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LINGUAGEM

está no

“Qual que r u m que que ira estu dar seri am ente o
comp orta mento l ing üístico, seja el e u m l ingü ista,
psicól ogo, fil ósofo, [fonoaud iólo go] deve logo se
interar da en or me d ificu ldad e que é defi nir uma
área de investi gação q ue não sej a nem tr ivia l,
nem mu ito alé m do que se sab e e do que se pode
saber através das técnicas do momento”.
(Chomsky, 1959)
David P oepp el cita do is pro ble mas para
pesquisas em Neurociência da Linguagem:
1) Os o bjet os de estud o das duas disc ipl inas têm
diferentes granularidades
2) As un ida des granu lares destas d iscip lin as são
incomensuráveis

Paul Pierre Broca
(1824-1880)

Kelly Rodrigues (UFG),
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A parti r d o S ec X VIII - Possib il idad e de
dissecaçã o de ca dáveres e o portu nida de de
observação d ireta do céreb ros r efutou a
teoria ve ntric ula r e im puls iono u a h ipótese
modu lar ista.

A Gramática Gerativa e a Psicolinguística
.

Após derrubar o behaviorismo, a ‘biolinguística’ com a
gramática gerativa e a psicoliguística reintroduziram o
pensamento modularista nos estudos em linguagem.
Apesar do pensamento comum, as duas disciplinas se
desenvolveram sozinhas até a década de 80, quando os
métodos neurofisiológicos já permitiam o estudo não
invasivo do córtex humano.
As novas técnicas da medicina aliada a metodologia
psicolinguística deu origem a Neurociência da
Lignuagem

Carl Wernicke
(1848-1905)

Surge a Frenologia: Franz Gall (1758-1828)

Sistema Visual

Retinotopia
Motivação
Relatos de casos médicos em que
pacientes com certas enfermidades
oculares perdiam avisãoseletiva

HUBEL & WIESEL

Hipótese

Implementação
Em 1952 haviam sido desenvolvidos
microeletrodos capazes de gravar a
atividade de um úniconeurônio

Exames neurofisiológicos não-invasivos
Déficit na
produção linguística

Aristóteles
Platão

Deve haver especia lização
celular para a visão.
Representação Visual

Tonotopia

Déficit na
compreensão linguística

Sistema Auditivo
GEORGE VONBÉKÉSY

Como as fib ras da membrana
próximas à ja nela oval são mais
rígidas e as fibras do topo da cóclea,
são menos rígidas, as ondas dos
sonsagudos atingemaltura máxima
perto dabase da cóclea e as de sons
graves próximoaoseu ápice.

Broca e Wernicke for am os p ri me iros a rel acio nar déf icits
ingu ísticos a áreas do c érebr o a p arti r da observaç ão p ostmortem do cérebro de pacientes de AVC.
Gerativismo x Behaviorismo
Até os a nos 5 0 muitos estudos em Antro pologia com o
os de F ranz Boas , e e m Psicologia co mo os de Edwar d
Sapir, influenciados p elo Behavioris mo acabav am po r
tratar a lingua gem de for ma antime ntalista, most rand o
que o com porta ment o lingu ístico se ria resultad o d o
meio. Essa visão ambie ntalista d a lingua gem co meça a
ser com batida no início dos anos 50, es pecialme nte n a
resenha do livro Verbal Beh aviour (SKINNER, 1959) ,
em qu e Cho msky a rgum enta que a ling uage m nã o
poderia ser vista como resultado de fatores ambientais.

Frequências sonoras específicas ativam neurônio s correspondentes também
específicos. Isso é particularmente eficiente no córtex auditivo, onde a faixa de
freqüência paracadaneurônio é muitoestreita.
No córtexaudit ivo primário e nasáreasaudit ivas de associação Békésy encontrou
pelo menos seis mapas tonotópicos. Na maioria dos mapas, os sons de baixa
freqüência estão localizados anteriormente, enquanto os de alt a freqüência se
localizam posteriormente.

ERPs Linguísticos já conhecidos ou linguisticamente produtivos
N100 / M100 : Processamento Fonológico ao ouvir qualquer estí mulo de fala . Sensível à categorização das vogais;
MMN: Processamento Fonológico. E m experimen tos com repe tição, es te ERP é sensível ao estí mulo desviante ;
ELAN: Construção da estru tura sintagma tica, sensível a estruturas sintá ticas inexistentes (ex. a pizza foi em comida)
N400
/
M350 :
Estabelece
relações
semânticas.
Sensível
à
incongruências
de
sentido ;
AMF: Campo ele tromagnét ico sensível à desvios semânt icos contornáveis (extensão de tempo , tipo de comple mento)
P600: Ajuste sintático. Sensível à desvios sintáticos e de flexão verbal

Conclusões
Ph i l l i p s (20 01 )

Hagoor t

Br ennan

& Pyl kkanen,

P Phi l . Tr ans. R. Soc. B 2008; 363: 1055- 1069

1) O estudo da linguagem é visto como um campo desafiador aos estudiosos das Neurociências;
2) É importante haver um diál ogo e ntre Lin guistas e N euroci entistas de mo do a des envolv er mode los qu e possam
ser consistentes com o fenômeno da linguagem e seu funcionamento;
3) O século XX foi decisivo para o aparecimento de um novo olhar sobre o funcionamento da linguagem;
4) O século XXI pode ser considerado um campo fértil para o estudo transversal de fenôme nos misteriosos de
modo a buscar uma integração entre as diversas áreas de conhecimento.
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