOÇÃO DE BOOTSTRAPPING – Profa. Dr. Raquel Santana 
Santos (USP) 

5. VARIABILIDADE NA AQUISIÇÃO FONOLÓGICA INICIAL: UM 
ESTUDO À LUZ DE JAKOBSON – Profa. Dr. Regina Ritter 
Lamprecht (PUCRS) e Roberta Jardim-Azambuja (Doutoranda/ 
PUCRS) 

01.07 

10:30 – 
11:00 

Coffee break 
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11:00 – 
12:30  

Sessão 5 de Trabalho Interno do GT 

AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE SONS DO PORTUGUÊS: 
ENFATIZANDO DADOS 

Coordenação: Profa. Dr. Elizabeth Reis Teixeira (UFBA)
Participantes: 

1. ACENTO, SÍLABA E SEGMENTO: A INTERAÇÃO REVELADA 
POR DADOS DE AQUISIÇÃO – Profa. Dr. Ana Ruth M. Miranda 
(UFPEL) 

2. DO BALBUCIO À FALA: A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES 
PRODUTIVAS E PERCEPTIVAS INICIAIS – Profa. Dr. Carla 
Affonso César Padovani (UFBA/UNIME) 

3. ESTRATÉGIAS DE AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA NO 
PROCESSO DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA – Profa. Dr. 
Helena Bolli Mota (UFSM) 

4. FREQÜÊNCIA DOS PADRÕES SILÁBICOS NO PB – Karine 
Araújo Silveira (Doutoranda/UFBA) e Andréa Sena dos Santos 
(Doutoranda/UFBA) 

5. FREQÜÊNCIA DE OCORRÊNCIA NOS ERROS DE 
ORDENAÇÃO SERIAL – Profa. Dr. Elizabeth Reis Teixeira 
(UFBA) 

12:30 – 
14:00 

Almoço 

14:00 – 
15:30 

Sessão 6 de Trabalho Interno do GT 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 

15:30 – 
16:00 

Coffee break 

16:00 – 
18:30 

Sessão 7 de Trabalho Interno do GT 

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 

 20:00 Jantar de adesão 
 

 

02.07 9:00 – 
10:30  

Sessão 8 de Trabalho Interno do GT 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO GT 

Avaliação e eleição da próxima coordenação 
 
SESSÃO DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS (Dia 1° de julho, das 14:00 às 18:30) 
14:00 – 14:15 –  O DADO ANEDÓTICO: SEU PAPEL NOS ESTUDOS DE AQUISIÇÃO 

DA LINGUAGEM – Profa. Dr. Rosa Attié Figueira (UNICAMP) 
14:15 – 14:30 –  AQUISIÇÃO DO ONSET COMPLEXO: COMPARAÇÃO ENTRE O 

PORTUGUÊS BRASILEIRO E O ESPANHOL – Carolina Cardoso 
Oliveira, Letícia Pacheco Ribas (Doutorandas/PUCRS) e Profa. Dr. 
Regina Ritter Lamprecht (O) (PUCRS) 

14:30 – 14:45 –  A AQUISIÇÃO DA CODA COMPLEXA DO INGLÊS COMO L2 
ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO EXPLÍCITA: UMA ANÁLISE VIA TEORIA 
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DA OTIMIDADE – Ubiratã Kickhöfel Alves (UCPEL/Doutorando-PUCRS) 
e Profa. Dr. Carmen Lúcia B. Matzenauer (O) (UCPEL) 

14:45 – 15:00 –  O CONHECIMENTO FONOLÓGICO SUBJACENTE AOS DADOS DE 
AQUISIÇÃO DA ESCRITA – Profa. Dr. Ana Ruth Moresco Miranda 
(UFPEL) 

15:00 – 15:15 –  CONTEXTOS COMPETITIVOS: UM ESTUDO SOBRE HOMÓFONOS 
NÃO HOMÓGRAFOS – Profa. Dr. Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig 
e Profa. Dr. Leonor Scliar-Cabral (O) (UFSC) 

15:15 – 15:30 –  Discussão  

16:00 – 16:15 –  O EFEITO DO GRAU DE PLAUSIBILIDADE SEMÂNTICA NAS 
ESTRATÉGIAS DE MINIMALIDADE – Aleria Cavalcante Lage 
(Doutoranda/ UFRJ) e Profa. Dr. Miriam Lemle (O) (UFRJ) 

16:15 – 16:30 –  A ASSINATURA ELÉTRICA DA INCONGRUÊNCIA NO CONTEXTO DO 
MÓDULO DO CONHECIMENTO DO MUNDO – Aniela Improta França 
(Doutoranda/ UFRJ) e Profa. Dr. Miriam Lemle (O) (UFRJ) 

16:30 – 16:45 –  EFEITO DO TRAÇO DE ANIMACIDADE NO PROCESSAMENTO DO 
OBJETO DIRETO ANAFÓRICO EM PB – Márcio Martins Leitão 
(Doutorando/ UFRJ) e Prof. Dr. Marcus Maia (O) (UFRJ/CUNY) 

16:45 – 17:00 –  A CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO NA FALA INFANTIL – Profa. Dr. 
Evangelina Maria Brito de Faria (UFPA) 

17:00 – 17:15 –  CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO: QUESTÕES DE 
VARIAÇÃO E APRENDIZAGEM – Profa. Dr. Luciene Juliano Simões 
(UFRGS/UNISINOS) 

17:15 – 17:30 –  A REFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: UMA 
PERSPECTIVA DISCURSIVA – Profa. Dr. Marianne Carvalho Bezerra 
Cavalcante (UFPB) 

17:30 – 17:45 –  METÁFORAS E EXPERIÊNCIAS CORPÓREAS – Profa. Dr. Paula Lenz 
Costa Lima (UECE) 

17:45 – 18:15 – TEMPO E ASPECTO EM PACIENTES COM SÍNDROME DE 
ALZHEIMER - Adriana Leitão (Mestranda/UFRJ), Prof. Dr. Celso Novaes 
(UFRJ) e Lana Rego (UNESA/Doutoranda-UFRJ) 

18:15 – 18:30 –  Discussão  
 
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES (Dia 30 de junho, das 17:30 às 
18:15h) 

 IMPLICAÇÕES DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM EM CONTEXTOS NÃO 
NATURAIS – Adriana Carla Rolim de Carvalho Leite (Mestranda/UFPB) e Profa. 
Dr. Marianne Carvalho B. Cavalcanti (O) (UFPB) 

 A QUESTÃO COGNITIVA NA FABRICAÇÃO DO SABER ACADÊMICO – Jan 
Edson Rodrigues Leite (UFPA/ Doutorando-UFPE) e Prof. Dr. Luiz Antonio 
Marcuschi (O) (UFPE) 

 PREPOSIÇÕES NA FALA DE CRIANÇA E AFÁSICO – Lou-Ann Kleppa 
(Mestranda/UNICAMP) e Profa. Dr. Maria Fausta Pereira de Castro (O) 
(UNICAMP) 

 UMA ANÁLISE FUNCIONALISTA DA CONCORDÂNCIA VERBAL NOS DADOS 
DE UMA CRIANÇA ADQUIRINDO PB – Simone Mendonça Soares 
(Mestranda/UFRGS) e Profa. Dr. Luciene Juliano Simões (O) 
(UFRGS/UNISINOS) 
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ANEXO 2: 
 

 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

LETRAS E LINGÜÍSTICA 
 

GT DE PSICOLINGÜÍSTICA 
Coordenadora: Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 

Vice-Coordenadora: Ingrid Finger 
 
 

 LIVRO DE RESUMOS  
 
 

IMPLICAÇÕES DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM EM CONTEXTOS NÃO 
NATURAIS  
Adriana Carla Rolim de Carvalho Leite e Marianne Carvalho B. Cavalcanti (O)  
(UFPA) 
 
Este trabalho se propõe a fazer um estudo interpretativo da aquisição de língua 
inglesa, na qualidade de segunda língua, em uma situação artificial, na qual nenhum 
dos pais da criança é falante nativo de inglês. Pretendemos investigar as condições 
em que tal processo ocorreu e suas implicações na configuração de língua materna e 
segunda língua para a criança em questão, levando- se em conta a comparação com 
um caso natural de aquisição bilíngüe de linguagem.  
 
TEMPO E ASPECTO EM PACIENTES COM SÍNDROME DE ALZHEIMER  
Adriana Leitão e Celso Novaes (UFRJ), Lana Rego (UNESA/UFRJ) 
 
Os estudos em afasiologia lingüística têm assumido como pressuposto que pacientes 
agramáticos preservam o conceito de tempo e aspecto e perdem a capacidade de 
expressar lingüisticamente esses conceitos. Por outro lado, estudos com pacientes 
com síndrome de Alzheimer têm indicado problemas no sistema conceptual e na 
memória e não no sistema lingüístico. O objetivo geral deste trabalho é verificar o 
quanto os problemas lingüísticos apresentados por esses dois tipos de pacientes 
relacionados aos traços de tempo e aspecto se assemelham ou se distanciam, nos 
permitindo assim avaliar se os pressupostos anunciados acima são plausíveis ou não. 
Para isso, aplicamos 2 tipos diferentes de testes de produção. 
 
O EFEITO DO GRAU DE PLAUSIBILIDADE SEMÂNTICA NAS ESTRATÉGIAS DE 
MINIMALIDADE  
Aleria Cavalcante Lage e Miriam Lemle (O) (UFRJ) 
 
Um self-paced reading em alemão testou dois aspectos do Minimal Attachment 
(Frazier, Clifton Jr., 1996): (i) a minimalidade estrutural; (ii) o não acesso à semântica 
dos argumentos. Em (i), a estrutura S-Aux-O-Particípio suscitaria a leitura de haben 
como auxiliar ou principal. Um tempo de reação maior ao chegar ao particípio 
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significaria que se reformula a análise de haben como principal, conforme o MA. Em 
(ii), manipulam-se três níveis de plausibilidade semântica dos argumentos. Um tempo 
de reação igual indicaria que não há acesso semântico, como prediz o MA. Os 
achados comprovam o aspecto (i), mas não o (ii), pois houve um tempo de reação 
aumentado nos particípios de sentenças com sujeitos implausíveis. Assim, o 
processamento seria bottom-up (Chomsky, 1995): primeiro verbo-complemento. 
 
O CONHECIMENTO FONOLÓGICO SUBJACENTE AOS DADOS DE AQUISIÇÃO 
DA ESCRITA  
Ana Ruth Moresco Miranda (UFPEL) 
 
O estudo dos erros gráficos e ortográficos encontrados nos textos de aquisição da 
escrita tem propiciado o desenvolvimento de pelo menos três linhas de investigação: 
uma que analisa os erros relacionados às dificuldades advindas da organização do 
próprio sistema ortográfico; outra que interpreta os erros com base na relação 
existente entre a fala e a escrita inicial; e, por fim, a que pretende, através da 
exploração de dados singulares, captar as manifestações do conhecimento fonológico 
infantil, evidenciando aspectos de sua construção. Seguindo essa última linha, neste 
trabalho, analisarei as evidências encontradas nas tentativas de representação gráfica 
das codas mediais para então estabelecer comparações com os resultados de estudos 
sobre a aquisição desse parâmetro silábico. 
 
ACENTO, SÍLABA E SEGMENTO: A INTERAÇÃO REVELADA POR DADOS DE 
AQUISIÇÃO  
Ana Ruth Moresco Miranda (UFPEL) 
 
Estudos sobre a aquisição dos padrões silábicos do português brasileiro apontam para 
uma simultaneidade na emergência de estruturas V e CV. Neste trabalho, através de 
um modelo fonológico baseado em restrições, analisarei a aquisição dessas estruturas 
silábicas por uma criança, cujos dados de fala estão sendo coletados 
longitudinalmente, explicitando a relação que se estabelece entre aspectos segmentais 
e prosódicos. 
 
FREQÜÊNCIA DE PADRÕES SILÁBICOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  
Andréa Sena dos Santos, Karine Araújo Silveira e Elizabeth Reis Teixeira (O) 
(UFBA) 
 
Os estudos estatísticos sobre as línguas ainda são muito limitados. Em português, o 
primeiro trabalho foi escrito em 1995 e utilizou duas bases de dados da língua adulta. 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da língua ambiente e da 
produção dos padrões silábicos utilizando quatro bancos de dados. Para realizar as 
contagens foram criados 'softwares'. Foram encontrados 23 padrões silábicos, sendo 
que Teixeira & Silva (1999) encontraram apenas 19 padrões silábicos. Os padrões 
mais recorrentes na língua adulta foram: CV (56,58%), CVC (17,34%) e V (6,45%). A 
primazia do padrão silábico CV na língua adulta justifica o alto índice de ocorrência 
desse mesmo padrão na língua infantil, atestando a influência da língua ambiente na 
produção da criança. 
 
 
A ASSINATURA ELÉTRICA DA INCONGRUÊNCIA NO CONTEXTO DO MÓDULO 
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DO CONHECIMENTO DO MUNDO  
Aniela Improta França e Miriam Lemle  (UFRJ) 
 
A ativação cortical relacionada à operação de concatenação verbo-complemento 
resulta em diferentes formas de N400 que dependem do contexto sintático (França et 
alli., 2004). Há uma forma específica de N400 relativa à concatenação que envolve 
contigüidade de verbo-complemento e outras para movimento e co-referência. Neste 
experimento, um outro contexto de concatenação é comparado aos mencionados. 
Trata-se do módulo de Conhecimento do Mundo, cuja interpretação usa recursos além 
do contexto estritamente lingüístico. Por exemplo: Enquanto “O Joãozinho joga tênis” é 
congruente, “O Ronaldinho joga tênis” suscita leitura incongruente ao recrutar o 
conteúdo do Módulo do Conhecimento do Mundo em que o Ronaldinho joga futebol.  
 
DO BALBUCIO À FALA: A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E 
PERCEPTIVAS INICIAIS  
Carla Marcondes Cesar Affonso Padovani (PROAEP – UFBA/UNIME) 
 
O estudo objetivou refletir sobre a importância das atividades lingüísticas iniciais para o 
desenvolvimento da fala, especialmente o balbucio. Através de uma investigação 
clínica longitudinal de seis crianças deficientes auditivas usuárias de prótese auditiva 
procurou-se conhecer a influência do balbucio no desenvolvimento lingüístico. Utilizou-
se gravações em vídeo de situações lúdicas e do Exame Fonético – Fonológico – 
E.R.T. Resultados: Apontaram para um atraso na aquisição e desenvolvimento 
fonológico em todas as crianças do estudo, porém mais significativo nas crianças que 
não apresentaram o balbucio no primeiro ano de vida. Conclusão:O balbucio parece 
ser um comportamento lingüístico importante para o desenvolvimento da linguagem 
oral. 
 
AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA COM BASE EM RESTRIÇÕES - O FENÔMENO DA 
“FIDELIDADE POSICIONAL” 
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (UCPEL) 
 
Considerando que sistemas fonológicos das línguas do mundo mostram algumas 
posições privilegiadas que são responsáveis pela manutenção de contrastes e pelo 
funcionamento de processos fonológicos, realizamos estudo, envolvendo 54 crianças 
brasileiras, com idade entre 1:7 e 2:7, buscando a existência de possíveis padrões de 
assimetria fonológica considerando posições lingüisticamente privilegiadas em 
oposição a outras não privilegiadas. Observando o comportamento de consoantes em 
uma posição privilegiada (onsets silábicos), os dados comprovaram a complexa 
relação entre diferentes posições privilegiadas e a emergência de oposições 
fonológicas. Com base em restrições e considerando a ‘fidelidade posicional’, a Teoria 
da Otimidade mostrou-se adequada para a análise dos resultados.  
 
AQUISIÇÃO DO ONSET COMPLEXO: COMPARAÇÃO ENTRE O PORTUGUÊS 
BRASILEIRO E O ESPANHOL  
Carolina Cardoso Oliveira, Letícia Pacheco Ribas e Regina Ritter Lamprecht (O) 
(PUCRS) 
 
Muitos autores concordam que na aquisição do sistema fonológico existem parâmetros 
que podem ser ajustados a um ambiente fonológico específico, permitindo à criança 
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mostrar exemplos de princípios comuns entre línguas e de línguas específicas. O tema 
deste trabalho é a comparação entre a aquisição da sílaba CCV no português e no 
espanhol. Este trabalho enfoca duas línguas semelhantes, sendo desafiador procurar 
mostrar em que aspectos podemos encontrar semelhanças e diferenças. Os dados 
das crianças serão analisados com base na Teoria da Sílaba e no Ciclo de Soância. A 
pesquisa aqui proposta difere das demais já realizadas por comparar a aquisição do 
português brasileiro com o espanhol, fornecendo novas informações sobre as línguas 
em questão.  
 
O ASPECTO NA FALA AGRAMÁTICA  
Celso Vieira Novaes (UFRJ)  
 
Os estudos em afasiologia têm procurado caracterizar a gramática do indivíduo 
agramático na tentativa de poder estabelecer um paralelo com as teorias lingüísticas 
propostas para o indivíduo normal. Este trabalho tem como objetivo investigar o status 
da categoria funcional aspecto na produção lingüística de um indivíduo agramático 
nativo do português do Brasil, para posteriormente discutir o status de ASP como 
categoria funcional. Para atingir esse objetivo, selecionamos uma paciente agramática 
através de dados oriundos de tomografia computadorizada e do teste de Boston. A 
paciente foi submetida a dois tipos de testes de produção. Os resultados obtidos 
evidenciaram um problema com a produção de verbo contendo traço aspectual 
imperfectivo.  
 
ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO SOB O 
ENFOQUE DA TEORIA DA MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA  
Cíntia da Costa Alcântara (UFPEL) 
 
Verifica-se que as crianças brasileiras, em processo de aquisição do sistema da 
língua, tendem a empregar a vogal átona final /o/, em contextos nos quais se esperaria 
surgisse a vogal átona final /e/. A partir dessas constatações, o presente trabalho 
pretende discutir as razões lingüísticas que estariam atuando no processo de 
emergência da vogal [+post], /o/, em lugar da vogal [-post], /e/. Tal resultado, sob o 
enfoque teórico da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993, 1994), poderia ser 
explicado pelo desencadeamento da operação morfológica de Empobrecimento 
(Bonet,1991) cuja função é tornar menos complexos determinados feixes de traços 
morfossintáticos. Isso poderia estar ocorrendo nos casos em que há maior incidência 
de outpus em /-o/ do que em /-e/, contrariamente ao esperado.  
 
CONEXIONISMO E SISTEMAS DINÂMICOS  
Edson Françozo (UNICAMP)  
 
Uma das tendências, nas ciências cognitivas, deriva da idéia de que a cognição é 
dinâmica, i.e., é um sistema que muda com o tempo. Entre os conexionistas, é comum 
que trajetórias sejam traçadas no espaço de estados do sistema para assim identificar 
diferentes tipos de atratores e entender como as redes neurais são capazes de exibir 
certos comportamentos. Atratores e trajetórias, nesse contexto, são apresentadas 
como sucedâneos da representação no cognitivismo clássico. Nesta apresentação, 
aborda-se o enfoque dinâmico da cognição no conexionismo, procurando examinar 
seu alcance e seus limites.  
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FREQÜÊNCIA DE OCORRÊNCIA NOS ERROS DE ORDENAÇÃO SERIA  
Elizabeth Reis Teixeira (UFBA)  
 
A partir das limitações que a estrutura silábica impõe a consoantes e vogais, em 
termos posicionais, examinamos, aqui, a Freqüência de Ocorrência dos padrões 
consonantais inter-silábicos nos erros de ordenação serial encontrados em dados 
adultos e infantis no PB. Dos nove tipos de padrões constantes das duas bases, os 
mais recorrentes são, respectivamente, C+C(Coronal+Coronal), L+C(Labial+Coronal), 
D+C(Dorsal+Coronal), e C+L(Coronal+Labial). Sete padrões ocorrem na amostra de 
fala infantil, enquanto apenas cinco aparecem na amostra adulta. C+L foi o padrão 
mais recorrente comum às duas amostras, embora o padrão mais predominante na 
amostra infantil tenha sido C+C, e na amostra adulta tenha sido L+C, preferência esta 
também encontrada nas línguas naturais. 
 
ERROS DE ATRAÇÃO NO PROCESSO DE FORMULAÇÃO DE SENTENÇAS 
Erica dos Santos Rodrigues (PUC-Rio) 
 
O processamento da concordância de número entre sujeito e verbo na produção de 
sentenças é investigado. Examinam-se erros de atração com preâmbulos em que há 
incongruência de número entre um termo núclear e um núcleo interveniente no DP 
sujeito. São reportados resultados experimentais de produção induzida, com adultos 
falantes de português, em que posição hierárquica, distância linear e natureza 
argumental do elemento interveniente são tomados como fatores possíveis de atuar no 
processamento da concordância. Com base em modelo de formulação de sentenças 
de Corrêa & Rodrigues (no prelo), erros de atração são atribuídos a um estágio pós-
sintático do processamento, em que uma representação resultante do parsing do DP 
sujeito poderia interferir na codificação morfofonológica do verbo. 
 
ESTRUTURAS NÃO-MARCADAS NA AQUISIÇÃO E NA AFASIA  
Ester Mirian Scarpa (UNICAMP) 
 
As hipóteses de Jakobson sobre implicações relacionais de processos fonológicos na 
aquisição e na afasia têm voltado à baila recentemente com reflexões propiciadas por 
análises de parafasias à luz de teorias fonológicas. Uma das formulações recentes de 
tal hipótese prevê a aquisição e certos casos de afasia como momentos propícios à 
emergência de estruturas não-marcadas no lugar de (ou antes de) estruturas 
marcadas. Dados de aquisição da prosódia e de afasia fluente serão discutidos com 
base nestas formulações. Algumas questões teóricas e metodológicos também serão 
consideradas.  
 
A CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO NA FALA INFANTIL  
Evangelina Maria Brito de Faria (UFPA)  
 
Os interlocutores, na construção do diálogo, posicionam-se de diferentes lugares e de 
diversos modos em relação ao tema: há aqueles que o introduzem, outros que o 
retomam parcialmente ou totalmente, outros que o deslocam, há aqueles que o 
rejeitam totalmente, introduzindo um novo tema, etc. Observar o tema é olhar todo 
esse percurso. Por isso, François (1996) prefere nomear campo temático e o define 
como um elemento que garante a continuidade do falar sobre alguma coisa, que se 
concretiza através de tipos de trocas, servindo de fio condutor da organização 
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discursiva e de laço de entrosamento entre os interactantes. É objetivo deste trabalho 
expor alguns procedimentos dialógicos usados pelas crianças em suas conversas 
cotidianas.  
 
AQUISIÇÃO DO SISTEMA CONSONANTAL SOB O ENFOQUE DE UMA TEORIA 
DA OTIMIDADE CONEXIONISTA  
Giovana Ferreira Gonçalves Bonilha (UCPEL/PUCRS) e Leda Bisol (O) (PUCRS) 
 
Desde o seu surgimento na década de 90, a Teoria da Otimidade (OT) tem sido 
aplicada, em sua forma standard – entendida aqui como gerativa/conexionista –, aos 
dados da aquisição fonológica. O presente trabalho busca explicitar a aquisição do 
sistema consonantal do português, com base nos dados longitudinais de G., com idade 
entre 1:1 e 3:9, tendo como suporte teórico uma Teoria da Otimidade totalmente 
calcada em suas raízes conexionistas (Bonilha, 2004). A análise dos dados evidencia 
a pertinência da militância de restrições conjuntas potenciais, acionadas durante os 
estágios de aquisição segmental e reordenadas com base na aplicação de um 
algoritmo de aquisição gradual, e a interação entre restrições de traços, de fidelidade e 
de estruturas silábicas.  
 
ESTRATÉGIAS DE AQUISIÇÃO DA FONOLOGIA NO PROCESSO DE 
INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA  
Helena Bolli Mota (UFSM) 
 
O processo de intervenção fonológica para crianças com desvios fonológicos centra-se 
na linguagem e por isso a escolha dos estímulos lingüísticos a serem usados no 
tratamento é de extrema importância para a promoção de generalizações em seus 
sistemas fonológicos. Neste trabalho serão abordadas algumas estratégias usadas 
pelas crianças para adquirir o sistema de sons a partir de alvos de estímulo. Será 
mostrado que os diferentes tipos de generalizações que ocorrem durante o tratamento 
estão relacionadas aos tipos de distinções fonológicas enfatizadas, ao número de 
traços distintivos contrastados, ao conhecimento fonológico da criança em relação ao 
sistema de sons e à forma de apresentação dos traços distintivos com os quias a 
criança tem dificuldade. 
 
A REPRESENTAÇÃO DO ASPECTO VERBAL NA INTERLÍNGUA DE APRENDIZES 
DE PORTUGUÊS COMO L2  
Ingrid Finger (UCPEL) 
 
Este trabalho tem por objetivo discutir o acesso à GU através da exploração de uma 
diferença paramétrica entre o português e o inglês com relação à marcação 
morfológica de tempo e aspecto. Com base em estudos desenvolvidos por Montrul & 
Slabakova (2001, 2003), assume-se uma análise do aspecto envolvendo categorias 
funcionais e investiga-se se propriedades aspectuais relacionadas à distinção 
perfectivo/imperfectivo no português são adquiridas por falantes de inglês em processo 
de aquisição do português. Em particular, examinamos em que medida os aprendizes 
de português como L2 são capazes de reconhecer os distintos acarretamentos 
semânticos que resultam de sentenças que contêm verbos de estado e eventivos em 
contextos nos quais o pretérito perfeito e imperfeito são usados. 
 
A QUESTÃO COGNITIVA NA FABRICAÇÃO DO SABER ACADÊMICO  
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Jan Edson Rodrigues Leite e Luiz Antonio Marcuschi (O) (UFPA/UFPE) 
 
Pretendemos, neste trabalho, investigar a questão da construção do saber cientifico, 
no contexto acadêmico, levando-se em conta seus aspectos interacionais e cognitivos. 
Partimos da hipótese de que o conhecimento se constrói nas vias da interação, 
contextualmente situado e cognitivamente organizado. Acreditamos também que a 
cognição não deve ser tratada de forma mecanicista, individualista, mas como 
constitutiva da realidade social dos participantes da interação. Utilizaremos dados reais 
da conversação e os analisaremos à luz de uma hipótese sócio-cogntiva da linguagem. 
 
PROCESSOS COGNITIVOS DA LINGUAGEM NA VISÃO CONEXIONISTA 
José Marcelino Poersch (PUCRS) 
 
RESUMO DA MESA: O cérebro humano constitui um sistema de processamento em 
paralelo e altamente complexo; ele organiza os neurônios em redes que possibilitam 
um processamento muito mais rápido que o mais rápido computador digital. Redes 
neuroniais conexionistas constituem um dispositivo para simular diversas funções do 
cérebro; elas utilizam um processador de distribuição em paralelo, munido de um 
algoritmo de aprendizagem capaz de armazenar conhecimento experiencial, de tratá-lo 
de acordo com esse algoritmo a fim de aprender conhecimento novo sem precisar 
fazer apelo para a existência de regras inatas. Integram a presente mesa os seguintes 
comunicadores: Edson Françoso e Valderes (UNICAMP), José Marcelino Poersch 
(PUCRS), Adriana Angelim Rossa (PUCRS), Márcia Cristina Zimmer (UNISINOS).  
 
A SIMULAÇÃO CONEXIONISTA DE PROCESSOS COGNITIVOS   
José Marcelino Poersch (PUCRS) 
 
O conexionismo constitui um paradigma alternativo de cognição baseado nos achados 
da neurociência. Os processos cognitivos ocorrem no cérebro; este contém milhões de 
neurônios, ligados em paralelo, formando redes interneuroniais. Cada neurônio contém 
uma massa central e dois tipos de filamentos responsáveis pela construção das redes: 
os axônios – transmissores de impulsos elétricos – e os dendritos – receptores desses 
impulsos. No ponto onde dois desses filamentos se encontram há um espaço – a 
sinapse – lugar de processamento de reações químicas. Aprender significa alterar o 
peso das sinapses. As simulações conexionistas, processando redes de neurônios 
artificiais, em computador, através de um dispositivo de aprendizagem, constituem o 
que se denomina de inteligência artificial moderna. 
 
QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA PSICOLINGÜÍSTICA: RETOMADA HISTÓRICA E 
PERSPECTIVAS  
Leonor Scliar Cabral (UFSC) 
 
As pesquisas em psicolingüística, no Brasil, começaram com a aquisição da 
linguagem, sendo pioneiras Cláudia Lemos e Scliar-Cabral. Ao lado da implementação, 
na qual se incluem os estudos sobre a construção do conhecimento da escrita, 
L.I.B.R.A.S., capacidades metafonológicas, se desenvolveram as pesquisas sobre 
processamento: fenômenos de pausa e hesitação, reconhecimento da palavra, 
fatiamento, aprendizagem (modelos conexionistas), sinal acústico da fala e leitura e 
escrita. As bases epistemológicas oscilam desde o inatismo extremado, passando pelo 
interacionismo até o conexionismo. Dois cenários têm evidenciado o estado da arte no 
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Brasil: o ENAL, mais voltado à aquisição e o GT de psicolingüística da ANPOLL, mais 
direcionado ao processamento. 
 
O PROCESSAMENTO DA CONCORDÂNCIA NO TRATAMENTO DE QUESTÕES 
FUNDAMENTAIS NA PSICOLINGÜÍSTICA  
Letícia Maria Sicuro Corrêa (PUC-Rio) 
 
Três questões são destacadas: a articulação entre modelos de processamento 
(formulação/parsing) e de língua; o modo como a (co)referência se estabelece; como a 
criança extrai informação lingüisticamente relevante da fala ao adquirir sua língua-
materna. O processamento da concordância é apresentado como tópico que facilita 
uma abordagem integrada para essas questões. Situa-se a pesquisa em andamento 
no LAPAL, centrada nesse tópico, no tratamento das mesmas. Uma síntese de 
resultados experimentais recentemente obtidos, relativos ao processamento da 
concordância gramatical/pronominal por adultos e à aquisição dos sistemas de gênero 
e número do Português é relatada. Perspectivas para o entendimento de 
manifestações morfossintáticas do DEL (Déficit Especificamente Lingüístico) são 
consideradas. 
 
O TRAÇO DE PESSOA NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM  
Lia Santos de Oliveira Martins (PUC-Rio) 
 
O presente trabalho busca verificar a emergência do traço de pessoa em crianças que 
têm o português brasileiro (PB) como língua materna. Crianças sem queixas de 
linguagem, bem como crianças com suspeita de DEL (Déficit Especificamente 
Lingüístico) constituem sujeitos de experimentos. Esses buscam verificar de que modo 
crianças, que têm como "entradas" um sistema flexional verbal com morfologia 
empobrecida, manifestam o traço de pessoa. Como crianças fazem emergir três 
pessoas do discurso, ainda que recebendo como INPUT duas, a primeira e a terceira. 
A partir deste estudo, buscamos também verificar o que supostamente seria 
responsável por esse déficit em crianças com DEL. A Teoria de Língua que nos serve 
de base é a Teoria Gerativa proposta por Chomsky (1995- 1999). 
 
PREPOSIÇÕES NA FALA DE CRIANÇA E AFÁSICO  
Lou-Ann Kleppa e Maria Fausta Pereira de Castro (O)  (UNICAMP) 
 
Quer-se aqui investigar o funcionamento da preposição na fala de uma criança em 
processo de aquisição de linguagem e de um afásico em processo de recuperação de 
linguagem. A preposição será analisada enquanto categoria funcional, estabelecendo 
uma relação de subordinação do SN (argumento, complemento ou adjunto) ao verbo. 
Ao recortar, dentre as preposições, um grupo daquelas que introduzem argumentos do 
verbo, pretende-se analisar questões de transitividade na oração. O ponto de partida é 
a fala da criança, e assim serão analisados episódios de fala da criança R (dos 1;10.10 
aos 4;10.06 de idade), que serão contrastados com alguns dados do afásico P 
agramático, (49 a 59 anos de idade). Os dados de ambos os sujeitos são de caráter 
longitudinal, o que permitirá uma reflexão sobre a mudança. 
 
 
CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO: QUESTÕES DE VARIAÇÃO E 
APRENDIZAGEM  
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Luciene Juliano Simões (UFRGS/UNISINOS) 
 
O trabalho constitui investigação em andamento acerca da aquisição da concordância 
nominal de número no português brasileiro. Dados de crianças entre 2;0 e 8;0 anos de 
idade são confrontados com estudos da fala brasileira adulta a fim de examinar a 
pertinência dos ditos fatores externos e internos, segundo o paradigma da 
sociolingüística quantitativa, como restrições ativas na marcação de concordância 
manifesta na fala infantil. Os dados de concordância nominal na fala infantil 
evidenciam que a variação da fala da criança é simultaneamente motivada por fatores 
próprios da fala do ambiente, mas também por fatores psicolingüísticos e mais 
diretamente relacionados a questões de desenvolvimento.  
 
A ASSIMILAÇÃO VOCÁLICA DO PB (L1) PARA O INGLÊS (L2) DURANTE A 
LEITURA ORAL: UM ESTUDO CONEXIONISTA  
Márcia Cristina Zimmer (UNISINOS/RITTER DOS REIS) 
 
Este trabalho apresenta resultados empíricos e computacionais de uma investigação 
sobre o processo de assimilação vocálica entre 156 estudantes universitários de inglês 
como língua estrangeira – divididos em quatro níveis de proficiência em inglês: básico, 
intermediário, pré-avançado e avançado – durante sessões de leitura de logatomas e 
de palavras regulares e anômalas de alta e baixa freqüência. Alguns achados da 
pesquisa empírica serão comunicados, bem como a comparação desses com os 
resultados da simulação da leitura em língua materna e estrangeira numa rede 
conexionista de leitura de palavras polissílabas, focalizando a questão da importância 
da composicionalidade na simulação conexionista. 
 
EFEITO DO TRAÇO DE ANIMACIDADE NO PROCESSAMENTO DO OBJETO 
DIRETO ANAFÓRICO EM PB  
Márcio Martins Leitão e Humberto Peixoto Menezes (O) (UFRJ) 
 
Este trabalho tem como objetivo relatar os resultados de um experimento off-line que 
busca mostrar, no processamento da co-referência pronominal intersentencial, um 
efeito relevante do traço de animacidade. Utilizou-se uma técnica de julgamento de 
compatibilidade semântica em que se comparou o processamento do pronome lexical 
com a categoria vazia em posição de objeto em PB por meio de estruturas 
coordenadas em que essas retomadas anafóricas estão vinculadas a antecedentes 
que ora na posição de sujeito têm sempre o traço + animado e ora na posição de 
objeto têm o traço – animado ou + animado. A hipótese central é de que se pode 
capturar um efeito de animacidade estabelecido graças a uma vinculação semântica 
forte entre pronome lexical e o traço + animado. 
 
A RETOMADA DO OBJETO EM ESPANHOL L2 POR FALANTES ADULTOS 
BRASILEIROS  
Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold e Celso Vieira Novaes (O) (UFRJ) 
 
O Espanhol é uma língua que apresenta uma tendência geral a retomar o objeto 
através de clíticos, enquanto o Português do Brasil caracteriza-se por uma ausência de 
clíticos associada freqüentemente ao apagamento do objeto. O objetivo deste trabalho 
é investigar as repercussões de tais diferenças na aquisição de clíticos do Espanhol 
por falantes do PB. Serão investigados dois fenômenos: a não realização dos clíticos 
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objeto por falantes brasileiros aprendendo Espanhol e a sensibilidade desses 
aprendizes à posição que os clíticos ocupam na sentença. Para a investigação desses 
fenômenos, foi examinada a produção oral em tarefa de descrição de figura e 
aplicados testes de gramaticalidade.  
 
A REFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: UMA PERSPECTIVA 
DISCURSIVA  
Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante (UFPB) 
 
Este trabalho busca compreender o estabelecimento da referência na aquisição da 
linguagem. Situamos a referência enquanto uma elaboração cognitiva e não uma 
atividade de identificação como é vista classicamente. Analisamos duas díades mãe-
bebê ao longo de vinte e quatro meses, em situação natural. Resultados apresentam 
peculiaridades da construção da referência, pois há uma mistura de elementos (léxico, 
prosódia e gestos) ocorrendo na construção significativa entre mãe e criança. A mãe 
recorta traços significativos do referente, construindo-o na atividade discursiva. Assim, 
a atividade interativa, no que concerne à referência, apresenta um modo de 
funcionamento próprio, em que a complexidade de uso dos elementos envolvidos 
possibilita a compreensão entre os parceiros. 
 
CONTEXTOS COMPETITIVOS: UM ESTUDO SOBRE HOMÓFONOS NÃO 
HOMÓGRAFOS  
Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig e Leonor Scliar-Cabral (O) (UFSC) 
 
Os professores do Ensino Fundamental raramente estudam os princípios do sistema 
alfabético do português do Brasil, o que promove a falta de compreensão de como se 
dá o ensino-aprendizagem da ortografia; além disso, o material didático usado tem 
como base o livro didático, no qual o tratamento se dá, na sua grande maioria, sob a 
forma de exercícios mecânicos e descontextualizados. Estes fatores motivaram o 
desenvolvimento de pesquisa que investigou o acesso do léxico ortográfico e 
homonímia a fim de analisar como a prática de sala de aula vem desenvolvendo o 
processo de codificação, especificamente em contextos competitivos, possibilitando, a 
partir dos dados, apresentar uma proposta metodológica que permita uma outra forma 
de entender o ensino e a aprendizagem da codificação. 
 
METÁFORAS E EXPERIÊNCIAS CORPÓREAS  
Paula Lenz Costa Lima (UECE) 
 
Tendo como objetivo contribuir para os estudos sobre a cognição humana, nesta 
comunicação, pretendemos discutir o fenômeno da metáfora a partir de perguntas do 
tipo “a metáfora reflete assuntos metafísicos transcendentais, como apregoado pelas 
teorias com bases teórico-filosóficas clássicas, ou tem base em experiências 
corpóreas, como tem defendido a Lingüística Cognitiva?”. O nosso principal argumento 
é que responder esse tipo de pergunta requer que se busquem empiricamente 
conexões entre a experiência corpórea e a metáfora no pensamento e na linguagem, 
uma vez que especulações filosóficas apenas são insuficientes para se entender como 
este processo é possível. A discussão aqui proposta será, portanto, pautada em 
resultados experimentais.  
 
A NOÇÃO DE BOOTSTRAPPING  



 18

Raquel Santana Santos (USP) 
 
Para explicar como a criança acessa a gramática da língua alvo, Pinker 1981 propôs a 
noção de bootstrapping: o trabalho com algum módulo lingüístico é ancorado em 
outros módulos mais desenvolvidos. Mas como esta noção não é uniforme na 
literatura, discuto 3 variações teóricas sobre o processo de ancoragem: 1) Definição de 
bootstrapping. Além da definição de Pinker, a ancoragem é, algumas vezes, 
interpretada como interação. 2) Escopo do processo de ancoragem. Uma possibilidade 
é que ocorra dentro de um determinado módulo; outra, é que ocorra entre diferentes 
módulos linguísticos. 3)Conhecimento a ser ancorado. Uma possibilidade é que seja 
possível adquirir aspectos gramaticais específicos (cat. Funcionais, p.ex.); outra, que a 
ancoragem auxilie em processos gerais como o recorte do input.  
 
VARIABILIDADE NA AQUISIÇÃO FONOLÓGICA INICIAL: UM ESTUDO À LUZ DE 
JAKOBSON 
Roberta Jardim Azambuja e Regina Ritter Lamprecht (O) (PUCRS) 
 
As propostas de Jakobson quanto a Leis de Solidariedade entre os sons na aquisição 
fonológica e quanto à relação entre o desenvolvimento dos inventários fonológicos das 
crianças e as línguas do mundo respaldam o estudo sobre a variabilidade na 
emergência dos traços de sonoridade e de ponto no processo de aquisição fonológica 
do Português. A pesquisa traz a discussão de dados de quatro crianças 
acompanhadas longitudinalmente dos 12 aos 18 meses (Azambuja, 2004). Os 
resultados mostram que essas crianças trilham caminhos individuais para os quais o 
tamanho do vocabulário mostra-se fator relevante, o que não é o caso das variáveis 
‘sexo’ e ‘freqüentar creche’. A pertinência das propostas de Jakobson é parcialmente 
refutada.  
 
O DADO ANEDÓTICO: SEU PAPEL NOS ESTUDOS DE AQUISIÇÃO DA 
LINGUAGEM  
Rosa Attié Figueira (UNICAMP) 
 
Explorando-se os dois sentidos registrados no dicionário para o termo anedótico, 
pretende-se analisar as ocorrências assim designadas, no domínio da Aquisição da 
Linguagem. Interessa-nos revelar o papel de tal tipo de material, dentro da 
metodologia da área, verificando se há domínios privilegiados em que se faz presente 
com maior força tal tipo de registro. Além disso, a condição experimentada pelo sujeito 
que produz o dito de efeito chistoso também levanta questões interessantes, pois abre-
se a possibilidade de enxergar distintas posições da criança em relação à lingua(gem). 
Em alguns casos, uma mudança de posição da criança (De Lemos 1997, 2000, 
Figueira 1997, 2001) oferece a ocasião de estudar alguns dos fenômenos que têm 
sido definidos como relevando das atividades metalingüísticas.  
 
UMA ANÁLISE FUNCIONALISTA DA CONCORDÂNCIA VERBAL NOS DADOS DE 
UMA CRIANÇA ADQUIRINDO PB 
Simone Mendonça Soares UFRGS) e Luciene Juliano Simões (O) 
(UFRGS/UNISINOS) 
 
Este estudo tem como objetivo examinar a atuação de algumas categorias 
funcionalistas na concordância verbal da fala de Artur, uma criança observada dos 2 
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anos e 9 meses aos 8 anos de idade, adquirindo o Português do Brasil como língua 
materna. A análise diz respeito a primeira e terceira pessoas do plural, assumindo-se, 
com Givón, que a concordância entre o sujeito e o verbo, em alguns contextos, deixa 
de ser regida pelo núcleo do SN e passa a sê-lo por outro constituinte, mostrando-se 
sensível a categorias da gramática da topicalidade. A partir das reflexões geradas são 
formuladas variáveis para uma análise quantitativa dos dados. 
 
A AQUISIÇÃO DA CODA COMPLEXA DO INGLÊS COMO L2 ATRAVÉS DA 
INSTRUÇÃO EXPLÍCITA: UMA ANÁLISE VIA TEORIA DA OTIMIDADE  
Ubiratã Kickhöfel Alves (UCPEL/PUCRS) e Carmen Lúcia B. Matzenauer (O) 
(UCPEL) 
 
Este trabalho investigou o papel da instrução explícita na aquisição de codas 
complexas encerradas por um segmento plosivo coronal final, segmento esse que 
caracteriza a marca de passado regular do inglês, através de uma análise via Teoria 
da Otimidade. Verificou-se que a instrução explícita exerceu efeitos duradouros 
referentes à produção de codas complexas, que, no período pré-instrucional, eram 
produzidas com um segmento epentético interconsonantal. Nesse sentido, a análise 
através da OT demonstrou que a instrução explícita propiciou o desenvolvimento de 
uma nova estrutura subjacente, caracterizada pelo encontro consonantal final, capaz 
de levar à produção da forma-alvo.  
 
UM MODELO CONEXIONISTA PARA A MEMÓRIA BILÍNGÜE  
Valderes Aparecida Rinaldi e Edson Françozo (O) (UNICAMP) 
 
Pesquisas e experimentos conexionistas sobre o bilingüismo levam a resultados 
divergentes sobre como se organiza o léxico mental bilíngüe, questão esta ainda em 
aberto dentro da psicolingüística. Resultados de simulações com redes neurais 
artificiais – RNAs - (Elman, 1990) apresentados por Scutt (1987) e Rinaldi (2001) 
apontam para a existência de um único léxico mental, enquanto os resultados das 
simulações de French (1998) apontam para dois léxicos, correspondendo assim a dois 
idiomas distintos. O objetivo deste trabalho é rever e discutir os modelos anteriormente 
apresentados através de experimentos e revisão bibliográfica, assumindo a 
importância e o potencial das RNAs em responder uma grande variedade de questões 
abordadas pela pesquisa em bilingüismo. 
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ANEXO 3 
 

Título do livro: PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM 
Série: Estudos em Psicolingüística 

Organizadores: Marcus Maia e Ingrid Finger 
 
Apresentação da série pela Coordenação do GT 
O zelador do labirinto 
Introdução do volume por Marcus Maia e Ingrid Finger 
 
 
Seção I – O Princípio da Aposição Local e o Processamento de Orações 
Relativas 
 
1.1. LATE CLOSURE EM PARSING NO PORTUGUÊS DO BRASIL 
    Antonio João Carvalho Ribeiro 
1.2. ORAÇÕES RELATIVAS AMBÍGUAS E A HOMOGENEIDADE DO 
PROCESSAMENTO DE SENTENÇAS 
 Edson Miyamoto 
1.3. A PSICOLINGÜÍSTICA NÃO PODE ESCAPAR DA PROSÓDIA 
 Janet D. Fodor 
1.4. A PREFERÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE ORAÇÕES RELATIVAS 
CURTAS E LONGAS EM PORTUGUÊS BRASILEIRO  
 Ingrid Finger & Marcia C. Zimmer  
1.5. PROSÓDIA IMPLÍCITA NA LEITURA SILENCIOSA: UM ESTUDO COM 
ORAÇÕES RELATIVAS ESTRUTURALMENTE AMBÍGUAS 
 Maria do Carmo Lourenço-Gomes, Marcus Maia & João Moraes 
1.6. A COMPREENSÃO DE ORAÇÕES RELATIVAS POR FALANTES 
MONOLÍNGÜES E BILÍNGÜES DE PORTUGUÊS E DE INGLÊS  
    Marcus Maia & Juliana Meyohas Maia   
1.7. OS BILÍNGÜES SÃO COMO DOIS MONOLÍNGÜES EM UMA ÚNICA 
PESSOA? EVIDÊNCIAS DA PESQUISA SOBRE A AMBIGÜIDADE DE 
APOSIÇÃO DE ORAÇÕES RELATIVAS 
 Eva M. Fernández 
1.8. COMPLEXIDADE SINTÁTICA: O PROCESSAMENTO DE ORAÇÕES 
RELATIVAS EM PORTUGUÊS BRASILEIRO E EM INGLÊS  
 Ana Cristina Gouvêa 
 
II - O Princípio da Aposição Mínima 
4.1. O PROCESSAMENTO DE CONCATENAÇÕES SINTÁTICAS EM TRÊS 
TIPOS DE ESTRUTURAS FRASAIS AMBÍGUAS EM PORTUGUÊS  
     Marcus Maia, Shelen Alcântara, Simone Buarque e Fernanda Faria. 
4.2. ESTRATÉGIAS DE PROCESSAMENTO DE SENTENÇA EM ALEMÃO: UM 
EXPERIMENTO DE LEITURA AUTOMONITORADA 
     Aleria Cavalcante Lage 
4.3. UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O PROCESSAMENTO DO SINTAGMA 
NOMINAL SIMPLES E COMPLEXO NO PORTUGUÊS DO BRASIL  
     Jaqueline dos Santos Peixoto 
 
III - O Processamento da Concordância e da Co-referência 
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2.1. ERROS DE ATRAÇÃO NO PROCESSAMENTO DA CONCORDÂNCIA 
SUJEITO-VERBO E A QUESTÃO DA AUTONOMIA DO FORMULADOR 
SINTÁTICO                                                         
       Letícia M. Sicuro Corrêa & Érica dos Santos Rodrigues 
2.2. PROCESSAMENTO NA INTERFACE SINTAXE - SEMÂNTICA: OBJETO 
DIRETO ANAFÓRICO E TRAÇO DE ANIMACIDADE  
    Márcio Martins Leitão & Marcus Maia 
 
IV - O Processamento Fonológico 
4.1. PROCESSAMENTO AUDITIVO: DIFERENÇAS ENTRE A DISCRIMINAÇÃO 
FONÉTICA E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  
    Leonor Scliar-Cabral 
4.2. FORMAS SUBJACENTES, PROCESSAMENTO E TEORIA FONOLÓGICA 
 Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 
 
V - Métodos e Modelos em Processamento 
5.1. MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM LINGÜÍSTICA 
 Bruce Derwing & Roberto G. de Almeida 
5.2. MODELOS CONEXIONISTAS DO PROCESSAMENTO SINTÁTICO  
    Edson Françozo 
5.3. NEUROFISIOLOGIA DA LINGUAGEM: ASPECTOS MICROMODULARES 
 Aniela Improta França 
 
 


