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O que é Linguística?
É o que faz aquele povo que fala um monte de línguas?

Poliglotas



O que é Linguís(ca?
É o que faz aquele povo que fala um monte de línguas?

Ciência que descreve as línguas e busca compreender a capacidade de comunicação através dessas línguas.

Resposta simples

Resposta mais complexa
(mas longe de esgotar a discussão)
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Algumas questões que ajudam a ligar a 
área de Biomédicas e a Linguís(ca



O desenvolvimento da linguagem tem
correlação com o amadurecimento do 

cérebro??
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Aquisição de 
Linguagem

Lenneberg 1967



O que o desenvolvimento da linguagem
pode dizer para as teorias
(psico/neuro)linguísticas
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O quão “psicologicamente reais” 
são as estruturas sintáticas??
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DADOS: Broadband High-Gamma Power / IFG

- Pico de ativação no final da sentença (após a última palavra), onde vários merges estão acontecendo
- O efeito é mais forte quanto maior o número de palavras na sentença
- Efeito maior nas sentenças do que nas listas de palavras

Neurophysiological dynamics of phrase-structuring building during sentence processing
Matthew Nelson et al. (PNAS, 2017)



DADOS: Broadband high Gamma Power / IFG

- Pico de aVvação no final da sentença (após a úlVma palavra), onde vários merges estão acontecendo
- O efeito é mais forte quanto maior o neumero de palavras na sentença
- Efeito maior nas sentenças do que nas listas de palavras

Neurophysiological dynamics of phrase-structuring building during sentence processing
Ma[hew Nelson et al. (PNAS, 2017)



É possível usar a Linguística para explicar
desvios de fala (ex. distúrbios

articulatórios / dislexia)??
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60 msec

Variação Acústica de T e D



Variação Acústica de T e D



Representação Fonológica

Feature 
Mismatch

Design

(Phillips, Pellathy & Marantz 2000)



Os chimpanzés poderiam falar se tivessem
a mesma anatomia vocal que os

humanos??
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https://www.sciencemag.org/news/2016/12/why-monkeys-can-t-talk-and-what-they-would-sound-if-they-could

https://www.sciencemag.org/news/2016/12/why-monkeys-can-t-talk-and-what-they-would-sound-if-they-could






Qual a diferença entre uma criança que 
aprendeu a ler e escrever, o aprendiz

tardio (ex. Alunos de EJA)??
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Thank you 
for your time

thiagomotta@iel.unicamp.br
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