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RESUMO 
 
ABRAHÃO, Sara Brum. A compatibilidade de traços aspectuais entre a morfologia 
verbal e o advérbio na afasia de Broca agramática. 2011. 132f. Dissertação (Mestrado 
em Linguística) – Faculdade de Letras, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 
O objetivo deste estudo é investigar o déficit linguístico de um paciente afásico de 

Broca agramático, a fim de obter um melhor entendimento sobre a representação da 

linguagem na mente de indivíduos normais. Especificamente, este estudo direciona-se 

para a expressão linguística de aspecto por um indivíduo afásico de Broca agramático. 

Além disso, este estudo busca fornecer evidências em favor da idéia de que o nódulo de 

Aspecto domina o nódulo de Tempo (NOVAES & BRAGA, 2005) na representação 

sintática. 

Por meio de um estudo neurolinguístico, Novaes e Braga observam que uma 

paciente afásica de Broca agramática apresenta mais dificuldade com a categoria 

funcional de Aspecto do que com a de Tempo. Baseando-se na hipótese da poda da 

árvore (FRIEDMANN & GRODZINSKY, 1997), esses autores propuseram que o nódulo 

Aspecto ocupa uma posição acima do nódulo de Tempo na representação sintática.  

Para que fosse possível alcançar o objetivo supracitado, foi realizado um estudo 

de caso em uma paciente afásica de Broca agramática. Ademais, com a finalidade de 

estabelecer um padrão na seleção do paciente, dois critérios foram considerados, a saber: 

(i) o local da lesão e (ii) a aplicação do teste de Boston.  

Em relação ao local da lesão, o paciente deveria apresentar uma lesão no lobo 

frontal inferior esquerdo do cérebro e / ou adjacências. No que tange à aplicação do teste 

de Boston (GOODGLASS & KAPLAN, 1972), esse se deve ao fato de que o paciente 

deveria apresentar um padrão de comprometimento linguístico compatível com a de um 

afásico de Broca agramático.  

Além disso, foi adotado como controle um indivíduo normal, que foi selecionado 

de acordo com a mesma faixa etária, sexo e grau de escolaridade que o indivíduo afásico 

de Broca agramático. 
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Foram desenvolvidos dois testes linguísticos de modo a investigar a 

compatibilidade dos traços aspectuais entre o advérbio e a morfologia verbal em 

sentenças do Português do Brasil.  

A partir dos resultados, verificou-se que os traços de imperfectividade do advérbio 

ontem, assim como os traços de perfectividade do advérbio antigamente estão 

subespecificados na mente dos indivíduos. Observou-se, ainda, que ambos os testes 

apontam para o fato de a paciente afásica de Broca agramática possuir uma gramática 

alargada. Ou seja, a gramática dessa paciente permite combinações que são entendidas 

como agramaticais, ou imprevisíveis, no Português do Brasil. Tal alargamento da 

gramática dessa informante sugere que, além dos fatores tais como estado emocional 

durante o teste, pouca concentração, memória e meio ambiente linguístico, a falta de 

escolarização foi um fator que exerceu grande influência no desempenho das informantes 

durante a execução do teste. Desse modo, propõe-se que se elaborarem testes que sejam 

capazes de investigar melhor a produção e compreensão linguística de indivíduos afásicos 

de Broca agramáticos que são analfabetos.  

Palavras-chave: Afasia de Broca agramática. Representação mental de aspecto. Aspecto. 
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ABSTRACT 
 

ABRAHÃO, Sara Brum. The compatibility of aspectual traces between the verbal 
morphology and the adverb in the agrammatic Broca’s aphasia. 2011. 132p. Thesis 
(Master’s Degree in Linguistics) – Faculdade de Letras, Centro de Letras e Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 
The goal of this study is to investigate the linguistic deficit of an agrammatic 

Broca aphasic patient in order to obtain a better understanding of the language 

representation in the normals individuals minds. Specifically, this study leads to the 

linguistic expression of aspect by an agrammatic Broca aphasic pacient. Moreover, this 

study seeks to provide evidence for the thesis that the Aspect node dominates the Time 

one (NOVAES & BRAGA, 2005) in the syntatic representation.  

Through a neurolinguistic study, Novaes & Braga note that an agrammatic pacient 

has more difficulty with the functional category of Aspect than with the Time. Based on 

the prunning tree hypothesis (FRIEDMANN & GRODZINSKY, 1997), the authors 

propose that the Aspect node occupies a position above the Time node in the syntatic 

representation.  

In order to achieve the mentioned goal, we performed a case study of an 

agrammatic Broca aphasic patient. Moreover, in order to establish a standard in relation 

to the pacient selection, two criteria were considered, namely: (i) the lesion site and (ii) 

the application of the Boston test. In relation to the lesion site, the patient should have a 

lesion in the left inferior frontal lobe of the brain and / or adjacent areas. Regarding the 

application of the Boston test (GOODGLASS & KAPLAN, 1972), this is due to the fact 

that the patient should show a linguistic deficit compatible with the agrammatic Broca 

aphasic patient. 

In addition, it was adopted as a control subject an individual without brain lesion. 

This control subject was selected according to the same age, sex and educational level of 

the agrammatic patient. 

We developed two linguistic tests in order to investigate the compatibility of the 

aspectual features between the adverb and the verb morphology in the Brazilian 

Portuguese sentences.  
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From the results, it was found that the imperfectivity traces of the adverb 

yesterday as the perfectivity traces of the adverb formely are underspecifieds in the 

individuals minds. There was also noted that both tests point to the fact that the aphasic 

patient has an extended grammar. That is, her grammar allows combinations which are 

regarded as ungrammatical, or unpredictable, in Brazilian Portuguese. Such extended 

grammar suggest that, apart from other factors such as emotional state during the test, 

poor concentration, memory and linguistic environment, the lack of formal education was 

a factor that exerted the greatest influence on the subject performance during the tests. 

Thus, it is proposed the development of tests which are able to investigate the linguistic 

production and comprehension of agrammatic Broca aphasic subjects who are illiterate. 

Keywords: Agrammatic Broca’s aphasia. Aspect mental representation. Aspect. 
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0. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em Gramática Gerativa têm como objetivo entender como a linguagem 

está representada na mente. O estudo da linguagem entendida como uma faculdade 

mental tem revelado que o ser humano é dotado de um dispositivo inato que, juntamente 

com os dados do meio ambiente linguístico, explica todo o seu conhecimento de língua.  

Com o objetivo de entender melhor como esse conhecimento está estruturado na 

mente de indivíduos normais, alguns estudos neurolinguísticos voltam-se para a análise 

da produção e da compreensão de sentenças por indivíduos afásicos de Broca 

agramáticos. Essa patologia da linguagem, que é decorrente de uma lesão no giro frontal 

do hemisfério cerebral esquerdo e / ou adjacências, caracteriza-se por gerar um déficit 

exclusivamente linguístico. Sendo assim, acredita-se que as outras habilidades cognitivas 

que não linguísticas estejam intactas em um indivíduo afásico de Broca agramático. 

Neste estudo, optou-se por investigar pacientes afásicos de Broca que fossem 

agramáticos, dado que, geralmente, os sintomas do agramatismo estão presentes na fala 

não fluente desses indivíduos. 

Estudos neurolinguísticos têm se direcionado para a caracterização da gramática 

desviante de indivíduos afásicos de Broca agramáticos, a fim de estabelecer um paralelo 

com as teorias linguísticas propostas para os indivíduos normais. Nos últimos anos, as 

categorias funcionais passam a ter maior relevo nas investigações sobre as diferentes 

línguas, tanto com indivíduos normais como com indivíduos afásicos. 

Recentemente, as investigações sobre as patologias da linguagem decorrentes de 

lesões cerebrais voltam-se para a questão da representação sintática da morfologia 

flexional dos verbos. A preocupação com a representação mental da flexão verbal foi 

impulsionada pelo estudo de Jean-Yves Pollock (1989), que propõe a cisão da camada 

flexional em duas categorias funcionais distintas. Antes desse estudo, a camada flexional 

era representada em um único nódulo na árvore sintática, que continha os traços de tempo 

e de concordância. Pollock propõe que esse nódulo seja cindido em dois nódulos 

funcionais, um para os traços de tempo (T) e outro para os de concordância (Agr). 

A proposição de Agr como nódulo funcional, contudo, não é consensual, dado 

que, no programa minimalista, é proposto que esse nódulo seja eliminado. Na tentativa de 
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resolver essa questão, vários estudos têm sido desenvolvidos. No entanto, poucos estudos 

voltam-se para a questão da representação de outras categorias que sejam parte da flexão 

tal como Aspecto. 

O presente estudo tem dois objetivos principais. O primeiro deles é investigar a 

expressão linguística de aspecto em um indivíduo afásico de Broca agramático falante 

nativo do português do Brasil, mais especificamente, investigar se esse indivíduo é capaz 

de verificar a compatibilidade entre os traços aspectuais presentes na morfologia verbal e 

no advérbio. O segundo objetivo, desta dissertação, é refutar a proposta de Bok-Bennema 

(2001) sobre a posição da categoria de Aspecto na estrutura sintática, fornecendo 

evidências em favor da proposta de Novaes & Braga (2005) quanto à dominância do 

nódulo de Aspecto sobre o de Tempo na estrutura sintática.  

Para que fosse possível atingir os objetivos supracitados, foram aplicados dois 

tipos diferentes de testes linguísticos em um indivíduo afásico de Broca agramático, a 

saber: um teste de julgamento de gramaticalidade e um teste de preenchimento de lacuna 

oral. A partir dos resultados obtidos, discutiu-se a organização da representação sintática 

à luz da perspectiva gerativa.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No capítulo 1, serão 

apresentados os pressupostos teóricos sobre os quais este estudo está fundamentado. 

Nesse capítulo, será feita também uma apresentação quanto à representação mental da 

flexão verbal, quanto à modularidade da mente e quanto à faculdade da linguagem. No 

capítulo 2, considerar-se-á a representação mental da flexão verbal na afasia de Broca 

agramática. Nesse capítulo, será levado em consideração não somente a neurolinguística 

como um novo ramo das ciências da cognição, mas também a abordagem gerativista nos 

estudos de patologia da linguagem. No capítulo 3, serão apresentados os critérios 

metodológicos adotados pelo presente estudo, no que diz respeito ao tipo de estudo 

utilizado, à seleção do sujeito para a presente pesquisa, bem como o desenho dos testes 

linguísticos. No quarto capítulo, serão apresentados os resultados da presente pesquisa e a 

discussão sobre tais resultados. Por fim, no capítulo 5, serão apresentadas as 

considerações finais a respeito da relevância do presente estudo.  
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1. A REPRESENTAÇÃO MENTAL DA FLEXÃO VERBAL 

 

 Na década de 50, o surgimento da Gramática Gerativa (doravante GG) inicia um 

novo ciclo nos estudos da linguagem, que, até então, seguiam a tradição behaviorista. No 

quadro teórico gerativista, idealizado por Noam Chomsky, pretende-se estudar os 

aspectos da mente dos indivíduos, a fim de entender o que constitui o conhecimento de 

linguagem. A Gramática Gerativa tem como objeto de estudo a linguagem, que é 

entendida como uma faculdade da mente.   

Inicialmente, por meio de seu trabalho de 1957, Syntatic Structures, Chomsky 

postula que conhecer uma língua particular implica a tarefa de distinguir as sentenças 

gramaticais das agramaticais. Para o autor, determinadas configurações são possíveis na 

linguagem humana, ao passo que outras não são. Além disso, uma preocupação da teoria 

é a de estabelecer uma distinção entre o que é possível de ser produzido e o que não é 

possível de ser produzido linguisticamente. 

Em Aspects of the theory of Syntatic (1965) – estudo posterior ao de 1957 –,  

Chomsky apresenta o que é atualmente conhecido como Teoria Standard. Nesse trabalho, 

entende-se que a gramática mental gera um marcador sintagmático inicial, a estrutura 

profunda (estrutura-D), e que a maioria das operações é realizada nessa estrutura. Além 

disso, Chomsky propõe que um componente transformacional é responsável por 

converter a estrutura-D inicial em outra, a estrutura superficial (estrutura-S). Nesse 

sentido, a maioria das transformações é obrigatória. Há, também, dois componentes 

interpretativos, o sistema articulatório-perceptual (SAP) e o sistema conceptual-

intencional (SCI), que operam sobre os componentes sintáticos. As regras 

transformacionais, nessa fase da teoria, não são restringidas, o que permite uma grande 

variedade de sistemas transformacionais e de bases possíveis.  

Assume-se, também, a existência de um conjunto de regras para cada língua. 

Dessa maneira, não há uma preocupação em conhecer a interseção entre os diferentes 

conjuntos de regras das línguas. Assim, uma vez que a preocupação recai sobre as regras, 

há pouco interesse na Gramática Universal (doravante GU) – termo cunhado por 

Chomsky para fazer referência à gramática mental que é universal e comum a toda a 

espécie humana. 
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Em seu livro Introduction to Government and Binding Theory (1991), Haegeman 

realiza uma revisão a respeito do status da sentença à luz da teoria X-barra. Segundo a 

autora, a teoria X-barra é proposta por Chomsky, em 1970. Nessa fase da teoria, 

Chomsky propõe que o foco dos estudos gerativistas esteja na gramática da sentença, ou 

seja, nos princípios que distinguem as sentenças possíveis de uma língua particular 

daquelas impossíveis de serem realizadas. Nesse período, a linguística teórica não está 

interessada pelas relações gramaticais que envolvem elementos que estão fora da 

sentença, pois é assumido que o estudo dos fenômenos discursivos pressupõe a gramática 

da sentença. Assim, o ponto de partida da análise sintática é a sentença.  

 A fim de tentar identificar os princípios que determinam o modo como a sentença 

é construída, a partir de palavras e morfemas, assume-se que todos os seus constituintes 

possuem a mesma organização hierárquica. A teoria X-barra é entendida como o módulo 

da gramática que permite a representação desses constituintes.  

A teoria X-barra estabelece que todos os constituintes sintáticos estejam 

organizados em torno de um núcleo, X. O núcleo X é um simples constituinte sintático 

retirado do léxico, consistindo de qualquer palavra, ou morfema. Um núcleo X é 

expandido por meio da adição de um complemento (ZP), a fim de formar uma unidade 

maior, X’. Essa unidade maior X’ combina-se, por sua vez, com um especificador (YP) 

para formar a projeção máxima de X, XP. O complemento ZP e o especificador YP 

possuem uma estrutura interna idêntica àquela de XP (figura 1).                
                      XP 
             
 

                               YP               X’ 
  
 
                          X                  ZP 

 
Figura 1. Estrutura sintática de acordo com a Teoria X-barra. 

 

Vale lembrar que, no estudo da gramática, a estrutura de um constituinte de uma 

sentença é o resultado da interação da informação lexical – codificada nos núcleos 

lexicais, tais como nomes e verbos – com a informação funcional – codificada nas 

categorias funcionais, tais como morfemas flexionais ou conjunções.  
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 A partir da década de 1980, a teoria linguística passa por modificações com o 

novo modelo de linguagem proposto por Chomsky (1981), Princípios e Parâmetros 

(doravante P&P). O modelo P&P questiona a diferença entre uma língua ser fruto da 

especificação de um conjunto de regras e uma língua ser especificações de parâmetros. 

Nesse modelo, os parâmetros são entendidos como variações dos princípios e os 

princípios como universais.  

Para melhor exemplificar essa ideia é utilizada a metáfora dos interruptores 

(RAPOSO, 2000). Nesse sentido, todas as línguas possuem um conjunto de interruptores 

que, metaforicamente, são os princípios universais. Assim, uma língua particular opta por 

ligar, ou não, um interruptor. Ou seja, cada língua deve escolher um parâmetro que são as 

variações dos princípios. 

No modelo anterior ao P&P, entende-se que para cada língua há uma explicação. 

Assim, a adequação descritiva é muito grande, havendo uma enorme quantidade de regras 

para cada língua. Com a versão P&P, a teoria direciona seu foco para a Gramática 

Universal, passando a se preocupar com aquilo que as línguas naturais têm em comum.  

Sob essa perspectiva, a aquisição da linguagem é como a construção de uma teoria 

linguística, pois, de alguma maneira, a criança, durante a fase de aquisição, categoriza os 

dados do meio ambiente linguístico e os utiliza como evidência para construir uma língua 

interna. Tais dados linguísticos podem ser colocados em uso de diversas maneiras.  

A partir de o Programa Minimalista, Chomsky (1995) propõe uma nova 

abordagem para o estudo da linguagem e passa a entender a linguagem em termos de 

economia e simplicidade. Essa nova abordagem destaca as demais faculdades mentais 

que interagem com a faculdade da linguagem (doravante FL).  

A partir do programa de investigação minimalista, a Gramática Universal passa a 

ser o objeto de estudo da teoria linguística. Nesse sentido, busca-se caracterizar o modo 

como a GU permite que línguas particulares sejam distintas uma das outras. No 

Programa Minimalista, Chomsky adota a hipótese lexicalista, segundo a qual o léxico é 

independente do sistema computacional. No léxico, ocorrem operações morfológicas e, 

no sistema computacional, ocorre o que é chamado de sintaxe. Assim, a linguagem é 

composta por esses dois componentes básicos: o léxico e o sistema computacional.  
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Um dos pressupostos do programa de investigação minimalista é que a mente 

humana está organizada em módulos que interagem entre si. Nesse sentido, a linguagem é 

um componente da mente humana independente das demais faculdades mentais, o que 

será mais bem explicado na subseção a seguir.  

 

1.1 A modularidade da mente 

 

O estudo da linguagem tal como proposto por Chomsky (1995) e entendido neste 

trabalho tem como um de seus pressupostos teóricos a modularidade da mente. Chomsky 

adota uma visão modularista da mente / cérebro, entendendo que a mente é um sistema 

complexo com uma estrutura altamente diferenciada e composta por faculdades mentais 

separadas como, por exemplo, a faculdade da linguagem e a faculdade dos conceitos.  

Conforme comentado anteriormente, o foco dos estudos linguísticos está nos 

princípios mentais que permitem os indivíduos conhecer uma determinada língua. Desse 

modo, a mente, distinta do nível físico – o cérebro –, tem papel fundamental nos estudos 

linguísticos. 

Uma questão relevante considerada por Chomsky (1986) é a da necessidade de se 

ter um vocabulário específico para o estudo da linguagem. De acordo com Chomsky, 

cada faculdade mental deve ser estudada separadamente e ter suas próprias teorias. 

Assim, o estudo da faculdade da linguagem depende de um vocabulário específico das 

ciências cognitivas. 

Nesse sentido, Chomsky abraça a proposta de Pylyshyn (1984) de que os 

diferentes estados mentais correspondem a diferentes representações mentais binárias, 

além de assumir que a mente pode ser estudada em diferentes níveis de análise. Pylyshyn 

entende que as explicações científicas buscam estabelecer generalizações e, por esse 

motivo, necessitam de um vocabulário que torne possível a discussão sobre as questões 

cognitivas. Para esse autor, uma maneira de se obter tais generalizações é por meio da 

metáfora do computador. 

Seguindo o raciocínio de Pylyshyn, Chomsky propõe que o estudo da cognição 

deve ser realizado via um nível de análise mental, abstraindo o nível físico, o cérebro. 

Assim, o autor sugere que o estudo da linguagem seja realizado por meio de conceitos 
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linguísticos abstratos.  

Assumindo um vocabulário cognitivo e a ideia de modularidade da mente, 

Chomsky entende que conhecer uma língua é o mesmo que possuir um sistema de 

conhecimento mental. Assim, para que esse sistema de conhecimento possa se 

desenvolver naturalmente na mente da criança, é preciso que a criança, durante a fase de 

aquisição, seja exposta aos dados do ambiente linguístico. 

Sob essa perspectiva, Chomsky1 desenvolve quatro questões que servem de base 

ao programa de investigação gerativista, sendo elas: (i) o que constitui o sistema de 

conhecimento linguístico; (ii) como esse conhecimento é desenvolvido na mente; (iii) 

como esse conhecimento é colocado em uso e (iv) quais são os mecanismos físicos que 

servem de suporte para esse sistema de conhecimento e para seu uso.  

Segundo o autor, as três primeiras perguntas são as mais estudadas na teoria 

linguística. Ao tentar encontrar respostas para as três primeiras perguntas, o linguista tem 

como tarefa, segundo Chomsky, não somente investigar os dados linguísticos aos quais o 

indivíduo é exposto durante a fase de aquisição da linguagem, mas também investigar a 

faculdade da linguagem.  

 Quanto à quarta questão, Chomsky afirma que essa é relativamente nova e ainda 

deve ser devidamente estudada. Para o autor, as três primeiras perguntas propostas estão 

sob o domínio da linguística e da psicologia, dois campos que o autor prefere não 

distinguir e entende a linguística como parte da psicologia. Chomsky propõe também 

que, enquanto o linguista pode procurar respostas para as três primeiras perguntas, o 

neurologista pode explorar os mecanismos físicos que exibem as propriedades reveladas 

por meio dos estudos realizados pela teoria linguística.  

Nesse sentido, observa-se que a preocupação fundamental da Gramática Gerativa 

está em entender os estados mentais que correspondem ao conhecimento gramatical que 

um indivíduo possui de uma determinada língua. Assim, não existe uma preocupação 

com o meio físico onde os princípios mentais estão alojados, mas sim com a 

caracterização desses princípios mentais. Tal caracterização deve ser adequada em termos 

descritivos e explicativos. Para Chomsky, a adequação explicativa presume que a 

                                                        
1 (op. cit.) 
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descrição de uma gramática deva ser compatível com o modo como as crianças adquirem 

linguagem.  

Considerando que a linguagem é uma faculdade mental, pressupõe-se que toda 

espécie humana é dotada da faculdade da linguagem que possui uma organização 

complexa e uniforme. Sob essa perspectiva que se insere o que se segue. 

 

1.2 A faculdade da linguagem 

 

A faculdade da linguagem, segundo Chomsky (1986), está organizada em 

módulos e um desses módulos é um componente cognitivo, onde as informações de som 

e de significado e as informações sobre a organização estrutural estão armazenadas.   

A faculdade da linguagem, segundo Chomsky (1995), assim como qualquer outra 

organização fisiológica, por exemplo, desenvolve-se passando por diversas fases até 

alcançar um estado final (FLf). O autor entende que antes da exposição aos dados do 

meio ambiente linguístico, a faculdade da linguagem encontra-se em seu estado inicial 

(FL0), e a esse estado é dado o nome de Gramática Universal.  

De acordo com o Chomsky, o desenvolvimento da faculdade da linguagem 

associado à interação com os dados linguísticos do meio, no qual um indivíduo está 

inserido, faz com que a FL0 adquira um formato particular, tornando-se FLf. Desse modo, 

a faculdade da linguagem final (FLf) corresponde à uma língua particular como, por 

exemplo, o português do Brasil (doravante PB) com várias idiossincrasias relacionadas à 

experiência individual. A faculdade da linguagem em sua fase final é chamada de língua-

I final. 

Por sua vez, a língua-I é entendida como uma gramática da língua que um 

indivíduo possui e que lhe permite compreender e produzir um número infinito de novas 

expressões. A língua-I, entendida como um sistema cognitivo incorporado no estado final 

da faculdade da linguagem, é constituída de um léxico e de um sistema de princípios. 

Esse sistema de princípios é o sistema computacional, que consiste em regras e operações 

que atuam sobre os itens do léxico e sobre as expressões formadas a partir dele. As 

expressões geradas pelo sistema computacional são formadas a partir de vários níveis de 
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representação. Cada nível de representação é responsável por diferentes propriedades das 

expressões linguísticas.  

Sob a ótica do P&P (1981), abordagem teórica baseada na ideia de que a estrutura 

da linguagem consiste em princípios invariantes parametrizáveis, Chomsky postula que o 

nível de representação estrutura-D serve de interface entre a derivação sintática e o 

léxico. Já a estrutura-S, segundo o autor, é um nível representacional entre a estrutura-D e 

a Forma Lógica2, onde estão representadas as operações do sistema computacional.  

O componente fonológico (Forma Fonológica) é um nível de representação que 

faz interface com os sistemas neurossensoriais e musculares, fornecendo comandos 

necessários para esses sistemas, ao passo que o componente lógico (Forma Lógica) 

apreende as informações de significado dos itens lexicais. Ambos os níveis de 

representação, fonológico e lógico, estabelecem uma relação de interface com sistemas 

externos à FL que interpretam a linguagem.  

Com o programa de investigação minimalista, Chomsky propõe inovações às 

questões concebidas no modelo P&P. A ideia crucial do programa de investigação 

minimalista é estabelecer que apenas as entidades com valor conceptual tenham 

relevância nessa nova fase da teoria.   

A partir do PM, a faculdade da linguagem passa a ser entendida como um sistema 

biológico que fornece informações aos sistemas de desempenho externos à FL. Assim, a 

FL passa a interagir com o sistema articulatório-perceptual (SAP) e com o sistema 

conceptual-intencional (SCI), que são sistemas responsáveis pelas informações de som e 

de significado, respectivamente. Os sistemas de desempenho também impõem condições 

sobre a faculdade da linguagem e, por sua vez, a FL deve associar a cada expressão 

gerada um nível de representação que interaja com cada um desses sistemas. Para que as 

expressões geradas pela faculdade da linguagem sejam legíveis pelos sistemas de 

desempenho é necessário que elas satisfaçam as Condições de Legibilidade impostas por 

esses sistemas.   

                                                        
2 A Forma Lógica (FL) é um nível linguístico de interface que fornece instruções aos sistemas de 
desempenho, sendo esses: o sistema articulatório-perceptual (SAP) e o sistema conceptual-intencional 
(SCI), que serão mais bem explicados mais adiante, nesta seção.  
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As Condições de Legibilidade, de acordo com o PM, são condições de output 

básicas. Ou seja, os sistemas de desempenho ditam que tipo de descrições estruturais 

deve ser gerado pela faculdade da linguagem, de maneira que as representações 

linguísticas possam ser lidas pelos sistemas de desempenho, obedecendo a essas 

condições. 

Com o PM, a faculdade da linguagem passa a ser entendida como inserida nas 

demais faculdades mentais que interagem com ela. Chomsky explica que não há 

necessidade de existirem outros níveis de representação que não os níveis de interface. 

Assim sendo, a estrutura-D e a estrutura-S, por não estabelecerem interfaces com os 

sistemas externos à faculdade da linguagem, são eliminadas da teoria. A partir disso, 

entende-se que o modelo de linguagem proposto pelo programa de investigação 

minimalista contém apenas aquilo que é conceptualmente necessário.  

 Sob a perspectiva minimalista, uma operação importante do sistema 

computacional é Merger, que, em português, significa concatenar. Essa operação gera 

expressões linguísticas e é responsável pela concatenação de elementos linguísticos, a fim 

de formar uma expressão linguística maior.  

Outra operação, na derivação, importante para a teoria minimalista é a de 

movimento para a checagem de traços flexionais dos verbos de uma determinada língua, 

por exemplo. Segundo a hipótese lexicalista – proposta pelo minimalismo –, a  

informação flexional do verbo está disponível desde o léxico. Assim, os verbos saem 

flexionados do léxico e se movem da posição de origem para checar os traços flexionais 

contra os traços invariáveis existentes nas categorias flexionais da representação mental 

das línguas naturais. Os traços invariáveis presentes nas línguas são entendidos como 

informações que a Gramática Universal disponibiliza.  

O movimento para a checagem de traços é essencial no programa de investigação 

minimalista, uma vez que, por meio desse movimento, determinados traços formais são 

eliminados durante a geração de uma representação no sistema computacional. De acordo 

com o PM, os traços formais que são acessíveis numa computação podem ser fortes ou 

fracos. A força dos traços é uma característica que distingue uma língua da outra, além de 

repercutir na ordenação dos constituintes na sentença.  
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Segundo o minimalismo, os traços formais fortes não podem ser lidos pela 

interface lógica, assim, devem ser eliminados na sintaxe aberta, ou antes de spell-out, 

onde as operações realizadas pelo sistema computacional têm repercussão em ambas as 

interfaces, lógica e fonológica. Para Chomsky, a eliminação de traços fortes antes de 

spell-out é necessária, visto que as Condições de Legibilidade impostas pelos sistemas de 

desempenho devem ser satisfeitas.  

O termo spell-out, no modelo de linguagem minimalista, é entendido como o 

ponto da computação em que a estrutura é formada e, a partir dele, as informações de 

som e de significado são bifurcadas. Nesse sentido, as informações de som da interface 

fonológica são interpretadas pelo sistema articulatório-perceptual (SAP), enquanto as 

informações de significado da interface lógica devem ser interpretadas pelo sistema 

conceptual-intencional (SCI). Além disso, nas interfaces não podem existir elementos que 

não satisfaçam as Condições de Legibilidade, pois do contrário a derivação não converge. 

Para que as derivações convirjam é necessário que essas sejam interpretadas por ambas as 

interfaces.  

As derivações convergentes, por sua vez, devem satisfazer às Condições de 

Economia. Para tanto, elas devem ser econômicas, isto é, as derivações devem envolver 

menos operações na formação de expressões linguísticas. A seguir pode ser observado 

um esquema sobre o modelo de linguagem, segundo a teoria minimalista. 

 

 

                                                  
                                             Sistema            Sistema 
                                                   articulatório-     conceptual- 
                                                    perceptual         intencional                                                                                    
 
Figura 2. Modelo de linguagem tal como proposto pelo programa de investigação minimalista 
(CHOMSKY, 1995).  
 

FL               Léxico 
 
                                    Sintaxe  
     Spell-out                aberta                                 
                  
                    
 
                
             FF                FL 
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Chomsky acrescenta que, por razões de economia, o movimento só deve ser 

realizado como último recurso (Last Resort). Ou seja, se o movimento para checagem de 

traços puder ser procrastinado para depois de spell-out ele será mais econômico e, assim, 

deve ser. O movimento coberto do verbo obedece ao que é conhecido como Procrastinar 

(do inglês Procrastinate). 

Na seção a seguir, serão apresentadas algumas propostas a respeito da 

representação mental da flexão.  

 

1.3 A representação mental da flexão  

 

Nesta dissertação, busca-se investigar o desempenho linguístico de pacientes 

afásicos de Broca agramáticos quanto à expressão linguística de aspecto. Para tanto, faz-

se necessário apresentar algumas noções básicas a respeito do status da camada flexional 

à luz da teoria linguística. 

 

1.3.1 O status da flexão 

 

Conforme foi comentado na seção anterior desta dissertação, a teoria X-barra tem 

por objetivo organizar a estrutura da sentença.  

Inicialmente, na teoria gerativa, propunha-se que a sentença era representada da 

seguinte maneira: 
                                   S’ 
 
 
                                   S 
 
 
               NP        AUX        VP 
 
 

 
Figura 3. Representação da estrutura sintagmática (HAEGEMAN, 1991). 
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Contudo, segundo Haegeman (1991), tal proposta é descartada, dado que S’ é uma 

projeção máxima de S e não uma projeção máxima de um núcleo terminal tal como N, V, 

etc.. Além disso, S possui três constituintes, sendo eles: NP, AUX e VP3.  

Tendo em vista a proposta inicial de organização da sentença, há três 

possibilidades de núcleo do sintagma, N, V e AUX. O auxiliar (AUX) seria um forte 

candidato a núcleo do sintagma, porém, o AUX não existe em determinadas línguas, além 

de não aparecer em sentenças como O homem escreveu uma história, por exemplo. 

Posteriormente, propõe-se que o elemento flexional de tempo não faz parte do sintagma 

verbal (VP), devendo ser gerado fora desse sintagma. Desse modo, propõe-se que o 

elemento flexional de tempo deva ter um nódulo terminal que o domine.  

Nesse sentido, Chomsky (1981)4 sugere que INFL seja o nódulo terminal que 

compreende o traço de tempo. A partir dessa proposição, postula-se que INFL é o nódulo 

que domina AUX flexionado e, também, os morfemas flexionais.  

Estudos posteriores propõem que a flexão (INFL) seja o núcleo da sentença, 

assim, S passa a ser chamado de IP (do inglês, Inflectional Phrase), nódulo que tem como 

núcleo INFL e VP como complemento, conforme mostra a figura 4. Assim, INFL se 

torna a categoria funcional que domina a morfologia flexional do verbo, os afixos e a 

partícula infinitiva do inglês to.  
                                         IP 
 
                                                   I’ 
                                              
                                     
                                           I              VP 
 
                                                            … 
 
Figura 4. Estrutura sintática em que INFL é o nódulo terminal. 

 

                                                        
3 Nesta dissertação, faz-se uso da terminologia do inglês, visto que as siglas dessa língua estão consagradas 
na literatura. Dessa maneira, adota-se a sigla VP para o sintagma verbal; NP para o sintagma nominal; 
AdvP para o sintagma adverbial; PP para o sintagma preposicional e, por fim, DP para o sintagma 
determinante. O sintagma flexional é representado pela sigla INFL e as categorias funcionais de Tempo e 
de Concordância estão representadas pelas siglas TP e AgrP, respectivamente.  
4 Vale ressaltar que, nesse caso, faz-se referência ao livro Introduction on Government and Binding (1981). 
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 Vale lembrar que, nesse momento da teoria, é assumida a tese de que o 

movimento do verbo é motivado pela incorporação de afixos. Sob essa ótica, Emonds 

(1976) explica que em línguas, como o inglês, a flexão pode se mover para V, na camada 

lexical, a fim de incorporar-se ao verbo, ao passo que em línguas, como o francês, o 

verbo se move até I – núcleo de INFL – para realizar a incorporação. Esse autor propõe 

tal tese baseando-se na ordem dos constituintes da sentença de diferentes línguas, como o 

inglês e o francês.  

 

1.4 A realização mental da flexão  

 

1.4.1 A cisão do nódulo IP 

 

Nesta  seção,  é  considerada  a  importância  da  proposição  de  um  nódulo 

funcional  na  representação  sintática  que  comporta  dois  nódulos  distintos,  sendo 

eles o nódulo de Concordância e o de Tempo. 

Segundo Emonds (1976), em línguas como o francês, o movimento do verbo para 

a camada flexional (IP) é obrigatório. Esse movimento é realizado, a fim de incorporar 

morfemas flexionais. Já em línguas como o inglês, o verbo desce para incorporar os 

morfemas flexionais, explica o autor. Emonds propõe, ainda, que a estrutura sintática das 

sentenças finitas seja distinta daquela das sentenças não finitas. Para o autor, as orações 

não flexionadas não têm um nódulo IP.  

Emonds acrescenta que os verbos auxiliares be e have do inglês podem se mover 

para a camada flexional, enquanto os verbos lexicais recebem as informações 

morfológicas somente mediante o movimento dos morfemas flexionais em direção a VP. 

A partir da proposta de Emonds e da tese de que um nódulo funcional, que abriga 

as informações flexionais do verbo é o núcleo da sentença (IP), Pollock (1989) realiza um 

estudo que compara as diferentes posições do verbo em relação ao advérbio de modo 

interno à sentença no inglês e no francês. Nesse estudo, o autor propõe uma estrutura 

sintática mais articulada para a camada flexional. Além disso, Pollock busca explicar as 

diferenças sistemáticas existentes entre essas línguas em relação à sintaxe da sentença. O 
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autor investiga a ordem do verbo em relação à posição do sintagma adverbial (AdvP) nas 

sentenças flexionadas e não flexionadas do inglês e do francês. 

Pollock observa que, nas sentenças flexionadas do inglês, o advérbio antecede o 

verbo flexionado, ao passo que, no francês, o advérbio segue o verbo finito, conforme 

podemos observar nos exemplos a seguir. 

Exemplo (1): 
a. John often kisses Mary.                                                           (cf. POLLOCK, 1989:367) 
‘João frequentemente beija Maria.’ 
b.*John kisses often Mary.                                                                                           (ibid.) 
‘João beija frequentemente Maria.’ 
 
Exemplo (2): 
a. Jean embrasse souvent Marie.                                                                                  (ibid.)  
‘João abraça frequentemente Maria.’ 
b.*Jean souvent embrasse Marie.                                                                                 (ibid.)  
‘João frequentemente abraça Maria.’ 

 

Além disso, Pollock verifica que o mesmo acontece com os quantificadores. No 

francês, o verbo antecede ao quantificador, como em Mes amis aiment tous Marie5, por 

exemplo. Enquanto, no inglês, o verbo o segue como, por exemplo, em My friends all 

love Mary6. A partir dessa observação, o autor afirma que a posição mental em que o 

quantificador é gerado é a mesma posição em que o advérbio é gerado.  

Quanto aos marcadores de negação, Pollock observa que, no francês, o verbo 

antecede ao marcador de negação ‘pas’ e, no inglês, isso não acontece.  

Exemplo (3):  
a. Jean (n’) aime pas Marie.                                                                                         (ibid.)  
‘João não ama Maria.’ 
b. *John likes not Mary.                                                                                               (ibid.) 
‘João gosta não Maria.’  
  

No que diz respeito aos verbos auxiliares7, no inglês, Pollock explica que esses 

verbos podem anteceder ao marcador de negação, uma vez que o verbo auxiliar pode ser 

elevado da sua posição de origem para uma posição mais acima na camada flexional. 

                                                        
5 ‘Meus amigos amam todos Maria.’ (cf. POLLOCK, op. cit., p.367). 
6 ‘Meus amigos todos amam Maria.’ (cf. POLLOCK, op. cit., p.367). 
7 Segundo Pollock, a elevação dos auxiliares mostra que esses verbos são vazios de sentido e funcionam 
como marcadores posicionais em determinadas construções.  
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Para o autor, tais fatos têm origem na configuração da GU, mais especificamente, na 

configuração da camada flexional8.  

Exemplo (4): 
a. John is not happy.                                                                   (cf. POLLOCK, 1989:374)  
‘João não está feliz.’ 

 

A fim de explicar as diferentes posições dos constituintes na sentença de 

determinadas línguas, Pollock pressupõe que: (i) Adv V é a situação base, ou seja, o 

verbo é gerado depois do advérbio em todas as línguas na estrutura profunda e, que (ii) o 

advérbio é gerado dentro de VP9.  

Assumindo que o verbo é gerado depois do advérbio, na estrutura-D, uma questão 

emerge: por que o verbo sendo gerado depois do advérbio aparece antes do advérbio no 

francês? Pollock explica que o verbo lexical, no francês, pode se mover para uma posição 

anterior ao advérbio e, ao contrário do que ocorre no francês, o verbo lexical, no inglês, 

não apresenta o mesmo comportamento. Assim, Pollock propõe que o movimento do 

verbo, no francês, é permitido em função da força do traço formal de concordância.  

Segundo o autor, nas línguas em que o traço de concordância é forte, o verbo se 

move em direção à camada flexional na sintaxe aberta, onde pode ser lido por ambas as 

interfaces lógica e fonológica. Já nas línguas em que o traço de concordância é fraco, o 

verbo se move na sintaxe coberta, depois de spell-out, assim sendo, o movimento é 

apenas visto pela interface lógica.  

Nesse sentido, no francês, o fato de o verbo preceder ao advérbio se deve ao 

movimento do verbo na sintaxe aberta. Ao passo que, no inglês, o movimento do verbo 

ocorre na sintaxe coberta, de maneira que na interface lógica, onde há a interação com o 

sistema conceptual, todas as línguas devem ser iguais.  

Pollock concebe a posição do advérbio como sendo interna a VP, uma vez que, 

desse modo, é possível tomá-lo como indicador do movimento verbal, em uma língua 

como o francês, na qual o movimento do verbo ocorre devido à força do traço de 
                                                        
8 Superficialmente, fala-se de ordem de palavras, mas, na verdade, o interesse maior está em extrair 
conclusões a respeito das representações mentais que correspondem a conhecer uma determinada língua. 
Seguindo esse raciocínio, o fato de um verbo anteceder, ou seguir, ao advérbio significa que existe uma 
posição mental possível, em termos abstratos, antes e depois do sintagma adverbial. Tais posições mentais 
são as representações da estrutura sintática.  
9 Neste caso, o advérbio ocupa provisoriamente a posição de especificador de VP.  
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concordância que é forte. Já a língua inglesa, na qual o movimento verbal em direção à 

camada flexional não é visivelmente realizado, é entendida como uma língua em que 

traço de concordância é fraco. No inglês, o quantificador, assim como o advérbio, 

antecede ao verbo.  

Com a finalidade de explicar as diferentes posições do verbo nas diferentes 

línguas, Pollock faz previsão para duas posições para o verbo, a saber: uma anterior e 

outra posterior ao advérbio. Ao estudar as sentenças finitas com o marcador de negação 

no francês, o autor verifica a necessidade da existência de uma posição posterior ao verbo 

e duas posições anteriores ao advérbio. Pollock observa ainda a necessidade de haver 

uma posição anterior à negação e outra posterior ao marcador de negação, mas anterior ao 

advérbio. Desse modo, quando uma sentença de uma língua de traço de concordância 

forte é finita, o verbo se move para uma posição anterior ao advérbio e, até mesmo 

anterior ao marcador de negação, como é o caso do francês, observe o exemplo que 

segue. 

Exemplo (5): 
a. Jean embrasse souvent Marie.                                                                                  (ibid.) 
‘João abraça frequentemente Maria.’ 
b. Jean ne mange plus/rien/pas.                                                  (cf. POLLOCK, 1989:411)  
‘João não come muito/nada.’ 

 

A partir dessas observações, Pollock verifica que um único nódulo IP não é 

suficiente para o movimento verbal em direção à camada flexional. Dessa maneira, o 

nódulo IP que abriga dois traços, o de tempo e o de concordância, é cindido em duas 

categorias funcionais distintas, uma para cada traço projetado. Assim sendo, o traço de 

tempo projeta um nódulo de Tempo (TP) e o de concordância projeta um nódulo de 

Concordância (AgrP). A partir do estudo de Pollock, cada nódulo representado por um 

traço disponibiliza uma posição para o verbo se mover.   

A seguir, é exemplificada a estrutura sintática antes (figura 5) e depois da cisão do 

nódulo IP (figura 6). Na figura 6, há duas representações sintáticas, a primeira apresenta a 

estrutura sem o nódulo de negação (NegP), e na segunda, esse nódulo apresenta-se em 

uma posição entre o nódulo de Tempo e o de Concordância. 
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Figura 5. Estrutura sintática antes da cisão de IP. 
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Figura 6. Estrutura após a cisão do nódulo flexional, segundo Pollock (1989).                                                                                                                      

 

Quanto aos verbos não lexicais, a explicação oferecida por Pollock é que esses 

verbos antecedem ao marcador de negação no inglês, como em John is not happy10, 

enquanto, no francês, apenas os verbos lexicais podem anteceder a negação. Contudo, no 

francês, se a sentença é infinita, e se o verbo não for lexical, esse pode anteceder o 

marcador de negação ‘pas’, conforme mostra o exemplo que segue. 

Exemplo (6): 

                                                        
10 (cf. POLLOCK, op. cit., p.374) 
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a. N’être pas heureux est une condition pour écrire des romans.                                      
(cf. POLLOCK, 1989:374)  
‘Não ser feliz é uma condição para escrever romances.’ 

 

Para Pollock, o movimento do verbo não lexical está relacionado com a opacidade 

do verbo. Por opacidade, o autor se refere à transmissão de papel temático pelo verbo. 

Segundo o autor, os verbos não lexicais não atribuem papel temático, por isso são livres 

para se mover.  

 Além disso, Pollock alega que somente os verbos não lexicais do inglês podem se 

mover em direção à camada funcional, visto que esses verbos não atribuem papel 

temático, pois o traço de concordância nessa língua é morfologicamente pobre. Ainda 

quanto a não atribuição de papel temático, o verbo auxiliar pode se mover para uma 

posição na camada flexional anterior à partícula de negação, no inglês, dado que a 

negação não se caracteriza como uma barreira inerente para a transmissão de papel 

temático.  

Já no francês, língua em que o traço de concordância é morfologicamente rico, 

Pollock verifica que apenas o verbo lexical infinito ‘avoir’, e os auxiliares podem 

anteceder a partícula de negação ‘pas’, uma vez que a partícula de negação não constitui 

uma barreira para a transmissão de papel temático.  

Exemplo (6): 
a. N’avoir pas de voiture em banlieue rend la vie difficile.       (cf. POLLOCK, 1989:373)  
‘Não ter carro no subúrbio dificulta a vida.’ 
 

 Por fim, Pollock conclui que, no inglês, a concordância é morfologicamente 

pobre, por esse motivo, é opaco quanto à transmissão de papel temático. Assim, se um 

verbo se move para Agr, não poderia atribuir papel temático, violando o critério teta 

(theta-criterion). Ao passo que, no francês, a concordância é morfologicamente rica, 

sendo transparente à transmissão de papel temático, o que viabiliza o movimento de 

qualquer verbo. Tal fato  
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1.4.2 A eliminação de AGR   

 

Todo o raciocínio do programa de investigação minimalista (CHOMSKY, 1995) 

tem base no estudo de Pollock (1989). A partir de O Programa Minimalista, a linguagem 

passa a ser descrita em termos de economia e simplicidade e, as interfaces, fonológica e 

lógica, ganham destaque, conforme foi explicado anteriormente.  

A cisão do nódulo flexional (IP) faz emergir questionamentos a respeito da 

dominância da categoria TP em relação à categoria AgrP, na estrutura sintática (cf. 

BELLETTI, 1990). De acordo com Chomsky, o nódulo de Concordância deve dominar o 

de Tempo, dado que Agr se encontra numa relação de regência com o sujeito das orações 

temporais, “com os efeitos concomitantes bem conhecidos da concordância sujeito-

verbo”11. Já Belletti propõe que AgrP está numa relação de dominância sobre TP, 

baseando-se na evidência morfológica em favor de que a concordância é externa ao 

elemento de tempo na morfologia verbal, o que pode ser uma “consequência da adjunção 

sucessiva, se Agr dominar T ”12. 

Tendo em vista tais observações, Chomsky assume a existência de dois tipos de 

concordância, a saber: uma concordância de sujeito-verbo (Agrs) e outra de verbo-objeto 

(Agro). O autor propõe que Agrs é o elemento de concordância com o sujeito, ao passo 

que Agro é o elemento de concordância com o objeto. Dessa forma, Agro está mais 

próximo de V e Agrs mais próximo do sujeito NP. Assim, Agro corresponde ao nódulo de 

Agr de Pollock, disponibilizando mais uma posição para o movimento verbal. Observe, a 

seguir, a estrutura sintática mais articulada proposta pelo programa de investigação 

minimalista, em que os nódulos de Concordância de sujeito (Agrs) e de objeto (Agro) 

estão presentes. 

 

 

 

 
                                                                        

                                                        
11 (op. cit., p.217) 
12 (op. cit., p.217) 
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Figura 7. Representação mental da estrutura sintática em que estão presentes Agrs e Agro, segundo 
Chomsky (1995). 

 

Até a década de 90, é assumido que o movimento do verbo é uma operação para 

incorporação de afixos. Com o minimalismo, a operação Mover (Move-α) é motivada 

pela checagem de traços, a fim de eliminar traços que não podem ser interpretados pela 

interface lógica – interface essa que envia informações para o sistema conceptual. 

Chomsky explica que para que uma representação linguística seja interpretada pelos 

sistemas de desempenho é preciso que não existam símbolos supérfluos. Assim, eles 

devem ser checados e eliminados antes de spell-out. O autor explica, ainda, que o 

movimento de descida da flexão (cf. EMONDS, 1976), em línguas como o inglês, não é 

uma maneira econômica de tratar as derivações. Assim, o autor busca explicações, a fim 

de descartar essa proposta.  

Feitas essas considerações, Chomsky13 sugere que as categorias sintáticas que 

possuem traços não interpretáveis pela interface lógica devam ser eliminadas por 

completo da teoria. Sob essa perspectiva, o autor explica que somente as categorias 

funcionais conceptualmente motivadas justificam-se como nódulos na estrutura sintática. 
                                                        
13 (op. cit.) 
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Para Chomsky, o traço formal de concordância dos verbos é uma propriedade dos itens 

do léxico não interpretável, assim, o autor propõe a eliminação do nódulo funcional AgrP 

da representação sintática. Chomsky entende, que apesar de os traços de concordância 

das línguas não projetarem um nódulo na representação sintática, esses traços estão 

associados à categoria linguística de Tempo. 

Em um estudo mais recente, Chomsky (2000) exemplifica sua tese mostrando que 

é irrelevante, em termos conceptuais, o fato de um verbo ser singular ou plural. A 

informação codificada na concordância de número do verbo não influencia a 

interpretação do conceito expresso por aquele verbo. Por outro lado, o fato de um 

substantivo ser plural, ou singular, tem relevância para a interpretabilidade conceptual 

daquele substantivo.  

A partir da eliminação do nódulo de Concordância (AgrP) da estrutura sintática, 

estudos linguísticos direcionam sua preocupação para a necessidade de existência de um 

nódulo, distinto do de Tempo (TP), que sirva de sítio de aterrissagem do movimento do 

verbo. O nódulo aspectual (AspP) apresenta-se como um forte candidato a substituir o 

extinto nódulo de Concordância. Tal nódulo é responsável pelas informações aspectuais 

do verbo. 

Entendendo que a expressão linguística de aspecto é algo conceptual, mais do que 

linguístico, estudos passam a propor que Aspecto possa ser uma categoria linguística que 

merece lugar na estrutura sintática. Na subseção a seguir, serão apresentados estudos que 

assumem que o traço de aspecto pode projetar um nódulo na representação sintática. 

  

1.4.3 A inserção do nódulo de Aspecto na estrutura sintática 

 

Com a eliminação de AgrP da árvore sintática, os estudos linguísticos passam a se 

preocupar com a existência de um nódulo funcional que possa servir de sítio de 

aterrissagem do movimento curto do verbo. A fim de assumir a posição do traço de 

concordância na estrutura sintática, tal nódulo deve conter traços conceptualmente 

motivados. Desse modo, propõe-se que o nódulo funcional com informações aspectuais 

assuma a posição do extinto nódulo de Concordância (AgrP).  
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Por meio de um estudo sobre a posição dos sujeitos nas línguas, Koopman & 

Sportiche (1991) propõem a existência de um nódulo funcional que comporta as 

informações aspectuais da morfologia verbal. Os autores sugerem que o nódulo de 

Aspecto seria um forte candidato para assumir tal posição na estrutura sintática.  

Tendo em vista as ideias minimalistas de que as categorias funcionais devam ser 

conceptualmente motivadas, Bok-Bennema (2001) propõe que a camada flexional deva 

contemplar o nódulo TP e o nódulo AspP. A autora alega, ainda, que a categoria flexional 

de Tempo deve estar numa posição acima da de AgrP. Para fazer tais alegações, a autora 

realiza um estudo linguístico que busca explicar as diferentes posições dos verbos em 

relação aos advérbios no espanhol e no francês.  

Nesse estudo, Bok-Bennema assume que, uma vez que os advérbios são 

incorporados à sentença através da operação de concatenação, eles não se movem mais. A 

autora adota, ainda, a proposta da “hierarquia universal dos advérbios” de Cinque (1999), 

em que os advérbios de modo e os modais aparecem em extremos opostos. Além disso, a 

autora considera os demais advérbios existentes entre os dois extremos da hierarquia, 

entendendo-os como advérbios “intermediários”14. Alguns dos “advérbios 

intermediários” seriam o de frequência e os advérbios já e sempre. Bok-Bennema 

contempla também a proposta de Cinque, em que os advérbios são entendidos como 

especificadores de categorias funcionais.  

Nesse estudo, a autora observa que, necessariamente, os verbos finitos do francês 

antecedem os advérbios de modo, os modais e os advérbios “intermediários”.  Quanto aos 

verbos finitos do espanhol, esses, necessariamente, antecedem os advérbios de modo, 

seguem os advérbios modais e podem tanto anteceder os advérbios “intermediários” 

como segui-los. Já os verbos não finitos do francês devem necessariamente seguir os 

advérbios modais e podem anteceder os advérbios “intermediários” ou segui-los. 

Feitas tais considerações, Bok-Bennema sugere que o mesmo núcleo com um 

traço verbal forte, Fx, seja responsável pelo movimento do verbo finito no espanhol. A 

autora entende que o espanhol permite certa liberdade quanto à ordem de concatenar Fx 

com os advérbios “intermediários” presentes na numeração.  

                                                        
14 Middle adverbs (cf. BOK-BENNEMA, op. cit.). 
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Com isso a autora, propõe que o sítio de aterrissagem do movimento curto do 

verbo finito no espanhol e não finito do francês seja o mesmo. Bok-Bennema15 nomeia 

essa posição de F2 e salienta que F2 seja um nódulo funcional com característica 

variável, dado que esse pode ser concatenado antes ou depois dos advérbios de modo e 

dos “intermediários”. Essa característica variável do nódulo F2 pode ser entendida como 

uma diferença paramétrica entre as línguas. A autora explica também que F2 está sempre 

em uma posição inferior a F1.  

No que tange ao sítio de aterrissagem do movimento longo do verbo, Bok-

Bennema propõe que tanto no francês quanto no espanhol esse é o nódulo funcional F1. 

Além de os verbos lexicais finitos e não finitos, a autora analisa o posicionamento dos 

particípios em relação aos advérbios e propõe que esses verbos, tanto no francês como no 

inglês, movimentam-se para F2.  

Bok-Bennema sugere, ainda, que F1 – sítio de aterrissagem do movimento longo 

do verbo – é o nódulo de Tempo, tal como propõe Pollock (1989), com especificações de 

[+ tempo] e de [- tempo]. Para Bok-Bennema, a diferença entre o francês e o espanhol 

está na força de seus traços. No francês, a especificação [+ tempo] motiva o movimento 

do verbo na sintaxe aberta, ao passo que, no espanhol, a especificação [- tempo] motiva o 

movimento verbal na sintaxe coberta.  

Sendo F1 o nódulo que corresponde a TP, a autora assume que F2 é o nódulo que 

abriga as informações aspectuais. Nesse sentido, a representação sintática de uma 

sentença é  

F1 pas F2 Adv [VP ... V ...] 

Para Bok-Bennema, F2 é o alvo do movimento curto do verbo e pode ter 

especificações de [+ perfectivo] ou [- perfectivo]. A autora conclui que o traço de Aspperf 

seja forte tanto no francês como no espanhol, e tal fato impulsiona o movimento do verbo 

no particípio para a camada flexional antes de spell-out em ambas as línguas.  

Uma vez apresentada a ideia de um nódulo de Aspecto como um possível 

candidato a substituir o nódulo de Concordância, faz-se necessário apresentar as noções 

básicas de aspecto que justificam tal proposição.  

                                                        
15 (op. cit.) 
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1.4.4 A noção de aspecto 

  

 A fim de explicar a noção de aspecto é necessário ter em mente que Aspecto é 

uma categoria linguística distinta da de Tempo16. As categorias linguísticas de Tempo e 

de Aspecto tomam como referência o tempo físico. Para Comrie (1976), tempo é 

entendido como uma categoria dêitica, ou seja, uma categoria que relaciona um tempo 

qualquer ao momento do enunciado, ao passo que aspecto não possui comprometimento 

com a relação do fato a um determinado ponto no tempo. Comrie explica também que a 

noção expressa por aspecto é algo de ordem conceptual, nesse sentido, aspecto está além 

de uma expressão linguística pura e simplesmente. 

Ao comparar a noção expressa por aspecto com aquela expressa por tempo, 

Comrie alega existir um conceito semântico de referência de tempo que pode ser 

gramaticalizado em uma língua. O autor sugere que muitas línguas não possuem tempo 

verbal, ainda que todas as línguas possam lexicalizar a referência de tempo, por meio de 

advérbios temporais, que situam um evento no tempo.  

No que se trata de aspecto, o autor explica que não há uma uniformidade 

terminológica. Desse modo, o termo aspecto é usado para expressar possíveis oposições 

semânticas que são restritas a oposições gramaticalizadas baseadas nas distinções 

semânticas das línguas17.  

Muito embora tempo e aspecto sejam expressões linguísticas que transmitem 

conceitos distintos, eles podem ser representados colapsados em um mesmo morfema 

verbal, como acontece no português do Brasil. Os verbos do português do Brasil 

conjugados no Pretérito Imperfeito do Indicativo apresentam as noções de tempo e de 

aspecto em um mesmo morfema verbal. No verbo cantava, por exemplo, pode ser 

observado que a desinência –va implica não somente a ideia de tempo passado, mas 

também a de aspecto imperfectivo. Todavia, a expressão linguística de tempo e de 

aspecto nem sempre estão presentes em um mesmo morfema, nessa língua.  
                                                        
16 Nesta dissertação, é utilizado o termo Aspecto, com inicial maiúscula, para fazer referência à categoria 
linguística de Aspecto (AspP), ao passo que é utilizado o termo aspecto, com inicial minúscula, para tratar 
da expressão linguística de aspecto e suas noções, segundo a proposta de Comrie (1976). 
17 (cf. COMRIE, 1976). 
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A manifestação aspectual presente nas línguas informa que uma ação está em 

andamento no momento do ato da fala. Muitas vezes, como é o caso do português do 

Brasil, essa manifestação é realizada por meio da perífrase formada pelo verbo estar, 

juntamente com o verbo principal no Gerúndio como, por exemplo, em Ana está 

comendo uma banana.  

Para Comrie, a noção de aspecto pode ser expressa tanto por meio da semântica 

do verbo como por meio de sua morfologia. Por aspecto lexical, entende-se que esse diz 

respeito ao caráter semântico de determinados verbos, tais como ser, estar e ter. Esses 

verbos caracterizam os sintagmas como eventos efêmeros ou permanentes. Já o aspecto 

gramatical diz respeito à maneira que um evento é caracterizado por meio do tempo 

verbal empregado.  

Comrie propõe também que há uma distinção entre dois aspectos que ele 

considera como básicos nas línguas. Esses aspectos são o aspecto perfectivo e o 

imperfectivo. Comrie explica que um evento é considerado perfectivo quando ocupa uma 

posição na linha do tempo, não marcando sua temporalidade interna, desse modo, o foco 

incide sobre todo o evento de modo global. Por sua vez, caráter imperfectivo de um 

evento é aquele que leva em consideração a temporalidade interna do evento. Ou seja, o 

foco incide somente sobre uma parte do evento, dessa forma, não há uma preocupação 

com o início nem com o final da ação.   

Comrie acrescenta que o aspecto imperfectivo deve ser entendido como um termo 

semanticamente marcado, ou seja, algo mais específico e menos previsível na língua. Por 

outro lado, o aspecto perfectivo é considerado um termo semanticamente não marcado, 

de caráter mais comum e previsível.  

Para Comrie, o aspecto imperfectivo pode ser subdividido, em algumas línguas, 

em categorias distintas, sendo elas:  
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Figura 8. Esquema elaborado por Comrie (1976), a fim de exemplificar as opsições aspectuais. 

 

O autor destaca, ainda, que a distinção entre o aspecto perfectivo e o imperfectivo 

pode gerar problemas, visto que, em alguns casos, entende-se que o perfectivo representa 

eventos de duração curta e o imperfectivo de duração longa. Para Comrie, essa diferença 

ocorre apenas em alguns casos de uso do perfectivo e do imperfectivo. Observe o 

exemplo que segue. 

Exemplo (7): 
a. Rafaela namorou o rapaz por quatro anos. 
b. Quando o menino beijou a moça, ela estava tossindo. 

  

O verbo namorou do exemplo (7a) pode ser interpretado de modo equivocado 

como imperfectivo, por se tratar de um verbo de longa duração. Já a perífrase estava 

tossindo do exemplo (7b), por se tratar de um verbo de duração curta, pode ser entendida 

como perfectivo.  

 Para Comrie, o aspecto perfectivo não deve ser entendido como aquele que 

transmite uma ideia de ação finalizada, assim como o aspecto imperfectivo não deve ser 

entendido como aquele transmite uma ideia de ação inacabada. O autor entende que o 

perfectivo faz referência a todas as partes de um evento, não atribuindo destaque a uma 

parte do evento em particular.  

Quanto ao imperfectivo, o fato de esse aspecto ser identificado com o traço de 

duratividade pode levar a uma interpretação equivocada sobre o imperfectivo se referir a 

  

perfectivo    im perfectivo    

h abitual  contínuo   

n ão ‐ progressivo   progressivo 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um evento inacabado. O aspecto durativo de uma ação é uma das formas possíveis de se 

expressar o imperfectivo, dado que a combinação entre essas formas permite uma 

interpretação do evento como inacabado, tal como em Agora, Lúcio está comendo 

biscoitos.  

Por outro lado, no exemplo Antigamente Marcos corria maratonas, o fato de 

Marcos correr maratonas no passado é claro, porém, não se sabe se esse hábito tem 

continuidade no presente. Assim sendo, não é possível saber se a ação foi efetivamente 

concluída, o que mostra que associar o imperfectivo com ação não acabada pode ser 

equivocado.  

Segundo Comrie, o traço durativo pode ser relacionado também com o aspecto 

perfectivo. Comrie alega existir uma combinação entre progressividade e o aspecto 

perfectivo como, por exemplo, na sentença “Ele esteve lendo em casa o dia inteiro”18. 

Todavia, tal observação é questionável, dado que a perífrase esteve lendo está no Pretérito 

Imperfeito do Indicativo e as partes que constituem a ação estão destacadas.  

Na gramática de algumas línguas, de acordo com Comrie, o aspecto imperfectivo 

abrange tanto o conceito de habitual como o conceito de contínuo. O autor entende que o 

conceito de habitualidade, bem como o de continuidade, em muitas línguas, é expresso 

mediante o aspecto imperfectivo sem que haja uma distinção entre habitual e contínuo.  

No que tange à noção de habitualidade, Comrie observa que uma ação habitual 

não expressa necessariamente a ideia de uma ação que se repete consecutivamente Ou 

seja, não é uma ação iterativa necessariamente. Para explicar melhor tal observação, o 

autor faz uso da expressão do inglês used to. Com a expressão used to, apesar da ação 

caracterizar um hábito no passado, essa não pode ser entendida como iterativa, pois a 

expressão inglesa transmite a ideia de habitualidade. Além disso, as ações habituais não 

são acidentais, mas sim características de um determinado período de tempo. Desse 

modo, o autor alega que a expressão de habitualidade de uma situação é, sobretudo, algo 

conceptual19.  

                                                        
18 (COMRIE, op. cit., p.23) 
19 Nesse sentido, a noção de aspecto como algo que com valor conceptual é consistente com a ideia de 
Aspecto ser uma categoria linguística conceptualmente motivada na estrutura sintática, conforme proposto 
por Koopmann & Sportiche (1991) e Bok-Bennema (2001). 
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Comrie propõe, ainda, que a distinção entre progressividade e não-

progressividade, exposta no esquema acima, pode ser combinada com o habitual. Assim, 

uma sentença pode ter um caráter habitual progressivo como, por exemplo, Alexandre 

estava sempre trabalhando quando eu telefonava para ele, em que o verbo trabalhar 

indica um hábito de Alexandre no passado e tem caráter progressivo. E, a ideia expressa 

por essa sentença é a de que a primeira ação já estava em andamento antes de a segunda 

ação descrita ocorrer. Já na sentença Alexandre sempre trabalhava quando eu telefonava 

para ele, o verbo trabalhar passa a ideia de não progressividade no passado, além de 

imprimir a ideia de que a ação representada pelo verbo trabalhar iniciou depois da outra 

ação descrita.  

Por contínuo, Comrie entende como tudo aquilo que não é habitual, sugerindo que 

o caráter contínuo de uma ação possa ser expresso tanto por uma forma verbal 

progressiva, quanto por uma não progressiva. O uso da forma verbal progressiva pode 

variar dependendo da língua, visto que em algumas línguas, essa forma verbal é 

obrigatória. No caso do português do Brasil, o uso da forma progressiva é opcional, 

assim, para expressar o sentido de progressividade pode-se utilizar ou a forma 

progressiva, ou a não progressiva. 

Ademais, o aspecto progressivo pode ser mais bem expresso se houver a 

combinação entre o sentido de progressividade e verbos que possuem um caráter 

dinâmico. Para Comrie, um verbo estático não pode ser expresso por uma forma 

progressiva, uma vez que o sentido estático de um verbo não é compatível com o sentido 

de progressividade, cujo caráter é dinâmico. Assim, Comrie propõe que cada língua 

possui regras sobre quais verbos podem ser utilizados na forma progressiva. 

Para Comrie, o tempo verbal no passado é aquele que possui mais distinções 

aspectuais. O autor estabelece, ainda, que o tempo presente implica o conceito de 

imperfectividade, posto que esse tempo verbal possui caráter descritivo.  

Nesta dissertação, são levados em consideração apenas o aspecto perfectivo e o 

aspecto imperfectivo habitual no tempo passado.  
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1.4.5 A representação linguística do sintagma adverbial 

   

Com o desenvolvimento da teoria linguística, grandes avanços podem ser 

observados no que diz respeito ao estudo do comportamento dos advérbios na sentença e 

sua interpretação.  

O entendimento sobre o modo como os advérbios devem ser interpretados na 

representação sintática permeia os estudos linguísticos. Em termos semânticos, os 

advérbios podem ser divididos em operadores do predicado – sintagma verbal – e em 

operadores da sentença – advérbio sentencial. Assim, um advérbio sentencial é aquele 

que não possui uma relação de proximidade com o verbo, não modificando seu sentido, 

dado que o escopo do advérbio incide sobre toda a sentença20. Já os advérbios entendidos 

como operadores do predicado atuam sobre o verbo, acrescentando um novo sentido a 

ele.  

Feita tal distinção, duas maneiras de explicar o posicionamento e a classificação 

adverbial emergem. De um lado, pode ser entendido que os princípios semânticos 

determinam a manifestação de determinados tipos de advérbios dentro de certos 

domínios. De outro lado, pode ser assumida a ideia de que o que determina a 

interpretação do advérbio é seu ponto de inserção na estrutura. Nesse sentido, a 

distribuição adverbial é regulada pela compatibilidade dos diferentes tipos de advérbios 

aos traços existentes nas projeções sintagmáticas (TRAVIS, 1988). 

Para alguns autores, os advérbios devem ser entendidos como adjuntos e, para 

outros, como especificadores. Entendendo os advérbios como adjuntos na sentença, 

Chomsky (1995), propõe que esses são inseridos na estrutura sintática por meio da 

operação de adjunção. Já Cinque (1999), que assume os advérbios como especificadores 

funcionais, alega que eles podem ser entendidos como a manifestação aberta de 

distinções funcionais, assim como a morfologia e os auxiliares. Sob essa ótica, os 

advérbios pertencem à camada funcional da estrutura sintática, atuando como 

especificadores de núcleos funcionais.  

                                                        
20 Entende-se, neste trabalho, que esses advérbios são aqueles que ocupam uma posição inicial na oração. 
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Muitos autores questionam a ideia de Cinque, apontando falhas na análise que 

considera o advérbio como especificador de projeções funcionais. Há, ainda, aqueles que 

propõem que certos advérbios podem funcionar como complemento de um verbo 

(Larson, 1988).  

A discussão sobre qual análise é mais adequada para explicar a distribuição 

adverbial na sentença divide os autores. Entretanto, todas as abordagens sobre o 

posicionamento sintático do advérbio buscam fornecer respostas à questão sobre como a 

sintaxe e a semântica interagem nesse domínio.  

No presente trabalho, é realizada uma sucinta revisão quanto à teoria que assume 

o advérbio como especificador de um nódulo funcional e quanto à teoria que entende o 

advérbio como um adjunto.  

 

1.4.5.1 O advérbio como adjunto ou como especificador 

 

Nas primeiras versões da Gramática Gerativa, os advérbios são analisados como 

adjuntos na sentença. Com o surgimento das diferentes proposições sobre a distribuição 

dos advérbios na sentença, a concepção do advérbio como adjunto vem sendo 

amplamente desenvolvida, com a finalidade de apresentar alternativas à hipótese do 

advérbio como especificador de um nódulo funcional. 

Uma das assunções básicas da teoria do advérbio como adjunto é que os advérbios 

ocorrem ou como sintagmas adverbiais (AdvPs) ou como outra categoria sintagmática 

adjungida a qualquer projeção disponível, na qual os advérbios podem ser interpretados. 

Outra assunção da teoria diz respeito à possibilidade de os advérbios serem adjungidos ou 

à esquerda ou à direita na sentença. Por fim, a abordagem do advérbio como adjunto 

propõe que os advérbios não se movem, a não ser em casos como movimento qu- ou 

topicalização.  

No PM, Chomsky (1995) sugere que as estruturas com advérbios não podem ser 

derivadas por meio de a operação Mover. O autor alega que uma estrutura com um 

advérbio adjunto a XP – que forma uma categoria de dois segmentos [XP, XP] projetada 

a partir de X – não é permitida, se XP tiver uma função semântica na forma lógica.  
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Além disso, Chomsky descarta a possibilidade de os advérbios terem propriedades 

morfológicas que exigem a adjunção a XP. O autor considera que os advérbios não 

formam cadeias por meio da adjunção a XP. Desse modo, um advérbio em uma posição 

anterior a IP não pode ser interpretado como se tivesse sido elevado a partir de uma 

posição inferior. 

Segundo os pressupostos minimalistas, a única operação que deriva estruturas 

com adjunção adverbial é Concatenar. Assim, a adjunção de um advérbio a um 

argumento, ou a um predicado não é viável, uma vez que Concatenar não pode efetuar tal 

adjunção. Um advérbio pode, no entanto, ser adjungido na base apenas a X’, ou a um 

constituinte, cujo núcleo seja v21, ou a uma categoria funcional. O autor completa 

afirmando que a adjunção de um advérbio a X’, por meio de a operação Concatenar, é 

consistente com a ideia de que X’ é invisível para o sistema computacional e, no ponto da 

adjunção, o alvo é XP.      

Em contraste com a proposta de Cinque22 e, em consonância com o minimalismo, 

Ernst (2002 apud ERNST 2004) assume o advérbio como adjunto na sentença, 

entendendo que esse não é concatenado em posições de especificadores funcionais. O 

autor explica que alguns desses advérbios se movem para as posições de especificador de 

projeções funcionais a partir da posição de complemento do verbo.  

Além de Ernst, outros autores abraçam a abordagem que considera o advérbio 

como adjunto como, por exemplo, Pittner (1999 apud AUSTIN, ENGELBERG & 

RAUH, 2004). Pittner argumenta em favor da influência da semântica sobre o 

posicionamento do advérbio, assumindo, porém, que a sintaxe é determinante para a 

posição de base do advérbio. Outro autor que entende o advérbio como um adjunto é 

Engels (2004). Assumindo a teoria do advérbio como um adjunto, Engels analisa a 

distribuição dos advérbios nas construções em que os sintagmas verbais (VP), em sua 

posição de base, são desprovidos do seu material fonético pela elipse verbal, 

topicalização, por exemplo.  

                                                        
21 O núcleo v é entendido no PM como um verbo ligeiro para onde V é visivelmente elevado (Chomsky, 
1995). 
22 (op. cit.) 
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Por sua vez, Cinque defende a ideia de que os advérbios ocupam a posição de 

especificador de um nódulo funcional. O autor explica sua tese por meio da metáfora da 

cascata23 de projeções funcionais, em que cada projeção pode abrigar um advérbio da 

classe respectiva na posição de especificador. Nessa abordagem, os advérbios são 

realizados como categorias sintagmáticas na configuração Spec-núcleo. Os advérbios 

possuem o formato [ZP [X YP]XP]XP como a única estrutura local possível, não havendo 

ramificação à direita e nem adjuntos, conforme a concepção tradicional da teoria X-barra. 

As diferentes posições de base para os advérbios, que não aquelas de especificador, são 

explicadas a partir do movimento de projeções que contêm um advérbio, tal como a 

topicalização ou movimento de palavra qu-.  

A estrutura oracional, para Cinque24, é altamente articulada e rigidamente fixa em 

todas as línguas. O autor sugere que os advérbios, quando presentes na numeração, são 

concatenados sob uma relação de checagem com o núcleo funcional correspondente na 

hierarquia oracional. No caso de o advérbio não estar presente na numeração, Cinque 

explica que o núcleo funcional correspondente recebe a interpretação default. 

Em um estudo posterior, Cinque (2004) elabora argumentos em favor da tese de o 

advérbio como especificador que vão além da questão de se a posição de determinados 

advérbios é corretamente prevista. Primeiramente, o autor assume que as partículas 

funcionais e os auxiliares são manifestações abertas de núcleos das projeções funcionais 

dos advérbios concatenados em especificadores. Uma evidência para tal é que, entre as 

línguas, o número, o tipo e a ordem dos morfemas nucleares combinam em número, tipo 

e ordem com os advérbios correspondentes.   

Além disso, a aquisição de diferentes partes da morfologia verbal espelha a 

aquisição dos advérbios correspondentes às categorias morfológicas. Nesse sentido, 

Cinque assume que o nódulo de Tempo domina o de Aspecto e que as categorias 

funcionais mais próximas à camada lexical são adquiridas mais cedo do que aquelas que 

estão mais acima na estrutura sintática.   

                                                        
23 Cinque (op. cit.) propõe que a cascata de projeções funcionais é um produto da Gramática Universal e 
presentes em todas as sentenças. 
24 (op. cit.) 
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Assim, como as distinções temporais são adquiridas mais tardiamente do que as 

aspectuais, os advérbios de tempo, por serem especificadores de TP, ocupam posições 

mais acima na estrutura sintática do que os advérbios aspectuais25. Tal fato pode ser um 

indicativo de que a manifestação dos advérbios está muito relacionada à manifestação dos 

núcleos funcionais aos quais eles correspondem. 

Além de Cinque (1999, 2004), outros autores adotam a ideia de o advérbio como 

especificador funcional, porém, com algumas ressalvas. Adger & Tsoulas (2004) 

consideram o advérbio como especificador de um nódulo funcional e propõem que esse 

está presente na estrutura de qualquer sentença. Contudo, Adger & Tsoulas alegam que se 

as projeções funcionais não são preenchidas com material lexical26, todo o domínio da 

projeção não está necessariamente presente em cada sentença.  

Já Laenzlinger (1998 apud LAENZLINGER 2004) assume que os núcleos 

projetam dois especificadores, o que vai de encontro com a proposta de Kayne (1994) e 

adotada por Cinque (1999) de que os especificadores são únicos. Laenzlinger propõe que 

os dois especificadores projetados são uma posição-A e uma posição-A’, sendo esta 

última aquela que licencia os advérbios. Essa proposta é consistente com a tese do 

programa de investigação minimalista de Chomsky27 em que mais de um especificador é 

concebível.  

Na abordagem minimalista, as relações que são definidas pelo núcleo devem estar 

inseridas na sua projeção máxima. Entretanto, existem constituintes que são licenciados 

na sentença, mesmo não sendo complementos ou especificadores de um núcleo funcional. 

Esses constituintes são os adjuntos. Na subseção a seguir, será tratada a questão dos 

advérbios como adjuntos da sentença.  

                                                        
25 Considerando a tese de os advérbios como especificadores funcionais (CINQUE, 1999) e a Hipótese da 
Poda da Árvore (FRIEDMANN & GRODZINSKY, 1997), pode-se propor que pacientes afásicos de Broca 
agramáticos apresentam problemas com os advérbios de tempo, que atuam como especificadores de TP. De 
acordo com a hipótese da poda, que será mais bem explicada no capítulo 2, os nódulos funcionais que 
ocupam posições mais acima na estrutura sintática estão comprometidos na afasia agramática. Já os 
advérbios aspectuais são acessíveis no agramatismo, dado que, segundo a tese de Cinque, as distinções 
aspectuais são adquiridas mais cedo do que as temporais, estando o nódulo funcional AspP mais próximo à 
camada lexical do que o nódulo de Tempo. 
26 Para Cinque (1999), toda projeção funcional gera uma interpretação default mesmo que não haja material 
lexical. 
27 (op. cit.) 
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 Na subseção a seguir, será feita uma sucinta análise a respeito do comportamento 

dos advérbios terminados em –mente do português do Brasil, tendo como fundamentação 

os estudos anteriormente mencionados. 

 

1.4.5.2  O posicionamento dos advérbios terminados em –mente  

 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira (doravante NGB) distingue os advérbios 

em diferentes espécies (CUNHA & CINTRA, 1985), sendo elas: advérbios de afirmação, 

de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo, de ordem e de 

exclusão. Para a NGB, quase todos os advérbios terminados em –mente são classificados 

como advérbios de modo. A teoria linguística, por sua vez, tem mostrado que os 

advérbios de modo terminados em –mente, dependendo da posição que ocupam na 

estrutura sintática, podem apresentar variação de sentido.  

Os advérbios como antigamente e atualmente, por exemplo, são, 

predominantemente, advérbios de tempo. Antigamente, por exemplo, possui traços de 

tempo [+ passado] e de aspecto [+ imperfectivo], ao passo que atualmente possui traços 

de tempo [+ presente] e de aspecto [+ imperfectivo]. Outros advérbios como, por 

exemplo, ontem, possuem traços de valor aspectual [+ perfectivo] no passado. Observe os 

exemplos a seguir. 

Exemplo (8):  
a. Antigamente Maria cozinhava batatas.  
b. Atualmente Maria costura camisas. 

Exemplo (9):  
a. Ontem Antônio comeu bolo de chocolate. 

 

 Tendo em vista a adjunção adverbial, os advérbios antigamente e atualmente 

apresentam informações redundantes de caráter temporal e aspectual, uma vez que tais 

informações estão presentes na morfologia verbal.  

Austin, Engelberg & Rauh (2004) observam que um mesmo advérbio terminado 

em –ly, dependendo de sua posição na estrutura, pode atuar ou como especificador de um 

núcleo funcional, tendo como espcopo toda a sentença, ou como adjunto, modificando o 
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sentido do verbo. Considerando os exemplos desses autores, a seguir, observa-se que as 

diferentes posições ocupadas pelo advérbio cleverly possuem dois sentidos distintos28. 

Exemplo (10):  
a. Cleverly John hid the present.                                (Austin, Engelberg & Rauh, 2004:19) 
‘Inteligentemente João escondeu o presente.’ 
b. John hid the present cleverly.                                                                                   (ibid.) 
‘João escondeu o presente inteligentemente.’ 

 

Segundo os autores, no exemplo (10a), o advérbio cleverly faz referência a um 

sentido adverbial orientado para o agente ou orientado para o sujeito, passando a ideia de 

que foi inteligente por parte de John esconder o presente. Ao passo que em (10b) o 

advérbio cleverly se caracteriza como um advérbio de modo, transmitindo a ideia de que 

John escondeu o presente de modo inteligente.  

Assim, em (10a), o advérbio cleverly, em posição inicial, é um especificador 

funcional que tem como escopo toda a sentença. Já em (10b), o advérbio cleverly é um 

adjunto sentencial, que adiciona informação extra à sentença. 

Em consonância com a proposta de Chomsky (1995), neste estudo, assume-se que 

os advérbios funcionam como adjuntos, uma vez que esses apenas acrescentam novas 

informações à sentença. 

A seguir, no capítulo 2, serão apresentadas algumas noções e propostas a respeito 

da representação mental da flexão na afasia de Broca agramática. Nesse capítulo, serão 

abordadas a questão sobre a neurolinguística como um novo ramo das ciências da 

cognição, sobre os estudos em patologias da linguagem, segundo a Gramática Gerativa. 

Além disso, será apresentado o estudo neurolinguístico de Novaes & Braga (2005), em 

que os autores fornecem evidências em favor do nódulo de Aspecto na representação 

mental.  

 

 

 

 

                                                        
28 Um debate sobre a semântica dos advérbios é se a diferença entre as duas interpretações de cleverly deve-
se a itens lexicais diferentes. 
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2. A REPRESENTAÇÃO MENTAL DA FLEXÃO VERBAL NA AFASIA DE 

BROCA 

  

O anseio por revelar a relação existente entre a mente e o cérebro faz emergir uma 

série de questionamentos quanto à representação mental da linguagem em indivíduos 

acometidos por algum tipo de patologia da linguagem decorrente de uma lesão cerebral 

como a afasia de Broca, por exemplo. A partir de estudos com indivíduos afásicos de 

Broca é possível obter um melhor entendimento a respeito de como a linguagem está 

representada na mente de indivíduos normais.  

A investigação linguística sobre síndrome afásica, no entanto, só é válida se for 

assumido que pacientes afásicos de Broca possuem uma gramática mental, ainda que essa 

seja diferente daquela do indivíduo não cérebro-lesionado. Vale destacar que os estudos 

em afasia de Broca pressupõem a existência de um conjunto de princípios universais de 

natureza linguística e a modularidade da mente. 

Antes de ser abordada a questão sobre os estudos em afasia agramática, faz-se 

necessário explicar que o termo agramatismo tem sido usado como quase um sinônimo da 

afasia de Broca, embora alguns pacientes afásicos de Broca não sejam agramáticos, e 

alguns afásicos agramáticos não apresentem lesão na área de Broca.  

O agramatismo é um sintoma da afasia de Broca e é caracterizado pela frequente 

supressão de elementos funcionais como, por exemplo, auxiliares, afixos flexionais, 

pronomes, determinantes e algumas preposições, durante a produção de fala. Além disso, 

por agramatismo não se deve entender, necessariamente, a linguagem como um 

subconjunto da gramática normal, mas sim como uma gramática desviante da gramática 

do indivíduo sem lesão cerebral. O primeiro a fazer uso do termo agramatismo foi Pick 

(1913 apud FROMKIN, 1991). 

A síndrome agramática vem sendo amplamente investigada pela afasiologia. O 

estudo dos déficits cognitivos decorrentes de lesões neurológicas inicia-se em uma época 

em que não é possível usar termos linguísticos específicos para tratar dos problemas de 

linguagem decorrentes de uma lesão na área de Broca. Com o surgimento da linguística 

formal, em meados do século XX, tentar relacionar o tipo de déficit linguístico que o 
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paciente apresenta a um vocabulário específico torna-se viável, assim, a afasiologia 

mostra-se ser um termo que melhor define o estudo das afasias29. 

Nesta dissertação, será apresentada uma revisão sobre como o estudo das afasias 

foi inserido nas pesquisas linguísticas. Para tanto, serão contemplados, primeiramente, as 

contribuições feitas por Broca e Wernicke quanto às afasias e, em segundo lugar, serão 

apresentados estudos neurolinguísticos a respeito da representação mental da flexão 

verbal na afasia de Broca agramática.  

 

2.1  Neurolinguística: um novo ramo das ciências da cognição  

 

A Gramática Gerativa preocupa-se com a caracterização dos estados mentais que 

correspondem conhecer uma determinada língua. A teoria gerativista assume que o ser 

humano é dotado de uma Gramática Universal, gramática essa que subjaz ao 

conhecimento que os indivíduos têm de todas as gramáticas possíveis. Em termos 

abstratos, a Gramática Universal pode ser entendida como os princípios inatos e 

invariáveis e que está representada de alguma maneira na mente dos indivíduos.  

Desse modo, a busca por uma base biológica da faculdade da linguagem desperta 

o interesse de linguistas gerativistas. Acredita-se que a investigação dos déficits 

linguísticos de indivíduos com lesão cerebral permite que se possam validar propostas a 

respeito das estruturas linguísticas na mente de um indivíduo normal, dado que 

indivíduos cérebro-lesionados, como os afásicos de Broca, apresentam problemas de 

caráter estritamente linguístico.  

Um dos ramos do estudo da cognição que tem papel fundamental na pesquisa a 

respeito do comportamento humano é a neuropsicologia. A neuropsicologia se interessa 

pela investigação sobre o modo como as diferentes lesões cerebrais podem causar déficits 

em diversas áreas do conhecimento humano. A neuropsicologia, em seus primórdios, 

denomina as áreas do conhecimento de funções mentais superiores. Esse termo foi, 

                                                        
29 Nessa época, o termo neurolinguística por si passa a não atender mais às necessidades terminológicas dos 
estudos em afasia. 
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inicialmente, posto em uso por Pavlov30 para fazer referência às funções do córtex, em 

especial, à linguagem.  

Entendendo a linguagem como uma função mental superior, estudos linguísticos 

buscam desenvolver um novo campo de investigação cognitiva, a neurolinguística. Por 

sua vez, a neurolinguística volta-se para o estudo da relação entre a mente / cérebro e a 

linguagem e é entendida como parte da neuropsicologia. É nessa perspectiva que se 

insere o que se segue. 

 

2.1.1 Surgimento da neuropsicologia  

  

 A neuropsicologia é um dos ramos do estudo da cognição e como tal tem papel 

fundamental na pesquisa a respeito do comportamento humano. Essa parte da ciência 

cognitiva se interessa pela investigação sobre o modo como as diferentes lesões cerebrais 

podem causar déficits em diferentes áreas do conhecimento humano.  

Os estudos relatados pelo cirurgião francês Pierre-Paul Broca, no século XIX, 

representam um marco na pesquisa neuropsicológica. Broca realiza um estudo de caso 

com um paciente conhecido como “Tan”. Ao contrário do que se pensava na época, o 

paciente, o Sr. Leborgne, não sofria de insanidade mental, mas apresentava um 

comprometimento de natureza exclusivamente linguística. No ano de 1865, Broca relata 

outros casos de pacientes com problemas linguísticos similares àqueles do senhor 

Leborgne. As contribuições de Broca revolucionam os estudos neuropsicológicos, tendo 

repercussão até os dias de hoje.  

Já em 1874, as descobertas feitas pelo neurologista alemão Karl Wernicke 

relativizam as alegações feitas por Broca. Wernicke descreve um novo tipo de afasia, na 

qual os pacientes apresentam problemas essencialmente de compreensão. Seguindo os 

passos de Broca, Wernicke, por meio de autópsias, verifica que a lesão dos seus pacientes 

com déficit de compreensão localiza-se na região posterior do lobo temporal. Assim, 

Wernicke associa a área lesionada aos problemas de compreensão que os pacientes 

apresentam. Essa área passa a ser conhecida, posteriormente, como área de Wernicke. 

                                                        
30 (cf. FROMKIN, op. cit.) 



  57 

Wernicke verifica que as funções psicológicas estão localizadas em regiões 

diferentes, e que a área de Broca e a área de Wernicke são conectadas por um feixe de 

fibras nervosas, que são as fibras do fascículo arqueado. Sendo assim, a linguagem passa 

a ser entendida como o resultado da conexão de programas motores (giro frontal inferior) 

e sensoriais (lobo temporal).  

A partir das contribuições de Broca e Wernicke, o estudo das afasias é motivado 

pelo fato de uma lesão em uma determinada área do cérebro comprometer diferentes 

funções cognitivas. Nesse sentido, uma lesão em uma região específica do cérebro pode 

envolver uma determinada função cognitiva linguística e não outra. Tal observação serve 

de sustentáculo à ideia da modularidade da mente, explicada anteriormente nesta 

dissertação.  

Considerando que uma lesão física em uma determinada região cerebral implica 

diferentes problemas de cognição, ao estudar uma afasia, seja essa de Broca ou de 

Wernicke, é necessário ter em mente a existência de dois níveis de análise, a saber: (i) o 

nível físico, que corresponde ao cérebro e (ii) o nível abstrato, relativo à mente. Na 

síndrome afásica agramática, há uma lesão cerebral física, porém, o interesse da teoria 

linguística está voltado para um melhor entendimento sobre como a linguagem se 

apresenta em um indivíduo cérebro-lesionado.  

Na seção a seguir, serão apresentados alguns estudos neurolinguísticos que 

contribuem para a busca pelo estabelecimento de correlações entre a área cerebral 

lesionada e o comportamento linguístico desviante de indivíduos acometidos pela afasia 

de Broca. 

 

2.2 A Gramática Gerativa e os estudos de patologia de linguagem 

  

A partir da década de 80, verifica-se a necessidade da existência de uma 

adequação neurológica, uma vez que é assumido que indivíduos afásicos de Broca 

possuem uma gramática mental, ainda que essa seja desviante. Presume-se, ainda, que a 

gramática proposta para um indivíduo normal seja compatível com a maneira como essa 

gramática é alterada em decorrência de uma lesão cerebral.  
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Dentro desse espírito, diversos estudos com indivíduos que apresentam algum tipo 

de comprometimento no conhecimento linguístico decorrentes de lesões neurológicas têm 

sido desenvolvidos. A motivação fundamental para esses estudos é o estabelecimento de 

um diálogo entre as teorias propostas para indivíduos sem comprometimento linguístico e 

as teorias propostas para indivíduos acometidos por alguma patologia da linguagem.  

Um estudo que busca estabelecer esse diálogo é o de Caramazza & Zurif  

(1976)31. Esses autores são os primeiros a fornecer uma explicação a respeito da 

compreensão no agramatismo. Caramazza & Zurif desenvolvem um estudo que mostra 

que os pacientes agramáticos não somente apresentam problemas de produção linguística, 

mas também de compreensão. Essa descoberta tem repercussão no modo como se 

entende a alteração linguística nessa síndrome. A partir de experimentos controlados32, 

Caramazza & Zurif mostram que pacientes acometidos pela afasia agramática apresentam 

também problemas de compreensão de determinadas estruturas sintáticas, o que 

compromete a interpretação de determinados tipos de sentenças.  

Esses autores supõem que à medida que a teoria linguística reconstrói 

adequadamente a estrutura da linguagem humana, contribui também para a investigação 

psicológica da linguagem. Além disso, Caramazza & Zurif alegam que, apesar do 

conhecimento de linguagem possuir um equivalente mental de uma gramática linguística, 

esse conhecimento também depende de sistemas heurísticos de uma natureza 

visivelmente indutiva.  

                                                        
31 Caramazza & Zurif (op. cit.) realizam um estudo com três (3) grupos de pacientes afásicos, dentre eles 
afásicos de Broca, de Condução e de Wernicke, e um grupo controle, ou seja, sem nenhum 
comprometimento linguístico. Esses grupos são submetidos a testes de compreensão de sentenças.  
32 Apesar das observações feitas a respeito do déficit da produção linguística agramática, a literatura não 
relata nenhuma discussão sobre esse assunto que seja anterior ao início dos anos 70. Nessa época, Zurif e 
seus colegas iniciam uma pesquisa sobre as habilidades de compreensão de pacientes afásicos. Sabe-se que, 
por algum tempo, as descrições tradicionais sobre o agramatismo, na afasia de Broca, levam a crer que a 
compreensão nessa síndrome parece estar um pouco comprometida, porém, tal alegação, logo, é alvo de 
muitas críticas. A primeira crítica é desencadeada por um conjunto de novos dados. Os clínicos, usando 
métodos pouco ortodoxos para acessar a compreensão dos pacientes afásicos, formulam suas 
caracterizações com base em conversas informais que tinham com os pacientes. Zurif e seus colegas 
desafiam tal forma de coleta de dados. Esses autores alegam que a limitação da habilidade de compreensão 
na afasia agramática é muito maior e, que apenas a análise de conversas informais com o paciente pode 
camuflar possíveis déficits de compreensão, uma vez que o paciente pode fazer uso de estratégias para 
disfarçar alguma dificuldade. Assim, a partir de tais alegações, muitos experimentos controlados passam a 
tentar acessar as habilidades de compreensão nessa síndrome, na década de 70.    
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No que diz respeito à investigação da realização da morfologia flexional na afasia 

agramática, um estudo que contribui significativamente é o de Friedmann & Grodzinsky 

(1997). Esses autores realizam um estudo neurolinguístico que discute a descrição da 

produção agramática, conferindo especial atenção à morfologia flexional do verbo. 

Friedmann & Grodzinsky investigam a síndrome agramática por meio de um experimento 

com um paciente falante nativo do hebraico, que apresenta um comprometimento 

linguístico altamente seletivo. Esse estudo mostra que a flexão de concordância está 

intacta, enquanto a flexão de tempo, o uso de cópulas e estruturas encaixadas está 

severamente comprometido no agramatismo. 

A fim de explicar a seletividade do comprometimento do paciente, Friedmann & 

Grodzinsky propõem a Hipótese da Poda da Árvore. Essa hipótese é uma metáfora que 

estabelece que os nódulos que estão mais acima na estrutura sintática são inacessíveis na 

síndrome agramática em função do ponto da poda. Observe a figura a seguir. 

 
            CP 

 
  
     TP 

     
                 
                  T’ 
  
           
         T0           NegP  
 
                  
                                    AgrP 
 
                                   

                                                           Agr’ 
 
     

                                         Agr0      VP    
                          

Figura 9. Representação mental da estrutura sintática de um paciente agramático, segundo 
Friedmann & Grodzinksy (1997). 
 

Os autores verificam que o paciente também apresenta dificuldade em sentenças 

mais complexas que envolvem palavras qu-. Assim sendo, Friedmann & Grodzinsky 

interpretam essa dificuldade do paciente como sendo um problema com o nódulo 
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sintático complementizador (CP), o que corrobora a ideia de que tudo o que está acima de 

CP está inacessível na afasia agramática.  

Esses autores verificam, ainda, que a variação no comprometimento dos 

elementos funcionais na afasia de Broca agramática depende do nível de severidade da 

lesão. Dessa forma, alguns pacientes afásicos podem apresentar problemas com apenas os 

elementos complementizadores, preservando certa normalidade quanto ao acesso aos 

nódulos que estão mais abaixo na representação mental da estrutura sintática. 

Os estudos neurolinguísticos buscam explicar melhor a dificuldade que um 

paciente afásico agramático apresenta com determinados constituintes sintáticos. Alguns 

desses estudos (NOVAES & BRAGA, 2005, entre outros) direcionam-se para a 

representação mental da flexão verbal nessa síndrome, a fim de elaborar hipóteses sobre 

como a linguagem está organizada na mente dos indivíduos não cérebro-lesionados.  

 

2.3 Evidência neurolinguística em favor do nódulo AspP na estrutura sintática 

 

 A teoria gerativa fornece explicações sobre como a linguagem humana está 

representada na mente, uma vez que propõe maneiras de explicá-la de modo universal. O 

estudo dos déficits linguísticos de pacientes acometidos pela afasia de Broca agramática 

permite a validação de propostas sobre como as estruturas linguísticas estão representadas 

na mente de indivíduos normais. A fim de validar tais propostas, estudos gerativistas 

recorrem à investigação da produção linguística das categorias de Tempo e de Aspecto 

em indivíduos afásicos de Broca agramáticos.  

Dentre esses estudos, está o estudo de Novaes & Braga (2005), em que é 

investigada a produção linguística da categoria Aspecto em uma paciente classificada 

como afásica de Broca agramática. A fim de investigar tal fenômeno, os autores aplicam 

dois testes de preenchimento de lacuna na paciente afásica.  

A partir dos resultados obtidos, esses autores verificam que a paciente apresenta 

mais problemas com o aspecto imperfectivo do que com o aspecto perfectivo, o que 

parece indicar a existência de uma dissociação quanto à produção de verbos no perfectivo 

e no imperfectivo. Novaes & Braga observam também que a paciente, ao encontrar 

dificuldade na produção verbal, opta por fazer uso da forma infinitiva do verbo, o que 
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pode ser interpretado como uma consequência da checagem da finitude verbal em um 

nódulo específico que domina VP.  

Após essas observações, Novaes & Braga propõem que o nódulo de Aspecto é um 

forte candidato a assumir a posição do extinto nódulo de Concordância na estrutura 

sintática, visto que, na camada flexional, devam estar presentes apenas categorias 

funcionais conceptualmente motivadas (CHOMSKY, 1995).  

Tendo em vista o fato de a paciente apresentar problemas com as informações 

aspectuais, mas não com as temporais do verbo, Novaes & Braga propõem, ainda, que o 

nódulo de Aspecto domine o nódulo de Tempo. Para tal, os autores tomam como base 

teórica a Hipótese da Poda da Árvore (FRIEDMANN & GRODZINSKY, 1997). Essa 

hipótese sugere que pacientes afásicos agramáticos possuem a representação mental da 

estrutura sintática comprometida a partir do ponto da poda e, por essa razão, esses 

indivíduos não são capazes de produzir ou de compreender informações que dependem 

dos nódulos perdidos. 

Tendo em vista o fato de a paciente apresentar mais problemas com o traço 

aspectual do verbo, é possível assumir que o nódulo de Tempo que está abaixo do ponto 

da poda mantém-se preservado no agramatismo, conforme é proposto por Novaes & 

Braga. Tal proposição vai de encontro com a tese de Bok-Bennema (2001). A autora 

assume que o nódulo de Tempo ocupa uma posição mais à esquerda na estrutura sintática, 

dominando o nódulo de Aspecto. Observe a figura abaixo. 
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Figura 10. Representação mental das estruturas sintáticas. A figura da esquerda representa a 
estrutura sintática, segundo a hipótese de Novaes & Braga (2005), em que AspP domina TP. A 
representação da estrutura sintática à direita,  exemplifica a tese de Bok-Bennema (2001), em que TP 
domina AspP.   

  

 Esta dissertação tem por objetivo investigar o desempenho de um paciente afásico 

de Broca agramático quanto à expressão linguística aspectual, fornecendo evidências em 

favor da tese de Novaes & Braga, em que é sugerido que o que está comprometido nessa 

síndrome é o nódulo de Aspecto. Ao contrário do que é proposto por Bok-Bennema33, 

Novaes & Braga assumem que o nódulo de Aspecto é anterior ao nódulo de Tempo. 

Tendo em vista que Bok-Bennema, por meio de um estudo linguístico, propõe que TP 

domina AspP, este estudo propõe-se a refutar tal hipótese, através de um estudo 

neurolinguístico que investiga o nódulo Aspecto em um paciente afásico de Broca 

agramático.  

 

 

 

 

 
                                                        
33 (op. cit.) 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os critérios quanto ao tipo de estudo 

selecionado para a presente pesquisa, à seleção do sujeito, ao desempenho do sujeito no 

teste de Boston, bem como o desenho dos testes linguísticos desenvolvidos. 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Nesta seção, é apresentado o tipo de estudo selecionado para a presente pesquisa. 

A fim de selecionar o tipo de estudo, foram levadas em consideração as diferentes 

abordagens teóricas quanto à relevância dos estudos de caso em oposição aos estudos de 

grupo com indivíduos afásicos de Broca agramáticos. 

A afasia de Broca pode ser entendida como um distúrbio de linguagem decorrente 

de uma lesão na área de Broca e / ou adjacências. Indivíduos que apresentam tal patologia 

da linguagem, geralmente, sofrem um acidente vascular cerebral (AVC). A afasia de 

Broca pode ser decorrente, também, de um tumor, ou de outra lesão física que atinja essa 

região cerebral.  

A afasia de Broca agramática pode ser investigada por meio de dois tipos de 

estudo, a saber: o estudo de caso ou o estudo de grupo. Segundo Grodzinsky (1990), para 

que se possa obter uma definição mais precisa sobre a síndrome agramática, é necessário 

concentrar-se apenas no que é pertinente à teoria adotada, não considerando outros 

aspectos encontrados nos dados. O autor explica que a maneira de se estudar o 

comportamento linguístico de pacientes afásicos de Broca agramáticos é através de 

generalizações propostas para estudos de grupo. Para esse autor, o estudioso deve olhar 

para um conjunto de dados e descrevê-lo de acordo com uma linha teórica e, então, 

propor uma teoria que seja capaz de explicá-lo de modo coerente.  

Grodzinsky explica também a importância de se considerar os diferentes níveis de 

severidade das lesões encontradas nos pacientes. De acordo com o autor, esses diferentes 

níveis resultam em uma variabilidade, em termos de desempenho, entre os pacientes que 

são classificados como afásicos agramáticos. A fim de fornecer explicações a respeito 
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dessa variabilidade, o estudioso deve manter seu foco na descrição das similaridades e, 

não na descrição das diferenças. 

Há pesquisadores, como Badecker & Caramazza (1985), que optam pelos estudos 

de caso, no que diz respeito à investigação da síndrome agramática. Baseando-se na 

variação encontrada no desempenho dos pacientes afásicos de Broca agramáticos em 

diferentes tipos de testes, esses autores entendem que o agramatismo não deve ser 

considerado como uma categoria. Badecker & Caramazza não somente alegam haver, em 

estudos de grupo, uma arbitrariedade excessiva na seleção de pacientes classificados 

como agramáticos, mas explicam também que as caracterizações propostas por esses 

estudos podem mascarar a natureza do déficit individual. Desse modo, os autores 

defendem a ideia de que os dados fornecidos pelos estudos de caso da afasia agramática 

são relevantes, uma vez que se tenha como propósito entender o processamento 

linguístico do indivíduo normal.   

Outro autor que defende o estudo de caso é Novaes (1996). O estudo de Novaes 

tem por objetivo obter informações que corroborem sua tese sobre o caráter misto do 

sujeito pronominal nulo no português do Brasil. Para Novaes, o sujeito nulo, nessa língua, 

pode ser representado de duas maneiras diferentes, dependendo da pessoa gramatical. 

Assim, os sujeitos de primeira pessoa são pronomes, que podem ser recuperados a partir 

do seu antecedente. Feita essa observação, o autor analisa os dados da fala espontânea 

dos pacientes, a fim de avaliar a existência de uma dissociação que sustente sua hipótese.  

Muito embora os resultados de estudos de grupo mostrem que o desempenho dos 

afásicos é muito similar àqueles encontrados em indivíduos normais, Novaes observa que 

a análise individual do paciente cérebro-lesionado revela uma dissociação entre os dois 

diferentes tipos de sujeitos nulos. A partir dessa constatação, Novaes propõe que os 

estudos de caso podem ser mais reveladores do que os estudos de grupo. Para esse autor, 

as médias obtidas a partir do estudo de grupo podem camuflar a existência de uma 

dissociação que aponte diferenças nos mecanismos que subjazem aos padrões de déficit.  

Nesta dissertação, optou-se pela realização do estudo de caso de um paciente 

afásico de Broca agramático. Para tal, decidiu-se selecionar um paciente com lesão na 

área de Broca e / ou adjacências. A preferência por realizar um estudo dessa natureza 

apoia-se no anseio em desvendar a maneira que a linguagem está organizada na mente de 
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indivíduos normais, a partir da investigação da realização mental da categoria funcional 

de Aspecto na afasia de Broca agramática.  

 

3.2 Seleção do sujeito 

 

A fim de dar confiabilidade aos dados do presente estudo, o paciente foi escolhido 

de acordo com dois (2) critérios, a saber: (i) o local da lesão e (ii) a classificação do tipo 

de afasia mediante a aplicação do teste de Boston, Boston Diagnostic Examinations of 

Aphasia (GOODGLASS & KAPLAN, 1972).   

Neste estudo, o teste de Boston foi aplicado em uma única sessão, visto que foram 

concedidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (SMSDC-RJ) apenas três (3) sessões de 

cinquenta (anexo 1) o teste de Boston utilizado neste estudo34.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi selecionado um (1) paciente portador 

de afasia de Broca agramática do Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel 

Pedro (HMGGMP) diagnosticado por meio da aplicação do teste de Boston e 

considerando o local da lesão.  

 

3.2.1 Primeiro critério de seleção: o local da lesão  

 

O processo de seleção do paciente iniciou-se no final do mês de julho de 2010, no 

Hospital de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro (HMGGMP). Primeiramente, foi 

disponibilizado pelo hospital um (1) paciente que havia sido diagnosticado como afásico 

de Broca pela equipe de fonoaudiologia do HMGGMP. Depois dessa primeira etapa de 

seleção, buscou-se verificar a área lesionada desse paciente por meio da observação da 

tomografia computadorizada. 

Normalmente, pacientes afásicos de Broca agramáticos apresentam lesão no lobo 

frontal do hemisfério esquerdo, especificamente, no giro frontal inferior desse hemisfério, 

comumente conhecida como área de Broca. Segundo Leonard (1999:353), “o núcleo 
                                                        
34 Vale ressaltar que a aplicação do teste de Boston bem como a dos testes linguísticos foram gravadas por 
meio de um gravador de voz Panasonic RR-US450. 
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dessa área é formado por três áreas citoarquitetônicas, sendo elas: as áreas 44, 45 e 47 

de Brodmann.” 

Seguindo esse raciocínio, no presente estudo, como um dos critérios de seleção de 

sujeitos, decidiu-se investigar indivíduos com lesão nessa área e / ou adjacências. Desse 

modo, era imperativo que o paciente possuísse tomografia computadorizada e / ou 

ressonância magnética.  

  

3.2.2 Segundo critério de seleção: aplicação do teste de Boston 

 

Geralmente, indivíduos acometidos pela afasia de Broca agramática apresentam 

um perfil linguístico em que a produção de fala não é fluente. Tais pacientes apresentam 

uma desordem na produção linguística caracterizada por uma frequente omissão das 

categorias funcionais, com pouco, ou nenhum, uso de conectivos e com uma pobre 

produção de morfemas flexionais. Esses pacientes também apresentam dificuldade na 

produção de sentenças, produzindo, usualmente, sentenças agramaticais, compostas 

apenas de palavras de conteúdo, o que caracteriza sua fala como telegráfica. Muito 

embora a produção linguística esteja comprometida, os pacientes afásicos de Broca 

agramáticos apresentam sua compreensão preservada.  

A fim de diagnosticar a presença e o tipo de síndrome afásica do paciente, este 

estudo submeteu o indivíduo selecionado ao teste de Boston (GOODGLASS & 

KAPLAN, 1972). O teste de Boston consiste em uma série de tarefas linguísticas e não 

linguísticas às quais o indivíduo deveria ser capaz de realizar.  

Como o teste de Boston foi desenvolvido originalmente para diagnosticar todos os 

tipos de manifestações afásicas, o presente estudo selecionou e adaptou algumas das 

tarefas do teste de Boston que fossem pertinentes ao diagnóstico do tipo de síndrome 

afásica que se pretendia investigar, ou seja, a afasia de Broca agramática. 

Assim sendo, o teste de Boston utilizado no presente estudo, consistia em quatro 

(4) partes, a saber: (i) conversação, fala espontânea e descrição da figura; (ii) 

compreensão auditiva; (iii) expressão oral e (iv) leitura. Cada parte do teste foi 

subdividida em tarefas.  
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No que diz respeito à tarefa de conversação e de fala espontânea, o examinador 

buscou conduzir uma conversa informal com o sujeito, a fim de eliciar o máximo de 

respostas desejadas possíveis. Na tarefa de descrição da figura, foi pedido ao paciente 

para descrever a figura Cookie Theft. Nessa tarefa, o examinador manteve sua atenção na 

produção linguística do paciente, observando o uso de conectivos, de pronomes, de 

preposições, de verbos auxiliares, assim como a produção de flexões verbais.  

Durante a tarefa de conversação, de fala espontânea e de descrição da figura, 

observou-se a linha melódica (prosódia), extensão da sentença e parafasias. O 

examinador também avaliou aspectos da fala do paciente, tais como número total de 

sentenças produzidas e os tipos de discurso.   

Quanto à tarefa de compreensão auditiva, correspondente à segunda parte do teste, 

avaliou-se a capacidade do informante no que diz respeito à compreensão de palavras. 

Tal tarefa foi dividida em outras três (3) tarefas, sendo elas: (a) compreensão de palavra, 

(b) nomeação de palavra e (c) comandos. A primeira tarefa sobre compreensão de palavra 

foi realizada a partir da utilização de cartões para estimular o paciente. O examinador 

pronunciava em voz alta, por exemplo, o nome de um objeto como casa e o paciente 

deveria apontar para o cartão correspondente. O mesmo procedimento foi adotado em 

relação à identificação das partes do corpo do paciente como, por exemplo, braço 

esquerdo. A segunda tarefa que dizia respeito à nomeação de palavra35, era pedido ao 

informante para nomear as figuras dispostas.  

Já na terceira tarefa, foi pedido ao paciente para obedecer a comandos, tais como: 

abra e feche as mãos, aponte para o teto, aponte para o chão e etc..  

A terceira parte do teste dizia respeito à expressão oral. Nessa tarefa, foi avaliada 

a agilidade verbal e não verbal. Quanto à tarefa de agilidade não verbal, foi pedido ao 

paciente para realizar movimentos musculares, tais como, abra e feche a boca, mostre a 

língua, franza os lábios e, etc.. No que tange à tarefa de agilidade verbal, foi avaliado o 

desempenho do paciente quanto à repetição de palavras e não-palavras e de sentenças.  

                                                        
35 Nessa tarefa, também foram utilizados cartões com figuras, sendo elas: helicóptero, lápis, vassoura, 
tesoura e cabide. 
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Por fim, a quarta tarefa do teste era a de leitura, que foi subdividida da seguinte 

maneira: (a) identificação de palavra, (b) morfologia gramatical e (c) leitura oral. Na 

tarefa de identificação de palavra, o examinador apontava para uma figura sem nomeá-la 

e pedia ao informante para encontrar a palavra correspondente à figura dentre quatro (4) 

outras palavras disponíveis à direita do mesmo cartão. Foram apresentados, ao paciente, 

cartões em que constava o desenho da figura a ser nomeada à esquerda e, à direita, 

estavam as palavras correspondentes à figura. Nesta tarefa, optou-se por definir um 

padrão de opções de escolha. Desse modo, dentre as quatro (4) opções de escolha havia 

duas (2) palavras concretas, um (1) verbo e uma (1) outra palavra que era a opção correta. 

A exigência feita pelo teste de Boston era de que as palavras distratoras estivessem 

semântica e estruturalmente relacionadas à palavra alvo36.  

Na tarefa sobre morfologia gramatical, preferiu-se avaliar o desempenho dos 

pacientes apenas em relação aos morfemas gramaticais não livres, mais especificamente, 

a morfologia verbal, dado que o presente estudo investiga se os pacientes afásicos de 

Broca agramáticos apresentam algum impedimento quanto à expressão linguística de 

aspecto. Assim, o examinador lia a palavra alvo em voz alta e pedia ao informante para 

que encontrasse a mesma dentre as cinco (5) palavras escritas no cartão. E, a terceira 

tarefa do item dizia respeito à leitura oral, na qual foi pedido ao sujeito para ler em voz 

alta as palavras a ele apresentadas por meio de cartões.  

 

3.2.2.1 Desempenho da paciente I.S.B. no teste de Boston 

 

A partir da aplicação do teste de Boston37, foi possível diagnosticar o tipo de 

afasia da paciente. Antes de descrever o desempenho da paciente no teste de Boston, faz-

se necessário apresentar informações sobre a idade, o sexo, o grau de escolaridade, o 

histórico ocupacional e linguístico, a natureza da doença, o estado de saúde da paciente, 

anterior e posteriormente ao acidente e, se o / a paciente faz uso de algum tipo de 

medicamento.  

                                                        
36 É importante ressaltar que as palavras de todos os cartões foram escritas em fonte Arial, número 72, cor 
preta.  
37 (GOODGLASS & KAPLAN, op. cit.) 
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A paciente I.S.B., de sessenta e três (63) anos de idade, é do sexo feminino e 

nunca frequentou a escola. I.S.B. exercia a função de cozinheira antes do acidente 

vascular cerebral. Falante nativa do português do Brasil, I.S.B. não aprendeu outros 

idiomas. A paciente I.S.B. apresentava um quadro de diabetes Tipo 2 e de hipertensão 

anterior ao acidente vascular cerebral. Vale destacar que a paciente, anteriormente ao 

acidente, não apresentava nenhum tipo de comprometimento auditivo, segundo relato dos 

parentes e da equipe do HMGGMP. De acordo com o teste de Boston, é interessante 

verificar se a paciente apresentava algum tipo de comprometimento auditivo anterior ao 

acidente.   

I.S.B. sofreu o acidente vascular cerebral em dezembro de 2006, tendo sido feita 

uma tomografia computadorizada, nesse mesmo dia, no Hospital Geral do Andaraí, no 

Rio de Janeiro. No início da seleção de sujeitos para a presente pesquisa no HMGGMP, a 

paciente apresentou sua tomografia computadorizada, porém, não havia um laudo médico 

da mesma.  

Dessa maneira, com a finalidade de obter um relato preciso daquilo que a 

tomografia computadorizada mostrava, foi pedido ao neurologista Drº Aluísio Sérgio de 

Melo38 que fizesse um laudo especificando as áreas cerebrais lesionadas. De acordo com 

o laudo feito pelo neurologista, que está anexado ao final do presente estudo, a 

tomografia computadorizada de I.S.B. revelava uma extensa área de infarto, medindo 

cerca de 5x3cm, nos maiores diâmetros, situada na região frontal esquerda e do corpo 

temporal esquerdo.  

Quanto ao uso de medicamentos, a paciente I.S.B., atualmente, faz uso da 

glibenclamida, de metformina e do moduretec. Os medicamentos utilizados pela paciente 

são para controle da diabetes Tipo 2 e da hipertensão. Desse modo, nenhum dos 

medicamentos, em princípio, exerce efeitos sobre o sistema cognitivo de I.S.B., como a 

perda temporária de memória e comprometimento de compreensão, por exemplo.   

                                                        
38 Especialista em Neurologia e Doutor em Medicina pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Atuou 
como assistente efetivo da clínica Neurocirúrgica Universitária de Bonn, durante seis (6) anos e, é membro 
da Sociedade Alemã de Neurocirurgia. CRM 5232444-0.  
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Após o acidente vascular cerebral, I.S.B. apresentou uma hemiplegia direita, 

sendo submetida ao tratamento fisioterápico no HMGGMP39. A paciente também faz 

tratamento fonoaudilógico, uma vez na semana, no HMGGMP e sempre comparece às 

sessões de terapia – fonoaudilógica, fisioterapia e terapia ocupacional –, às sextas-feiras 

às 13h, sem acompanhante.  

No que diz respeito ao desempenho da paciente no teste de Boston, 

primeiramente, foi conduzida uma conversa informal, a fim de eliciar o máximo de 

respostas desejadas. I.S.B. não foi capaz de responder facilmente a todas as questões da 

tarefa de conversação livre. Assim, a paciente I.S.B. fez uso de gestos, tais como, 

balançar a cabeça e utilização das mãos. Durante a aplicação dessa tarefa, foi possível 

perceber que a paciente apresenta um severo problema de produção linguística, apesar de 

compreender tudo o que lhe era perguntado.  

(1) Transcrição da tarefa de Conversação livre. 
Investigador: A senhora pode me contar um pouquinho sobre o seu problema? Como 
aconteceu? 
Paciente: Eu não posso. 
Investigador: Mas a senhora sabe como preparar um bolo, não sabe?  
Paciente: Oh...  
Investigador: E a senhora pode me ensinar? 
Paciente: Oh. Não posso. Não sei. Só eu (gestos com as mãos, apontando para cabeça), 
só eu.   

 

Uma vez que a paciente não foi capaz de contar um pouco sua condição após o 

acidente, espontaneamente, foi pedido a ela que fizesse um relato de procedimento, tal 

como explicar o passo a passo de preparação de um bolo de coco40, conforme mostra a 

transcrição acima. Todavia, a paciente, negativamente, balançou a cabeça, na tentativa de 

mostrar que não consegue falar. Em seguida, I.S.B. apontou para a cabeça, insinuando 

saber como preparar um bolo, mas não conseguir explicar verbalmente.  

Por meio da análise das entrevistas realizadas com a paciente, foi possível 

verificar que a produção linguística de I.S.B. é limitada a jargões, a palavras mais 

                                                        
39 É imperativo lembrar que antes de ser encaminhada à reabilitação no Hospital Municipal de Geriatria e 
Gerontologia Miguel Pedro, a paciente I.S.B. já tratamento fonoaudiológico e fisioterápico.  
40 Geralmente, quando o paciente apresenta dificuldade em falar sobre sua condição ou em estabelecer uma 
conversa informal com o examinador, é pedido que se faça um relato de procedimento, a fim de obter uma 
produção de fala espontânea.  
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simples, como sim, não, muito e a verbos em sua forma reduzida, tal como tô, tá, vô, por 

exemplo. As respostas a perguntas sobre sua vida pessoal são, em sua maioria, simples 

como, por exemplo, não posso, não pode, conforme mostra a transcrição que segue. 

(2) Transcrição da tarefa de Conversação Livre. 
Investigador: Qual é o nome completo da senhora?  
Paciente: Bru... não. Desculpa. 
Investigador: (paciente recebe ajuda do entrevistador) 
Paciente: I.B. (a paciente pronuncia seu nome)41 
Investigador: E sua profissão dona I.S.B.? O que a senhora fazia antes do AVC? Antes, 
eu sei a senhora me contou trabalhava? Então, com o quê?  
Paciente: Pra comer. (gestos com as mãos) 
Investigador: Lá na Mangueira? 
Paciente: Não. Lá em cima. Lá em cima. 
Investigador: Entendi. O que a senhora fazia? 
Paciente: Três. Dois mais três. (gestos com as mãos) 
Investigador: A senhora cozinhava, não cozinhava? (paciente balança a cabeça de modo 
afirmativo). Fazia bolo? (balança a cabeça de modo afirmativo) Eu adoro bolo. 
Paciente: Pois é.  
Investigador: A senhora é casada? 
Paciente: Era. Ses...  
Investigador: Separou? Não aguentou muito tempo não, né? 
Paciente: (balança a cabeça de modo afirmativo).  
Investigador: E a senhora tem filhos?  
Paciente: Só.  
Investigador: Um só? 
Paciente: (gesto afirmativo com a cabeça).   
Investigador: Um homem ou uma mulher? 
Paciente: (gestos com as mãos) 
Investigador:  Uma filha? (paciente balança a cabeça de modo afirmativo) 
Paciente: Quantos anos tem sua filha?  
Investigador: sesse... (gesto com as mãos mostrando quatro (4) dedos)...  
Investigador: quarenta?  
Paciente: Isso. 

No que diz respeito à tarefa de descrição da figura Cookie Theft, I.S.B. produziu 

palavras não inteligíveis e de difícil transcrição. A paciente apresenta claramente uma 

parafasia literal – ou fonêmica – que pode ser um dos fatores que compromete sua 

produção linguística e seu desempenho na tarefa de repetição42, o que será discutido, mais 

adiante, nesta seção.  

                                                        
41 A fim de preservar a identidade da paciente, não foi feita a transcrição de seu nome.  
42 (cf. GOODGLASS & KAPLAN, op. cit.) 



  72 

A fim de tentar realizar a tarefa de descrição da figura, a paciente I.S.B. fez uso de 

gestos com as mãos, apontando para cada parte da figura que queria descrever. Nessa 

tarefa, todo seu discurso era limitado a poucas palavras e a jargões. A produção de formas 

verbais era limitada a poucos verbos, como, por exemplo, subiu, sei, tá vendo, comer, e a 

advérbios de lugar como, por exemplo, lá em cima, aqui. A paciente I.S.B. não obteve 

sucesso na produção da combinação sujeito-verbo, mostrando sua incapacidade de 

construir sentenças simples. Desse modo, o índice de complexidade da sua narrativa foi 

de zero. Observe, a seguir, a transcrição da produção linguística da paciente I.S.B. na 

tarefa de descrição da figura. 

(3) Transcrição da tarefa de descrição da figura Cookie theft. 
Investigador: Olha, dona I.S.B., vou mostrar à senhora esta figura, e gostaria que a 
senhora me contasse o que a senhora está vendo, o que está acontecendo. 
Paciente: Ué. Oh/oh/ aqui/ subiu, ali, isso daí, mas// em cima/ desse tamanho. 
Investigador: O que é isso? (Apontando para os biscoitos).  
Investigador: E aqui nesta parte? O que está acontecendo? 
Paciente: O que? Não. Ah, já sei. Pra você... (palavras incompreensíveis). Tá vendo? 
Isso aqui.   
 

Para Goodglass & Kaplan43, a porção superior, que compreende os quatro 

primeiros critérios da escala de classificação de perfil, é altamente comum entre afásicos 

de Broca. Geralmente, os pacientes apresentam uma agilidade articulatória que varia 

entre a incapacidade de produção de sons de fala e de produção linguística laboriosa. 

Pacientes afásicos apresentam também uma limitação quanto à extensão dos sintagmas, 

que pode ter uma variação entre uma (1) a quatro (4) palavras. Além disso, usualmente, 

esses pacientes mostram uma baixa variedade de construções gramaticais. Quanto ao uso 

de morfemas gramaticais, sua fala está limitada a formas simplificadas e, até mesmo, 

omissão desses morfemas. Por fim, a prosódia na síndrome agramática limita-se a 

sintagmas curtos e, em casos mais severos, pode ser observada uma produção de fala 

aprosódica. 

                                                        
43 (op. cit.) 
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O desempenho agramático apresentado pela paciente I.S.B. é sustentado pela sua 

pontuação acima do padrão em relação à compreensão auditiva e pela baixa pontuação 

obtida quanto à tarefa de repetição de sentença44.  

Goodglass & Kaplan postulam que pacientes agramáticos, durante a produção de 

fala, comumente, apresentam problemas no que diz respeito à tentativa de repetir 

sentenças, à leitura oral e à escrita. I.S.B. não foi capaz de repetir sentenças, nem de ler 

palavras oralmente, tão pouco de escrever, dado que a paciente não é alfabetizada. De 

acordo com sua fonoaudióloga no HMGGMP, I.S.B. é capaz de escrever apenas seu 

nome.  

Conforme comentado anteriormente, I.S.B. apresenta parafasia literal – ou  

fonêmica – apenas na tarefa de repetição de palavras. I.S.B. não apresentou parafasia 

literal em tarefas em produção de fala. Desse modo, tomando como base a escala de 

classificação de perfil do teste de Boston, não é possível assumir que a paciente apresenta 

parafasia literal – ou fonêmica – no discurso corrido. 

Segundo Goodglass & Kaplan, o paciente afásico, frequentemente, apresenta uma 

articulação perfeitamente normal em sequências automatizadas como, por exemplo, falar 

os dias da semana, contar de um (1) a dez (10). Essa habilidade pode estar preservada 

parcialmente em paciente afásicos severos de todos os tipos. Todavia, esses autores 

explicam que a tarefa de recitação de sequências automatizadas não é suficiente para que 

se possa traçar um diagnóstico sobre o tipo de afasia que um determinado paciente 

apresenta.  

Os autores entendem que não somente a repetição, mas também a habilidade em 

recitar rapidamente uma sequência automatizada representa a operação de uma habilidade 

sensório-motora elementar da língua falada que não é relevante quanto à habilidade em 

associar sentido à palavra falada. Nesse sentido, o fato de a paciente I.S.B. não ser capaz 

de realizar tarefas de recitação de sequências automatizadas não significa que ela poderia 

ser descartada como uma afásica de Broca, tão pouco que sua compreensão esteja 

comprometida. 

                                                        
44 Parte III do teste de Boston, tarefa 2.3. 
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Se, por um lado, a habilidade de repetir palavras e sentenças, de modo geral, 

parece não estar comprometida em pacientes afásicos, por outro, Goodglass & Kaplan45 

explicam que a tarefa de repetição pode mascarar a dificuldade articulatória de pacientes 

afásicos. Dessa forma, é aconselhado que sejam realizadas tarefas que demandem do 

paciente a produção de fala espontânea.  

Tendo em vista o desempenho ruim da paciente I.S.B. na tarefa de repetição, duas 

possíveis explicações para esse problema podem ser consideradas, a saber: a de que (i) 

I.S.B. possua uma dificuldade em reconhecer uma palavra e opta por não repeti-la, ou a 

de que (ii) I.S.B. apresente uma desordem, em termos articulatórios, ainda que seja capaz 

de entender o sentido das palavras e / ou sentenças do teste.  

 Considerando o bom desempenho da paciente nas tarefas em que ela deveria 

responder a comandos não verbais, foi descartada a hipótese de a paciente apresentar uma 

dificuldade em reconhecer um determinado enunciado, optando por não repeti-lo. Além 

disso, foi levada em consideração a alegação de Goodglass & Kaplan a respeito da 

existência de três diferentes origens do problema de repetição.  

A primeira delas diz respeito a uma falha no nível do reconhecimento da palavra, 

ou seja, o paciente apresenta dificuldade em captar os sons como palavras e, 

consequentemente, se recusa a repeti-los. Já a segunda, diz respeito ao nível articulatório, 

muito embora seja capaz de entender o sentido das palavras ou sentenças do teste, a 

paciente não é capaz de repeti-los, pois tem dificuldade em enunciá-los corretamente. Por 

fim, a terceira possível origem da dificuldade na tarefa de repetição é relativa a uma 

dissociação entre o input auditivo e o sistema de output de fala.  

Ainda quanto à habilidade de repetição na afasia, um estudo revela que pacientes 

afásicos de Broca apresentam uma grande dificuldade na tarefa de repetição (ARDILA & 

ROSSELLI, 1992). Ardila & Rosselli realizam um estudo de grupo com quarenta e um 

(41) pacientes afásicos divididos em sete (7) grupos distintos, a saber: afasia motora-

transcortical, de Broca, de condução, de Wernicke, anômica, alexia sem agrafia e afasia 

global.  

                                                        
45 (op. cit.) 
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Os autores utilizam três (3) testes de repetição retirados do teste de Boston e 

observam que os erros de repetição estão especialmente associados às afasias de Broca, 

de Wernicke e de condução. Esses pacientes apresentam dificuldade em repetir a língua 

falada. Os autores alegam, ainda, que a habilidade de repetir depende de uma série de 

variáveis, tais como composição fonológica, status lexical, extensão, forma sintática, etc..  

Segundo os resultados obtidos por Ardila & Rosselli, os pacientes afásicos de 

Broca tiveram o segundo pior desempenho no teste de repetição. Para esses autores, os 

erros de repetição de palavra, na afasia de Broca, podem estar relacionados com a 

parafasia literal – ou fonêmica –, e os erros de repetição de sentenças podem estar 

associados a omissões de palavras. A repetição de sentença mostra-se agramatical, nesses 

indivíduos, com omissão de conectivos gramaticais.    

Por fim, Ardila & Rosselli concluem que dependendo da tarefa de repetição, os 

erros podem ser evidentes ou passar despercebidos em um determinado grupo de 

pacientes afásicos. Os pacientes afásicos de Broca, de acordo com esses autores, têm 

dificuldade na tarefa de repetição devido a um comprometimento no nível da produção 

fonológica, assim como os afásicos de condução. Ardila & Rosselli acrescentam que a 

dificuldade presente na habilidade de repetição de pacientes afásicos de Broca pode ser 

decorrente de déficits na compreensão gramatical.  

O estudo de Ardila & Rosselli sustenta a ideia de que a dificuldade de I.S.B. nas 

tarefas de repetição pode estar relacionada com a parafasia literal – ou fonêmica – 

apresentada pela paciente. 

Quanto à sua compreensão auditiva, I.S.B. parece tê-la preservada, visto que na 

tarefa de combinação palavra e imagem, na qual foram dispostos cartões com figuras de 

objetos, nomes, números, letras e cores, a paciente teve um desempenho normal. O 

mesmo pôde ser observado na tarefa Comandos46, em que lhe era pedido para apontar 

determinadas partes do corpo e a responder a comandos, tais como abra e feche as mãos, 

dobre o papel ao meio, aponte para o teto, etc..   

 Apesar de apresentar uma produção linguística severamente comprometida e 

altamente pobre, I.S.B. parece ter preservado suas habilidades cognitivas não linguísticas. 

                                                        
46 Parte II, A, B e C. 
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As noções de tempo e de espaço da paciente parecem estar preservadas, uma vez que ela 

comparece às sessões de reabilitação no horário marcado e vai ao HMGGMP sem 

acompanhante. É interessante destacar que durante a aplicação do teste, foi perguntado à 

paciente as horas, essa, por sua vez, fitou imediatamente o relógio em seu punho e 

informou corretamente a hora. 

A seguir, pode ser observada a escala de classificação de perfil de fala da paciente 

I.S.B.. 

 
1.     1                  2                   3                    4                     5                      6                      7 
 
2.     1                  2                   3                    4                     5                      6                      7 
 
3.     1                  2                   3                    4                     5                      6                      7 
  
4.     1                  2                   3                    4                     5                      6                      7 
 
5.      1                 2                   3                    4                    5                      6                       7 
  
6.      1                 2                   3                    4                     5                      6                      7 
 
7.    0-20          30                  40                    50              60                70-80               90-100    
     
8.    0-20           30                 40                    50              60                70-80               90-100  
 
Figura 11. Escala de classificação do perfil de fala da paciente I.S.B., segundo Goodglass & Kaplan 
(1972).  
  
Legenda: 
1. Agilidade articulatória (facilidade no nível fonêmico e silábico) 
2. Extensão do sintagma (mais longa fala ocasional não interrompida) 
3. Forma gramatical (variedade de construções gramaticais; uso de morfemas 
gramaticais) 
4. Linha melódica (prosódia)  
5. Parafasia na fala (avaliação apenas se a extensão do sintagma é quatro ou mais) 
6. Dificuldade em encontrar palavras relativa à fluência 
7. Repetição de sentença (pontuação percentual) 
8. Compreensão auditiva 
 

 Conforme pode ser observado na figura acima, o perfil de produção de fala da 

paciente I.S.B. enquadra-se, na maioria dos itens, no padrão classificatório de perfil de 

fala de um afásico de Broca, sugerido por Goodglass & Kaplan. Salvo sua dificuldade de 
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repetição, a paciente enquadra-se nos critérios de classificação dessa escala, sendo 

classificada como uma paciente afásica de Broca agramática. 

 

3.2.4 Seleção do indivíduo controle 

  

 Com a finalidade de selecionar um indivíduo controle que apresentasse um perfil 

semelhante ao do paciente, algumas restrições foram levadas em consideração, sendo 

elas: o sexo, o grau de escolaridade e a faixa etária. Desse modo, foi selecionado um 

indivíduo controle do sexo feminino, com baixo grau de escolaridade, que apresentava 

dificuldade de leitura e com idade entre sessenta (60) e sessenta e cinco (65) anos. 

 

3.3 Desenho dos testes linguísticos 

 

Esta dissertação tem por objetivo principal investigar a expressão linguística de 

aspecto em um indivíduo afásico de Broca agramático falante nativo do português do 

Brasil. Mais especificamente, este estudo procura verificar se um indivíduo agramático é 

capaz de checar a compatibilidade entre os traços aspectuais do advérbio e da morfologia 

verbal.  

A fim de atingir o objetivo supracitado, foram aplicados dois tipos diferentes de 

testes linguísticos comumente utilizados nos estudos em afasia de Broca, a saber: um 

teste de julgamento de gramaticalidade e um teste de preenchimento de lacuna oral 

(CLOZE test, HAARMANN & KOLK, 1992). O teste de julgamento de gramaticalidade 

é considerado um teste de compreensão, ao passo que o teste de preenchimento de lacuna 

oral é considerado de produção.  

Optou-se pelo teste de julgamento de gramaticalidade, dado que, de acordo com 

Linebarger (1995), pacientes afásicos agramáticos apresentam um bom desempenho em 

tarefas de julgamento de gramaticalidade, o que indica que esses pacientes preservam 

relativamente sua habilidade em fazer julgamentos de gramaticalidade. O bom 

desempenho dos afásicos agramáticos em tarefas de julgamento revela que esses 

pacientes mantêm preservada a capacidade de analisar sintaticamente uma sentença, tal 

fato vai de encontro com abordagens anteriores que alegam que pacientes afásicos 
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agramáticos apresentam um comprometimento quanto à análise sintática (BERNDT & 

CARAMAZZA, 1980 apud KOLK & WEIJTS, 1996).   

Muito embora o teste de julgamento de gramaticalidade revele uma relativa 

preservação da habilidade de análise sintática de indivíduos afásicos agramáticos, neste 

estudo, optou-se por desenvolver também um outro teste com a finalidade de investigar a 

produção linguística desses indivíduos quanto à categoria de Aspecto. Desse modo, foi 

desenvolvido o teste de preenchimento de lacuna oral. Esse teste é uma versão adaptada 

do teste neurolinguístico desenvolvido por  Haarmann & Kolk.  

Visto que testes de produção apresentam uma carga processual bastante elevada 

para pacientes afásicos de Broca agramáticos, decidiu-se elaborar um teste de 

preenchimento de lacuna oral que não fosse extenuante. Assim, diversos fatores foram 

controlados, tais como o tipo de sintagma nominal, de advérbios, de verbo, de 

complemento e, também, o número de constituintes das sentenças.  

O teste de julgamento de gramaticalidade desenvolvido neste estudo e o teste de 

preenchimento de lacuna oral caracterizam-se como testes offline, dado que o tempo que 

o paciente levou para fornecer as respostas não foi relevante para o presente estudo. 

O teste de julgamento de gramaticalidade era composto por cinquenta (50) 

sentenças, sendo que as duas primeiras sentenças serviram apenas de exemplo de como o 

sujeito deveria responder ao teste. Desse modo, o teste era composto por quarenta e oito 

(48) sentenças, sendo metade dessas, sentenças alvo e a outra metade, distratoras. Todas 

as sentenças foram distribuídas de modo aleatório no teste. As sentenças alvo eram 

aquelas que seriam analisadas, e as distratoras tinham a finalidade de distrair a atenção do 

informante quanto ao real objeto de estudo. 

Para não tornar o teste exaustivo e custoso para o paciente, decidiu-se desenvolver 

vinte e quatro (24) distratoras, metade das sentenças do teste, ao invés de dois terços 

(2/3). Caso fosse utilizado dois terços (2/3) de sentenças distratoras, o teste obteria um 

total de setenta e duas (72) sentenças, o que poderia, talvez, influenciar de modo negativo 

no desempenho do paciente.  

No teste de julgamento de gramaticalidade, as sentenças distratoras distinguiam-se 

das sentenças alvo, dado que as sentenças foram elaboradas a partir de diferentes 

condições, o que será explicado detalhadamente, mais adiante, na subseção 3.3.1.  
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Já o teste de preenchimento de lacuna oral era composto por vinte e seis (26) 

sentenças, sendo que as duas (2) primeiras serviam de exemplo de como o paciente 

deveria responder ao teste. Todas as vinte e quatro (24) sentenças do teste foram 

distribuídas aleatoriamente. Nesse teste, o indivíduo tinha como tarefa preencher com um 

verbo a lacuna da sentença. Para tal, o informante dispunha de quatro (4) opções de 

resposta, sendo que uma (1) delas era a resposta correta. As opções de resposta também 

foram organizadas de modo aleatório, a fim de evitar que o informante escolhesse sempre 

uma mesma opção de resposta para todas as sentenças.  

Antes do início dos testes, que ocorreram em quatro (4) sessões de vinte e cinco 

(25) minutos, em quatro (4) dias distintos, o examinador explicava cuidadosamente como 

cada sentença do teste deveria ser respondido. Durante a aplicação dos testes, o 

examinador apenas lia a sentença em voz alta e esperava a resposta do paciente.  

No teste de preenchimento de lacuna oral, não somente a sentença era lida em voz 

alta pelo examinador, como também as opções de resposta. É importante lembrar que o 

examinador fazia uma pausa quando a lacuna aparecia. O informante tinha, em ambos os 

testes, não mais que cinquenta (50) segundos para fornecer a resposta. Além disso, em 

ambos os testes, o paciente deveria fornecer a resposta oralmente.  

A fim de facilitar a realização do teste, o paciente não somente foi orientado a 

responder tão logo soubesse a resposta em ambos os testes, como também foi informado 

que havia apenas uma resposta certa dentre as quatro (4) opções do teste de 

preenchimento de lacuna oral.  

Durante o desenvolvimento das sentenças dos dois testes em questão, alguns 

fatores foram controlados de maneira que a realização desses fosse menos custosa e mais 

clara e objetiva possível para o paciente. Um dos fatores diz respeito à ordenação dos 

constituintes nas sentenças.  

No português do Brasil, a ordem natural dos constituintes nas sentenças é sujeito-

verbo-objeto. Dessa forma, não foram feitas inversões nas sentenças alvo do teste de 

julgamento de gramaticalidade e nem nas sentenças do teste de preenchimento de lacuna 

oral. Entretanto, umas das condições das sentenças distratoras agramaticais do teste de 

julgamento de gramaticalidade diz respeito à ordem dos constituintes, o que será melhor 

explicado, mais adiante, na subseção 3.3.2. A decisão por não inverter a ordem dos 
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constituintes foi motivada pelo fato de o objetivo dos dois testes ser o de investigar o 

conhecimento linguístico quanto à categoria de Aspecto na afasia de Broca agramática.  

Outro fator controlado na elaboração das sentenças dos testes foi a não repetição 

de verbos. No presente estudo, optou-se por utilizar apenas verbos de 1ª conjugação, dado 

que o objetivo deste é investigar a distinção que um afásico agramático estabelece entre o 

aspecto perfectivo e o aspecto imperfectivo no tempo passado e não o de investigar seu 

desempenho quanto à manifestação morfológica verbal em si.  

Tal decisão respalda-se no fato de que um verbo de 2ª conjugação como comer, 

por exemplo, no Pretérito Imperfeito do Indicativo apresenta-se como comia (terminação 

em – ia), ao passo que a terminação de um verbo de 1ª conjugação como cantar é –va. A 

diferença na terminação verbal, devido a conjugações verbais distintas, poderia ser um 

fator negativo para o objetivo do presente estudo, uma vez que um paciente afásico de 

Broca agramático pode apresentar mais problemas com verbos de 2ª conjugação no 

Pretérito Imperfeito do que com verbos de 1ª conjugação.    

Ainda quanto à seleção de verbos, esses se apresentavam sempre no Pretérito 

Perfeito e / ou Imperfeito do Indicativo, nas sentenças alvo do teste de julgamento de 

gramaticalidade e em todas as sentenças do teste de preenchimento de lacuna oral. Em 

relação ao tipo de aspecto, foram selecionados o aspecto perfectivo e o imperfectivo 

habitual, segundo a classificação de Comrie (1976), explicitada anteriormente, no 

capítulo 1 desta dissertação. 

 No que tange ao tipo de verbo, utilizaram-se verbos de atividade e de processo 

culminado, seguindo a classificação de Vendler (1967). Por verbos de atividade, Vendler 

alega que esses expressam eventos dinâmicos não possuindo um ponto final inerente, 

além disso, tais verbos podem ter complemento de cardinalidade não especificada ou não 

ter complemento. Já por verbos entendidos como de processo culminado, o autor explica 

que esses verbos expressam eventos que possuem um ponto final inerente, sendo 

seguidos de complementos de cardinalidade especificada. 

A seleção dos complementos das sentenças alvo – gramaticais e agramaticais – do 

teste de julgamento de gramaticalidade e do teste de preenchimento de lacuna oral foi 

outro fator controlado. Optou-se por fazer uso complementos de cardinalidade 

especificada e complementos de cardinalidade não especificada.  
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No que diz respeito à cardinalidade de um complemento, Slabakova (2000) 

assume que essa pode ser especificada, ou não especificada. Para a autora, um 

complemento verbal de cardinalidade especificada é aquele que pode ser mensurado (e.g. 

uma maçã), ao passo que o complemento de cardinalidade não especificada é aquele que 

não pode ser mensurado (e.g. maçãs).  

Segundo a autora, a relação existente entre o verbo e seu complemento conduz ao 

conceito de telicidade da sentença. Assim, uma situação é considerada télica, uma vez 

que possui um ponto final inerente. Ou seja, no exemplo Maria comeu uma maçã, sabe-se 

que tal situação possui um final inerente, dado que ao finalizar a ação de comer uma 

maçã o término dessa ação é expresso.  

Slabakova47 explica, ainda, que uma situação também pode ser considerada 

atélica, uma vez que essa não possui um ponto final inerente, tendo como complemento 

um elemento de cardinalidade não especificada como, por exemplo, em Maria comeu 

maçãs.   

Quanto à seleção dos advérbios para o presente estudo, optou-se por fazer uso dos 

advérbios ontem e antigamente, nas sentenças alvo do teste de julgamento e em todas as 

sentenças do teste de preenchimento de lacuna oral. Os advérbios ontem e antigamente 

expressam a noção aspectual de perfectividade e de imperfectividade habitual no tempo 

passado, respectivamente. Todos os advérbios dos dois testes apresentavam-se na posição 

inicial da sentença.  

A decisão por posicionar os advérbios no início da sentença foi baseada no estudo 

realizado por Martins (2006), no qual foi verificado que indivíduos normais falantes do 

português do Brasil dão preferência à forma verbal esperada quando a marcação 

adverbial temporal / aspectual está posicionada no início da sentença.  

Nos testes linguísticos do presente estudo, outro fator de controle foi a não 

repetição de nomes próprios, sendo metade deles de homem e a outra metade de mulher. 

Os nomes próprios utilizados nas sentenças alvo e nas distratoras do teste de julgamento 

de gramaticalidade eram todos distintos, assim como os do teste de preenchimento de 

lacuna oral. Além disso, não foi feito uso de nomes próprios compostos. Optou-se pela 

                                                        
47 (op. cit.) 
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não repetição dos nomes próprios, com a finalidade de evitar que o sujeito respondesse 

aos testes fazendo comparações entre as sentenças imaginando que essas compusessem 

uma história.  

Controlou-se, também, o número de constituintes de todas as sentenças de ambos 

os testes, de maneira que todas as sentenças consistiam em não mais do que quatro (4) 

constituintes, sendo eles: o advérbio de tempo / aspecto, o sujeito, o verbo e o 

complemento. Por outro lado, algumas das sentenças distratoras do teste de julgamento 

de gramaticalidade eram compostas de advérbio, sujeito, verbo e sintagma 

preposicionado ou sintagma adverbial, dado que os verbos selecionados eram transitivos 

indiretos e intransitivos de 1ª conjugação.  

Nas subseções a seguir, serão apresentados os desenhos dos testes de julgamento 

de gramaticalidade e de preenchimento de lacuna oral de modo detalhado. 

 

3.3.1 Teste de julgamento de gramaticalidade 

 

 Neste estudo, foi elaborado um teste linguístico de julgamento de gramaticalidade 

com a finalidade de investigar o conhecimento linguístico que um paciente afásico de 

Broca agramático possui quanto à distinção entre o aspecto perfectivo e o imperfectivo no 

tempo passado. 

Antes de apresentar o desenho do teste de julgamento de gramaticalidade 

desenvolvido no presente estudo, faz-se necessário levar em consideração a discussão 

sobre o conceito de gramaticalidade e de julgamento, segundo Chomsky (1957, 1965).  

De acordo com Chomsky (1957), o objetivo fundamental na análise linguística de 

uma língua L é separar as sequências gramaticais – que são as sentenças de L – das 

sequências agramaticais – que não são sentenças de L –, e estudar a estrutura dessas 

sequências gramaticais. O autor entende que a noção de gramaticalidade da sentença está 

relacionada com a boa formação da sentença em termos estruturais e não deve ser 

identificada com a semântica da sentença.   

Seguindo esse raciocínio, a frase Os sapatos estão tristes é gramatical do ponto de 

vista estrutural, pois obedece ao padrão de ordem vocabular do português do Brasil, 

muito embora seja uma frase estranha de ser produzida, dado sua falta de sentido. Por 
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outro lado, a frase *Tristes os estão sapatos é agramatical, uma vez que sua estrutura foge 

aos padrões de ordenação do português do Brasil. Para Chomsky, a gramaticalidade da 

sentença é determinada por meio do conhecimento intuitivo do falante.  

Chomsky (1965) assume que a intuição do falante quanto à gramaticalidade das 

sentenças de sua língua é o meio pelo qual é possível entender o conhecimento 

internalizado que cada falante tem da gramática dessa língua. Esse conhecimento é 

entendido como Competência que é diferente daquilo que o autor chama de Desempenho. 

Segundo Chomsky, o Desempenho é o uso desse conhecimento internalizado, ou seja, a 

Competência.  

Nesse sentido, o autor propõe que os estudos linguísticos devem se concentrar na 

análise das intuições do falante. De acordo com Chomsky, a investigação dessa intuição 

revela como a gramática da língua está organizada, pois a Competência é acessada 

mediante essas intuições.  

Sob essa ótica, a Competência relaciona-se melhor à noção de gramaticalidade, ao 

passo que a noção de Desempenho está mais adequadamente relacionada àquilo que o 

falante entende como aceitável ou não na sua língua. Chomsky explica também que o uso 

de tal conhecimento internalizado vem a ser a Competência associada aos fatores 

extralinguísticos. Desse modo, a gramaticalidade compõe a noção de aceitabilidade. 

Assim sendo, o termo ‘julgamento’ não deve estar associado ao conceito de 

gramaticalidade, visto que não se pode julgar a gramaticalidade de uma sentença, uma 

vez que o que determina a gramaticalidade não é o falante, mas sim a gramática da 

língua. Dessa forma, ‘julgamento’ estaria mais bem relacionado à ideia de aceitabilidade, 

visto que o ato de ‘aceitar’ ou não uma sentença de uma determinada língua está 

relacionado ao ato de ‘julgar’.  

Muito embora tenham sido feitas tais ressalvas quanto à adequação do uso do 

termo “julgamento de gramaticalidade”, nesta dissertação, optou-se por fazer uso desse 

termo, visto que ele é consagrado na literatura gerativista.  

Desde que a tarefa de julgamento de gramaticalidade foi inserida nos estudos 

linguísticos como meio de obter informações sobre o conhecimento intuitivo do falante, 

muitas questões sobre sua eficácia foram levantadas. Um questionamento diz respeito ao 

que, de fato, está envolvido na tarefa de julgamento, mais especificamente, se julgar uma 
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sentença como gramatical ou agramatical e compreendê-la são mecanismos diferentes, ou 

se existe um processo único em que tanto o julgamento como a compreensão estão 

envolvidos.    

Nesse sentido, muitos estudos (GRODZINSKY, 1986; 1990; FRAZIER & 

FRIEDERICI, 1991 apud LINEBARGER, 1995) buscam entender melhor quais 

mecanismos de processamento estão envolvidos no desempenho dos pacientes afásicos 

agramáticos nas tarefas de julgamento. Por um lado, autores como Grodzinsky (1986; 

1990), alegam que o déficit de compreensão no agramatismo está associado à 

subrrepresentação de traços nas representações sintáticas. Por outro lado, há autores 

(FRAZIER & FRIEDERICI, 1991 apud LINEBARGER, 1995) que atribuem à 

compreensão agramática os problemas relacionados a um comprometimento na análise 

sintática, sugerindo que aos problemas da compreensão agramática subjaz um recurso de 

competição entre análise e interpretação semântica. Há, ainda, autores (LINEBARGER et 

al, 1983a apud LINEBARGER, 1995) que assumem que os pacientes agramáticos 

apresentam um desempenho normal em uma primeira análise, porém, não são capazes de 

explorar os processos interpretativos.  

Apesar das diferenças quanto à natureza do déficit de compreensão agramática, 

essas abordagens compartilham a mesma assunção de que o agramatismo não representa 

a perda completa da sintaxe.  

Em um estudo sobre a compreensão agramática em testes de julgamento de 

gramaticalidade, Linebarger faz uma crítica à ideia de que pacientes agramáticos 

apresentam um bom desempenho na tarefa de julgamento de gramaticalidade sem que 

seja feita a análise de categorias sintáticas (CAPLAN & HILDEBRANT, 1988 apud 

LINEBARGER, 1995). Segundo Linebarger, só é possível explicar o bom desempenho 

dos agramáticos em tarefas envolvendo movimento de qu-, uma vez assumido que esses 

pacientes têm preservada sua habilidade em detectar as lacunas na estrutura sintagmática, 

além de serem capazes de reconhecer que essas lacunas são permitidas apenas em 

estruturas com palavras qu-. A autora acrescenta que o fato de os pacientes agramáticos 

serem capazes de reconhecer que a categoria sintática de uma palavra qu- deve ser 

correspondente à categoria sintática da lacuna torna evidente a capacidade dos pacientes 

agramáticos em analisar sentenças em tarefas de julgamento de gramaticalidade. 
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No estudo desenvolvido por Wulfeck, Bates & Capasso (1991), no qual foram 

testados pacientes afásicos de Broca falantes nativos do italiano e do inglês, observa-se 

que alguns aspectos da morfologia gramatical parecem estar mais comprometidos do que 

outros como, por exemplo, a ordem básica de palavra. Esses autores propõem que os 

afásicos de Broca não somente apresentam a habilidade de fazer julgamentos de 

gramaticalidade preservada, como também são capazes de realizá-la em tempo real. 

Wulfeck et al verificam, também, que os pacientes afásicos de Broca apresentam mais 

problemas com os erros de concordância do que com erros de ordem de palavra. 

Contudo, se comparados, os pacientes falantes do italiano são mais sensíveis aos erros de 

concordância do que os pacientes falantes do inglês. Assim, por meio de o teste de 

julgamento de gramaticalidade, esses autores observam que tanto os afásicos agramáticos 

falantes do inglês como aqueles falantes do italiano apresentam o conhecimento 

gramatical preservado, e que os afásicos agramáticos, em geral, são capazes de realizar 

tarefas de julgamento de gramaticalidade em tempo real.  

Tendo em vista que importantes estudos mostram que a utilização dos testes de 

julgamento de gramaticalidade é eficaz e reveladora na investigação da compreensão 

linguística de indivíduos afásicos de Broca agramáticos, optou-se, neste estudo, por 

desenvolver um teste de julgamento de gramaticalidade.  

A fim de investigar a expressão linguística de aspecto na afasia de Broca 

agramática, nas sentenças do teste de julgamento de gramaticalidade, os traços temporais 

do verbo e do advérbio eram sempre compatíveis, estando todas as sentenças no tempo 

passado, enquanto os traços aspectuais do verbo e do advérbio eram compatíveis nas 

sentenças alvo gramaticais e incompatíveis nas sentenças alvo agramaticais. Os traços de 

aspecto podiam ser traços de perfectivo ou de imperfectivo habitual.  

Conforme foi exposto anteriormente, esse teste consistia em cinquenta (50) 

sentenças, das quais as duas (2) primeiras serviam de exemplo de como o teste deveria 

ser respondido, e as quarenta e oito (48) sentenças compunham o teste de julgamento. 

Das quarenta e oito (48) sentenças do teste, vinte e quatro (24) eram alvo, e as vinte e 

quatro (24) restantes eram distratoras. Das vinte e quatro (24) sentenças alvo, doze (12) 

eram gramaticais e as outras doze (12) eram agramaticais. No que tange as vinte e quatro 

(24) sentenças distratoras, essas foram divididas em quatro (4) grupos de seis (6) 
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sentenças, sendo que três (3) delas eram gramaticais e as outras três (3) eram 

agramaticais.    

Nas sentenças alvo gramaticais havia compatibilidade entre o traço de aspecto do 

advérbio e da morfologia verbal. Já nas sentenças alvo agramaticais não havia 

compatibilidade aspectual entre o advérbio e a morfologia verbal. A divisão das sentenças 

do teste de julgamento entre gramaticais e agramaticais foi motivada pelo objetivo de 

investigar a compatibilidade de traços de aspecto na afasia de Broca agramática.  

Para as sentenças alvo do teste de julgamento de gramaticalidade foi definido um 

padrão quanto à seleção de verbos, de advérbios, de sujeito, de complemento e, também, 

quanto ao número de constituintes.  

Quanto à seleção dos verbos das sentenças alvo do teste, não houve repetição dos 

verbos. Além disso, optou-se pela utilização de apenas verbos regulares, transitivos 

diretos de 1ª conjugação, sempre no Pretérito Perfeito do Indicativo. Sendo assim, no 

teste de julgamento de gramaticalidade, foram utilizados, nas sentenças alvo, os seguintes 

verbos: pular, chupar, montar, beijar, matar, guardar, investigar, rabiscar, gravar, arrumar, 

recitar, ganhar, pichar, mastigar, pintar, paquerar, esmagar, digitar, selecionar, sujar, 

engomar, desmontar, agarrar e embrulhar.  

Em relação ao tipo de aspecto, foram selecionados os apectos perfectivo e 

imperfectivo habitual.  

No que diz respeito à seleção dos advérbios, optou-se pelos advérbios ontem e 

antigamente que estavam dispostos inicialmente na sentença, em consonância com o 

estudo de Martins48.   

Quanto aos sujeitos das sentenças alvo do teste de julgamento, esses consistiam 

em substantivos próprios apenas como, por exemplo, Simone e Geraldo.  

Os complementos das sentenças alvo, gramaticais e agramaticais, eram ora de 

cardinalidade especificada, ora de cardinalidade não especificada. Assim, nas sentenças 

alvo com o aspecto perfectivo, o complemento era de cardinalidade especificada e, nas 

sentenças alvo com o aspecto imperfectivo habitual, o complemento era de cardinalidade 

não especificada.  

                                                        
48 (op. cit.) 
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Desse modo, no teste em questão, havia duas formações para as sentenças alvo, 

gramaticais e agramaticais, a saber: (i) advérbio ontem + verbo com morfologia 

perfectiva + sintagma nominal de cardinalidade especificada e (ii) advérbio antigamente 

+ verbo com morfologia imperfectiva + sintagma nominal de cardinalidade não 

especificada. E, para as sentenças alvo agramaticais também havia duas (2) condições, 

sendo elas: advérbio ontem + verbo com morfologia imperfectiva + sintagma nominal de 

cardinalidade não especificada e (ii) advérbio antigamente + verbo com morfologia 

perfectiva + sintagma nominal de cardinalidade especificada.  

O número de constituintes das sentenças foi outro fator controlado. Assim sendo, 

todas as sentenças consistiam em quatro (4) constituintes, sendo eles: o advérbio de 

tempo / aspecto, o sujeito (substantivo próprio), o verbo e o complemento.  

As sentenças alvo do teste de julgamento de gramaticalidade foram organizadas 

em quatro (4) condições possíveis. Para cada condição havia seis (6) sentenças, 

totalizando vinte e quatro (24) sentenças alvo que eram gramaticais e agramaticais.  

A condição 1 apresentava um advérbio perfectivo e uma morfologia verbal 

perfectiva como, por exemplo, Ontem Michele pulou um muro. Já a condição 2 consistia 

em advérbio com traço imperfetivo e a morfologia verbal com traço de imperfectividade 

como, por exemplo, em Antigamente Jonas gravava filmes.  

Nas condições 3 e 4, que diziam respeito às sentenças alvo agramaticais, não 

havia compatibilidade entre os traços aspectuais do advérbio e da morfologia verbal. 

Assim sendo, a condição 3 apresentava a combinação do advérbio perfectivo com a 

morfologia verbal imperfectiva como, por exemplo, *Ontem Marcelo pichava muros. Por 

sua vez, a combinação da condição 4 era o advérbio com traço imperfectivo e com a 

morfologia verbal perfectiva como, por exemplo, *Antigamente Leonardo selecionou um 

livro.  

Por fim, as sentenças distratoras do teste foram distribuídas em quatro (4) 

condições distintas. Havia seis (6) sentenças para cada uma das condições. Das seis (6) 

sentenças distratoras de cada condição, três (3) eram gramaticais e as outras três (3) eram 

agramaticais. As sentenças distratoras do teste totalizavam vinte e quatro (24) sentenças.  

As sentenças distratoras possuíam como sujeito ora um substantivo próprio, ora 

um sintagma nominal simples como, por exemplo, Sabrina e o jogador de futebol, 
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respectivamente. Os verbos dessas sentenças, embora fossem de 1ª conjugação, variavam 

quanto à sua transitividade e quanto ao tempo verbal. Dessa forma, utilizaram-se os 

verbos, a saber: brincar, entregar, lavar, jogar, enxugar, passar, lembrar, pedalar, falar, 

telefonar, caminhar, conversar, sambar, chutar, estudar, desfilar, driblar, ensinar, viajar, 

rezar, trabalhar, misturar, embalar e almoçar49. 

No que diz respeito à transitividade verbal, os verbos podiam ser transitivos 

diretos, ou indiretos com um sintagma nominal como complemento, ou com um sintagma 

preposicionado, ou intransitivos com sintagma adverbial como, por exemplo, Marcela 

entrega os presentes, Daniela lembra frequentemente das suas amigas e As morenas 

sambam muito bem.  

Quanto ao tempo verbal, todos os verbos das sentenças distratoras estavam no 

tempo Presente do Indicativo. A decisão por fazer uso do tempo Presente foi motivada 

pelo objetivo de manter o informante alheio quanto ao real objeto de investigação do teste 

em questão. É importante ressaltar que apesar de a estrutura das sentenças distratoras ser 

distinta daquela das sentenças alvo procurou-se preservar o número de constituintes 

semelhante aos das sentenças alvo do teste – não ultrapassando o número de quatro (4) 

constituintes. Essa decisão foi tomada, a fim de não comprometer o desempenho dos 

pacientes, visto que a extensão e a complexidade da sentença podem influenciar 

negativamente no desempenho dos informantes nos testes de julgamento de 

gramaticalidade (cf. TESAK, 1992; KOLK & WEIJTS, 1996).   

A condição 1 consistia em sentenças ativas simples com violação de ordem de 

palavra. A elaboração de sentenças distratoras com violação de ordenação de palavras 

teve como base teórica o estudo de Wulfeck et al.50, em que foi verificado que pacientes 

afásicos de Broca, além de terem dificuldade com a morfologia gramatical, também 

apresentam problemas com os princípios de ordenação de palavras.  

As sentenças ativas com violação da ordem de palavras da condição 1 tinham 

como finalidade distrair a atenção do informante. Vale lembrar que pacientes afásicos de 

Broca agramáticos parecem não apresentar dificuldade em compreender sentenças ativas 

                                                        
49 Os verbos das duas primeiras sentenças que serviam de exemplo de como o teste de julgamento de 
gramaticalidade deveria ser respondido eram esquecer e cortar. 
50 (op. cit.) 
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simples. Assim, esperava-se que a agramaticalidade dessas sentenças fosse facilmente 

percebida, pois os constituintes foram simplesmente misturados de modo aleatório, 

conforme mostra o exemplo a seguir. 

Exemplo (11): 
a. Sabrina brinca com as bonecas das amigas.  
b. *Dos primos Alexandre com joga bola a.  

Optou-se por selecionar diferentes constituintes de cada sentença nessa condição, 

haja vista a possibilidade de o paciente estabelecer algum tipo de associação entre essas 

sentenças.  

Quanto à condição 2 das sentenças distratoras, foram desenvolvidas sentenças 

simples com movimento de núcleo. Nesse sentido, levou-se em consideração o estudo de 

Pollock51 que alega que, em línguas em que o traço da concordância é forte, o verbo pode 

se mover para uma posição anterior ao advérbio de modo intrassentencial e ao marcador 

de negação na estrutura sintática.  

Seguindo a ideia de Pollock quanto ao movimento do verbo em relação ao 

advérbio de modo intrassentencial e ao marcador de negação, optou-se por elaborar 

sentenças distratoras gramaticais em que o advérbio de modo intrassentencial seguisse o 

verbo. Por outro lado, nas sentenças distratoras agramaticais, o marcador de negação mais 

estava disposto em uma posição à esquerda do verbo, o que implica a agramaticalidade da 

sentença. O fato de o marcador de negação mais ocupar uma posição anterior ao verbo é 

devido a não movimentação do verbo para AgrP. Como exemplo, tem-se *Diana não 

mais telefona para sua tia, em que mais antecede o verbo.  

Tendo em vista a obrigatoriedade do movimento do verbo para uma posição 

anterior ao marcador de negação, em línguas de traço de Agr forte como o português do 

Brasil, tais sentenças caracterizam-se como agramaticais. O mesmo ocorre com o 

advérbio de modo intrassentencial que foi posicionado anteriormente ao verbo, 

implicando o caráter agramatical à sentença *Rafael tranquilamente caminha na ciclovi, 

por exemplo. 

Segundo Cinque (1999), a agramaticalidade das sentenças em que o advérbio 

antecede o verbo, diz respeito ao uso parentético do advérbio. Cinque explica que, nesses 

                                                        
51 (op. cit.) 
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casos, os advérbios são entonacionalmente bem distintos do uso comum. Dessa maneira, 

para que sentenças em que o advérbio antecede o verbo sejam consideradas gramaticais, 

como é o caso do português do Brasil, é necessário que o advérbio esteja entre vírgulas, 

dando uma entonação diferente.  

A condição 3, por sua vez, envolvia falha na concordância nominal e verbal. 

Segundo Wulfeck et al., afásicos de Broca parecem ter maior dificuldade em reconhecer 

os erros de concordância, o que pode ser resultante de uma relação não adequada entre o 

núcleo do sintagma nominal e do seu especificador ou do seu complemento. Nessa 

condição, as três (3) sentenças distratoras gramaticais apresentavam concordância 

nominal e verbal como, por exemplo, As morenas sambam muito bem. Ao passo que, as 

três (3) sentenças distratoras agramaticais apresentavam falha ora nominal, ora verbal 

como, por exemplo, em *O brasileira desfila muito bem e em *O jogador de futebol 

driblam o adversário.  

No que tange à condição 4, foram desenvolvidas sentenças em que o traço de 

tempo do advérbio era incompatível com o da morfologia verbal. Nas sentenças 

distratoras gramaticais, os verbos apresentavam-se sempre no tempo Presente do 

Indicativo e o traço temporal / aspectual do advérbio era compatível com a morfologia 

verbal. Já nas sentenças distratoras agramaticias, o traço de tempo do advérbio era 

incompatível com a morfologia verbal no Presente. Os advérbios selecionados para essa 

condição foram atualmente para as distratoras gramaticais e ontem para as distratoras 

agramaticais. Dessa forma, a estrutura sentencial era a seguinte: advérbio atualmente e / 

ou ontem + sujeito + verbo no Presente do Indicativo.  

Decidiu-se elaborar sentenças distratoras com tempo verbal diferente daquele das 

sentenças alvo, uma vez que a intenção era manter o informante alheio ao que de fato 

pretendia-se investigar. Assim, o informante, nesta condição, deparou-se com sentenças 

agramaticais em que o advérbio ontem, que transmite a noção aspectual de perfectividade 

no passado, era combinado com a morfologia verbal que estava no presente.  

Quanto à aplicação do teste de julgamento de gramaticalidade, decidiu-se 

juntamente com a fonoaudióloga responsável pela Reabilitação do HMGGMP que seria 

melhor para ambas as partes se o teste fosse dividido em duas (2) sessões de vinte e cinco 

(25) minutos. A opção por dividir a aplicação do teste de julgamento de gramaticalidade 
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em duas (2) etapas foi motivada pela preocupação em não extenuar a paciente – o que, 

possivelmente, acarretaria em um desempenho ruim no teste em questão –, e em não 

interferir no horário das atividades que a paciente realiza semanalmente no instituto. 

Desse modo, na primeira etapa de aplicação do teste de julgamento de gramaticalidade, 

das cinquenta (50) sentenças, vinte e cinco (25) foram aplicadas no dia 10 de setembro de 

2010, e as outras vinte e cinco (25) foram aplicadas no dia 17 de setembro de 2010.  

 Além de o teste de julgamento de gramaticalidade, neste estudo, foi utilizado o 

teste de preenchimento de lacuna oral, segundo os moldes do teste CLOZE de Haarmann 

& Kolk52. Na subseção que segue, serão apresentados quais foram os critérios adotados 

pelo presente estudo para o desenvolvimento do teste de preenchimento de lacuna oral. 

 

3.3.2 Teste de preenchimento de lacuna oral 

 

Neste estudo, foi desenvolvido também um teste de produção. O teste de produção 

selecionado foi uma versão adaptada do teste CLOZE de Haarmann & Kolk (1992).  

Sabe-se que existem diferentes maneiras de analisar o comportamento linguístico 

de pacientes afásicos de Broca agramáticos. A técnica CLOZE, proposta por Haarmann 

& Kolk, tem por objetivo diminuir o risco de os informantes fazerem uso de alguma 

estratégia com a finalidade de não produzir determinados elementos linguísticos.  

Seguindo a ideia de Haarmann & Kolk, na elaboração do teste de preenchimento 

de lacuna oral do presente estudo, cinco (5) critérios foram levados em consideração. O 

primeiro deles diz respeito ao tipo de verbo utilizado. Optou-se por fazer uso somente de 

verbos regulares, transitivos diretos de 1ª conjugação, sendo eles: ajudar, cantar, dançar, 

fumar, limpar, comprar, alugar, consertar, colecionar, ralar, narrar, caçar, desenhar, 

assinar, assar, plantar, cozinhar, regar, atropelar, recortar, quebrar, contar, derrubar e 

visitar53. 

                                                        
52 (op. cit.) 
53 Bem como no teste de julgamento de gramaticalidade, no teste de preenchimento de lacuna oral, as duas 
primeiras sentenças serviam de exemplo de como o teste deveria ser realizado e, os verbos dessas eram 
dormir e dirigir.  
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Com o objetivo de investigar o desempenho do paciente quanto à compatibilidade 

de traços aspectuais entre o advérbio e a morfologia verbal, foram escolhidos os tempos 

verbais Pretérito Perfeito e o Pretérito Imperfeito do Indicativo.  

O segundo critério considerado, no presente estudo, diz respeito aos advérbios 

utilizados. Todas as sentenças do teste continham um advérbio de tempo / aspecto, sendo 

eles: antigamente e ontem. Vale lembrar que o advérbio antigamente carrega traços 

aspectuais de imperfectividade, ao passo que o advérbio ontem conduz ao conceito de 

perfectividade. Consistentemente com o estudo de Martins (2006), optou-se por 

posicionar os advérbios inicialmente na sentença.  

Como terceiro critério, neste estudo, o número de constituintes das sentenças foi 

controlado, pois, de acordo com Tesak (1992), a extensão da sentença pode ser um fator 

negativo no desempenho do informante. Desse modo, todas as sentenças consistiam em 

advérbio de tempo / aspecto, sujeito, verbo e complemento, totalizando quatro (4) 

constituintes.  

O quarto critério adotado, diz respeito à cardinalidade dos complementos. Esses 

eram ora de cardinalidade especificada, ora de cardinalidade não especificada, em 

consonância com a proposta de Slabakova54.  

O teste de preenchimento de lacuna oral desenvolvido pelo presente estudo 

continha vinte e quatro (24) sentenças alvo. Das vinte e quatro (24) sentenças, doze (12)  

apresentavam a seguinte estrutura: advérbio antigamente + sujeito + lacuna + sintagma 

nominal (complemento de cardinalidade não especificada). A estrutura das outras doze 

(12) sentenças do teste era a seguinte: advérbio ontem + sujeito + lacuna + sintagma 

nominal (complemento de cardinalidade especificada).  

No teste de preenchimento de lacuna oral, o informante dispunha de quatro (4) 

opções de resposta. Para tais opções de respostas foi definido um padrão em que essas 

seriam: (i) uma forma verbal com morfologia verbal perfectiva, no tempo passado e sua 

contraparte imperfectiva, também, no passado; (ii) uma forma no tempo Presente do 

Indicativo e, por fim, (iii) uma forma nominal que poderia estar no infinitivo, no gerúndio 

ou no particípio. As quatro (4) opções de resposta foram distribuídas aleatoriamente no 

                                                        
54 (op. cit.) 
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teste, a fim de descartar a possibilidade de o informante escolher sempre uma mesma 

forma verbal. A seguir, podem ser observadas as tabelas que exemplificam o modo como 

as opções de resposta foram randomizadas.  

 

Quadro 1. Distribuição das opções de resposta do teste de preenchimento de lacuna oral com 
advérbio antigamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentenças Distribuição das opções de resposta - Teste com advérbio antigamente 
(1) Perfectivo 

(Passado) 
Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

(2) Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(3) Imperfectivo  
(Presente) 

Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo  
(Passado) 

(4) Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

(5) Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

(6) Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo  
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(7) Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

(8) Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

(9) Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

(10) Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(11) Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

(12) Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo 
(Passado) 
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Sentenças Distribuição das opções de resposta - Teste com advérbio ontem 

(1) Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(2) Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

(3) Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Particípio) 

(4) Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

(5) Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(6) Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo 
(Passado) 

(7) Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

(8) Nominalizada 
(Gerúndio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

(9) Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

(10) Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Infinitivo) 

Perfectivo 
(Passado) 

(11) Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Nominalizada 
(Gerúndio) 

(12) Nominalizada 
(Particípio) 

Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Quadro 2. Distribuição das opções de resposta do teste de preenchimento de lacuna oral com 
advérbio ontem. 
 

Bem como no teste de julgamento de gramaticalidade, optou-se por dividir a 

aplicação deste teste em duas (2) partes. Desse modo, no dia 24 de setembro de 2010, 

quatorze (14) das vinte e quatro (24) sentenças – sendo que as duas (2) primeiras serviam 

de exemplo de como o teste deveria ser respondido – foram aplicadas. Já as doze (12) 

restantes foram aplicadas, no dia 1º de outubro de 2010.  

 No capítulo 4, serão apresentados os resultados dos testes linguísticos 

desenvolvidos por este estudo. Além disso, será feita uma discussão sobre os resultados 

obtidos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da 

aplicação dos testes em uma paciente afásica de Broca agramática e em uma informante 

controle selecionadas para esta pesquisa. Este capítulo está organizado em cinco seções.  

Primeiramente, na seção 4.1, é apresentado o resultado do desempenho da 

informante controle no teste de julgamento de gramaticalidade. O resultado do 

desempenho da paciente no teste de julgamento de gramaticalidade é apresentado na 

seção 4.2. Nas seções 4.3 e 4.4, são apresentados os resultados do desempenho da 

informante controle e da paciente no teste linguístico de preenchimento de lacuna oral, 

respectivamente. E, por fim, a seção 4.5 diz respeito à discussão sobre os resultados 

obtidos. Essa seção está dividida em duas subseções, sendo elas: (i) 4.5.1, em que 

discute-se o resultado do teste de julgamento de gramaticalidade e (ii) 4.5.2, em que é 

discutido o resultado do teste de preenchimento de lacuna oral. 

 

4.1 Resultado do teste de julgamento de gramaticalidade da informante controle 

 

 A aplicação do teste de julgamento de gramaticalidade à informante controle foi 

realizada em apenas uma (1) sessão de vinte e cinco (25) minutos. Os mesmos 

procedimentos para a realização do teste com a paciente foram adotados para a 

informante controle. Assim, as sentenças eram lidas calmamente em voz alta pelo 

entrevistador, e a informante deveria fornecer a resposta o mais breve possível. A seguir, 

podem ser observadas as respostas da informante controle no teste em questão.  

 

Sentenças Gramaticais Indivíduo Controle 

Perfectivo com advérbio 
Ontem 

Imperfectivo com advérbio 
Antigamente 

Natural Estranha Natural Estranha F.M.S. 
4 2 5 1 

Quadro 3. Resultado da informante controle F.M.S. no teste de julgamento de gramaticalidade - 
sentenças gramaticais.  
 



  96 

Conforme exposto no quadro 3, a informante controle julgou como “natural” 

quatro (4) das seis (6) sentenças gramaticais com o advérbio ontem combinado à 

morfologia verbal perfectiva no passado. Quanto às sentenças gramaticais com o 

advérbio antigamente e com o verbo no aspecto imperfectivo no passado, a informante 

julgou como “natural” cinco (5) das seis (6) sentenças. 

 

Sentenças Agramaticais Indivíduo Controle 

Imperfectivo com advérbio 
Ontem 

Perfectivo com advérbio 
Antigamente 

Natural Estranha Natural Estranha F.M.S. 
4 2 4 2 

Quadro 4. Resultado da informante controle F.M.S. no teste de julgamento de gramaticalidade - 
sentenças agramaticais.  
 

No quadro 4 acima, é possível observar que nas sentenças agramaticais em que o 

advérbio ontem estava combinado à morfologia verbal imperfectiva no passado, a 

informante julgou quatro (4) sentenças como “natural” e as outras duas (2) como 

“estranha”. Já nas sentenças agramaticais com o advérbio antigamente combinado ao 

verbo no aspecto perfectivo no passado, a informante controle julgou “estranha” duas (2) 

das seis (6) sentenças.  

 

4.2 Resultado do teste de julgamento de gramaticalidade da paciente I.S.B. 

 

Neste teste, a paciente deveria julgar as sentenças como “natural” ou “estranha”, 

conforme foi explicado no capítulo 3 desta dissertação. As sentenças foram lidas 

calmamente, em voz alta, pelo examinador, que ao final da leitura, perguntava à paciente 

qual era sua resposta. A paciente era instruída deveria fornecer a resposta o mais breve 

possível. 

A seguir, estão dispostos os dois quadros (quadro 5 e quadro 6) em que foram 

organizadas as respostas da paciente no teste de julgamento de gramaticalidade. 
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Sentenças Gramaticais Paciente 

Perfectivo com advérbio 
Ontem 

Imperfectivo com advérbio 
Antigamente 

Natural Estranha Natural Estranha I.S.B. 
5 1 4 2 

Quadro 5. Resultado da paciente I.S.B. no teste de julgamento de gramaticalidade - sentenças 
gramaticais.  
 

Conforme mostra o quadro 5, nas sentenças gramaticais com o advérbio ontem e 

com morfologia verbal perfectiva no passado foi observado que a paciente acertou cinco 

(5) das seis (6) sentenças, julgando como “estranha” apenas uma (1) sentença. Nas 

sentenças gramaticais com o advérbio antigamente e com morfologia verbal imperfectiva 

no passado, a paciente julgou “natural” quatro (4) sentenças e as outras duas (2) sentenças 

como “estranha”. 

 

Sentenças Agramaticais Paciente 

Imperfectivo com advérbio 
Ontem 

Perfectivo com advérbio 
Antigamente 

Natural Estranha Natural Estranha I.S.B. 
4 2 5 1 

Quadro 6. Resultado da paciente I.S.B. no teste de julgamento de gramaticalidade - sentenças 
agramaticais.  
 

 

No quadro 6 acima, nas sentenças agramaticais com o advérbio ontem e com 

morfologia verbal imperfectiva no passado, a paciente julgou “estranha” duas (2) 

sentenças dentre seis (6). Já nas sentenças agramaticais com o advérbio antigamente e 

com morfologia verbal perfectiva no passado, a paciente julgou cinco (5) dentre seis (6) 

como “natural”.  
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4.3 Resultado do teste de preenchimento de lacuna oral do indivíduo controle 

 

 A aplicação do teste de preenchimento de lacuna oral no indivíduo controle 

seguiu os mesmos procedimentos que aqueles da aplicação na paciente afásica. Desse 

modo, as sentenças e as opções de resposta do teste foram lidas calmamente em voz alta 

para a informante. Vale lembrar que à informante controle foi fornecido apenas o 

estímulo auditivo.  

A seguir, estão apresentadas as respostas do indivíduo controle no teste de 

preenchimento de lacuna oral. 

 

Antigamente Ontem Indivíduo controle 

Respostas Respostas 

(1) ajuda (1) desenha 

(2) canta (2) assinou 

(3) dançou (3) assa 

(4) fumou (4) plantava 

(5) limpando (5) regou 

(6) comprou (6) cozinhando 

(7) alugou (7) atropelou 

(8) consertou (8) recortava 

(9) colecionando (9) quebra 

(10) ralar (10) contou 

(11) narrava (11) derrubou 

F.M.S.  

(12) caçava (12) visitava 

Quadro 7. Respostas do indivíduo controle F.M.S. no teste de preenchimento de lacuna oral. 
 

A informante controle F.M.S., no teste de preenchimento de lacuna oral com o 

advérbio antigamente, respondeu corretamente duas (2) das doze (12) sentenças, ou seja, 

ela optou pelos verbos com morfologia imperfectiva no passado. As dez (10) respostas 

restantes dividiram-se entre verbos com morfologia perfectiva no passado (5), morfologia 

imperfectiva no presente (2) e formas nominalizadas no infinitivo (1) e no gerúndio (1). 

Observe o quadro 8 que segue. 
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Resultado no teste com advérbio Antigamente Indivíduo 

controle Perfectivo  

(Passado) 

Imperfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Presente)  

Formas Nominalizadas 

F.M.S. 5 2 2 3  

Quadro 8. Resultado do indivíduo controle F.M.S. no teste de preenchimento de lacuna oral com o 
advérbio antigamente. 

 

No teste de preenchimento com o advérbio ontem, como mostra o quadro 9 

abaixo, a informante respondeu corretamente seis (6) sentenças do teste, optando pela 

morfologia verbal perfectiva no passado. As seis (6) outras formas verbais escolhidas 

pela informante controle variaram entre o verbo com morfologia imperfectiva no passado 

(3), verbo com morfologia imperfectiva no presente (3) e verbo nominalizado no 

gerúndio (1).   

 

Resultado no teste com advérbio Ontem Indivíduo 

controle Perfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Presente) 

Formas Nominalizadas 

F.M.S. 5 3 3 1  

Quadro 9. Resultado do indivíduo controle F.M.S. no teste de preenchimento de lacuna escrito com o 
advérbio ontem. 
 

4.4 Resultado do teste de preenchimento de lacuna oral da paciente I.S.B. 

 

 Bem como no teste de julgamento de gramaticalidade, optou-se por dividir a 

aplicação deste teste em duas (2) partes. Desse modo, no dia 24 de setembro de 2010, 

quatorze (14) das vinte e quatro (24) sentenças – sendo que as duas (2) primeiras serviam 

de exemplo de como o teste deveria ser respondido – foram aplicadas. Já as doze (12) 

restantes foram aplicadas, no dia 1º de outubro de 2010.  

Neste teste, a paciente deveria fornecer oralmente a resposta que completasse as 

sentenças corretamente. À paciente foi fornecido apenas o estímulo auditivo. Assim, o 

entrevistador lia as sentenças, em voz alta, e quando a lacuna aparecia, era feita uma 

pausa, indicando que aquele era o local em que o verbo estava ausente, e que a paciente 

deveria fornecer uma resposta, a fim de preenchê-lo.   
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Foi informado à paciente que havia apenas uma (1) opção de resposta correta 

dentre as quatro (4) apresentadas. Além disso, a paciente foi instruída a fornecer uma 

resposta o mais breve possível. No caso de haver uma omissão de resposta, a sentença era 

lida novamente. O entrevistador lia as sentenças e as opções de resposta, no máximo, três 

(3) vezes. Toda vez que havia uma omissão de resposta, o entrevistador explicava 

novamente quais eram as exigências do teste. A seguir, estão apresentadas as respostas da 

paciente no teste de preenchimento de lacuna oral. 

 

Antigamente Ontem Paciente 

Respostas Respostas 

(1) ajudava (1) desenhou 

(2) cantava (2) assina 

(3) dançou (3) assou 

(4) fuma (4) plantou 

(5) limpou (5) rega 

(6) comprou (6) cozinhava 

(7) alugar (7) atropelou 

(8) conserta (8) recortando 

(9) colecionava (9) quebra 

(10) ralou (10) contou 

(11) narra (11) derrubou 

I.S.B. 

(12) caça (12) visita 

Quadro 10. Respostas da paciente I.S.B. no teste de preenchimento de lacuna oral.  
 

A paciente I.S.B., no teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio 

antigamente, respondeu corretamente três (3) das doze (12) sentenças, ou seja, optou pela 

morfologia verbal imperfectiva no passado. As nove (9) respostas restantes dividiram-se 

entre o verbo combinado à morfologia perfectiva no passado (4), verbo imperfectivo no 

presente (4) e forma nominalizada no infinitivo (1), conforme pode ser observado no 

quadro 11.  
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Resultado no teste com advérbio Antigamente Paciente 

Perfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Presente)  

Formas Nominalizadas 

I.S.B. 4 3 4 1  

Quadro 11. Resultado da paciente I.S.B. no teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio 
antigamente. 

 

Já no teste de preenchimento com o advérbio ontem, como mostra o quadro 12 

abaixo, a paciente optou por seis (6) formas verbais corretas, ou seja, ela preferiu o verbo 

com morfologia perfectiva no passado. As seis (6) outras sentenças foram respondidas 

com as formas verbais que variaram entre o verbo com morfologia imperfectiva no 

passado (1), o verbo com morfologia imperfectiva no presente (4) e a forma nominalizada 

no gerúndio (1).   

 

Resultado no teste com advérbio Ontem Paciente 

Perfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Passado) 

Imperfectivo 

(Presente)  

Formas Nominalizadas 

I.S.B. 6 1 4 1  

Quadro 12. Resultado da paciente I.S.B. no teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio 
ontem. 
 

Como pode ser observado nos quadros acima, no teste com o advérbio 

antigamente, a paciente preferiu os verbos com morfologia perfectiva no passado do que 

verbos com morfologia imperfectiva também no passado, além de haver quatro (4) 

ocorrências da forma imperfectiva no presente e uma forma nominalizada (1) no 

infinitivo. No teste com o advérbio ontem, a paciente preferiu utilizar o verbo com 

morfologia perfectiva no passado em seis (6) sentenças, e observou-se apenas uma (1) 

ocorrência da morfologia verbal imperfectiva no passado. Além disso, a paciente optou 

pela forma imperfectiva no presente em quatro (4) sentenças e, em uma (1) das sentenças, 

foi preferida a forma nominalizada no gerúndio. 
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4.5 Discussão  

 

Nesta seção, são discutidos os dados obtidos a partir da aplicação do teste de 

julgamento de gramaticalidade e do teste de preenchimento de lacuna oral em ambas as 

informantes.  

 

4.5.1 Teste de julgamento de gramaticalidade  

  

Neste teste, as sentenças agramaticais em que o advérbio ontem era combinado à 

morfologia verbal imperfectiva no passado, as informantes julgaram como “natural” 

quatro (04) das seis (06) sentenças. Nas sentenças agramaticais em que o advérbio 

antigamente combinava-se à morfologia verbal perfectiva no passado, a informante 

controle julgou como “natural” quatro (04) das seis (06) sentenças, e a paciente I.S.B. 

julgou como “natural” cinco (05) das seis (06) sentenças, conforme pode ser observado 

no quadro 13 que segue. 

 

Sentenças Agramaticais Informantes 

Imperfectivo com advérbio 
Ontem 

Perfectivo com advérbio 
Antigamente 

Natural Estranha Natural Estranha F.M.S. (Controle) 
4 2 4 2 

I.S.B. (Paciente) 4 2 5 1 

Quadro 13. Resultado da informante controle F.M.S. e da paciente I.S.B. no teste de julgamento de 
gramaticalidade - sentenças agramaticais. 
 
 

Em um estudo em que foi testada a capacidade dos pacientes afásicos de Broca 

agramáticos em tarefas de julgamento, Grodzinsky & Finkel (1998) propõem que esses 

indivíduos possuem uma gramática alargada. Ou seja, a gramática de pacientes afásicos 

de Broca permite combinações que são entendidas como agramaticais, ou imprevisíveis, 

em uma determinada língua. Tal alargamento da gramática de indivíduos afásicos gera 

uma superaceitação de sentenças agramaticais. Estranhamente, no teste de julgamento de 



  103 

gramaticalidade, a informante controle também apresentou um resultado com 

características de uma gramática tal como a de um indivíduo cérebro-lesionado.  

Desse modo, sugere-se que a superaceitação das sentenças agramaticais com 

advérbio ontem e com morfologia verbal imperfectiva no passado seja proveniente do 

traço de imperfectividade do advérbio ontem estar subespecificado. Ou seja, as 

informantes são capazes de perceber que o advérbio ontem implica somente o conceito de 

tempo passado.  

No que diz respeito às sentenças agramaticais em que o advérbio antigamente 

combina-se à morfologia verbal perfectiva no passado, é observado que tanto a paciente 

agramática como a informante controle julgam como “natural” a maioria das sentenças 

agramaticais. A exemplo do proposto para o advérbio ontem, comportamento apresentado 

pelas informantes pode ser decorrente do fato de o advérbio antigamente ser 

predominantemente de tempo passado. A partir disso, é possível pensar que as 

informantes são capazes de perceber somente o traço de tempo passado do advérbio 

antigamente.  

Tendo em vista os resultados do teste de julgamento de gramaticalidade, propõe-

se que o traço de imperfectividade do advérbio ontem e o traço de perfectividade do 

advérbio antigamente estejam subespecificados. Ademais, é interessante ressaltar que, 

neste teste, havia, dentre as sentenças distratoras55, três (03) sentenças distratoras 

agramaticais em que o advérbio ontem era combinado à morfologia verbal imperfectiva 

no presente, sendo essas: *Ontem Cláudia mistura ingredientes, *Ontem Denise embala o 

bebê e *Ontem Roberto almoça em casa.   

A paciente afásica de Broca agramática julgou essas três (03) sentenças distratoras 

agramaticais como “natural”. E, a informante controle, por sua vez, julgou como 

“natural” duas (02) dessas três (03) sentenças. Considerando o comportamento da 

paciente afásica I.S.B., uma explicação alternativa é que I.S.B. tenha processado apenas o 

sintagma verbal (VP) das sentenças (e.g. mistura os ingredientes, por exemplo), 

ignorando o advérbio ontem e, também, o sintagma nominal (NP). No que diz respeito à 

informante controle, a aceitação de sentenças agramaticais pode ser decorrente de fatores 

                                                        
55 Vide anexo 2 deste trabalho. 



  104 

que sejam externos ao teste tais como memória, pouca concentração, estado emocional 

durante a aplicação do teste, bem como a falta de escolarização.   

 

4.5.2 Teste de preenchimento de lacuna oral  

  

 Nesta subseção, são discutidos os resultados do teste de preenchimento de lacuna 

oral de ambas as informantes desta pesquisa. 

Quanto ao teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio antigamente, a 

informante controle F.M.S. respondeu corretamente apenas duas (02) das doze (12) 

sentenças do teste. Ou seja, a informante controle completou as sentenças utilizando o 

verbo com morfologia imperfectiva no passado, quando esse era combinado ao advérbio 

antigamente por duas vezes. As dez (10) sentenças restantes do teste foram completadas 

pela informante F.M.S. com diferentes formas verbais, sendo elas: cinco (05) no aspecto 

perfectivo no passado, duas (02) no aspecto imperfectivo no presente e duas (02) com a 

forma nominalizada (gerúndio).  

Nesse mesmo teste com o advérbio antigamente, a paciente afásica de Broca 

agramática I.S.B. completou corretamente três (03) das doze (12) sentenças utilizando o 

verbo com morfologia imperfectiva no passado. As lacunas das nove (09) sentenças 

restantes foram preenchidas com as seguintes formas verbais: quatro (04) com morfologia 

perfectiva no passado, quatro (04) com morfologia imperfectiva no presente e uma (01) 

forma nominalizada (infinitivo). Observe o quadro 14 que segue. 

 
Teste de preenchimento de lacuna oral com advérbio antigamente 

  Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Forma 
Nominalizada 

(Particípio) 

Forma 
Nominalizada 

(Gerúndio) 

Forma 
Nominalizada 

(Infinitivo) 
F.M.S. 

(Controle) 

5 2 2 0 2 1 

I.S.B. 

(paciente) 

4 3 4 0 0 1 

Quadro 14. Resultado da informante controle F.M.S. e da paciente I.S.B. no teste de preenchimento 
de lacuna oral com o advérbio antigamente. 
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Conforme pode ser observado no quadro 15 abaixo, a informante controle, no 

teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio ontem, optou pelo verbo no aspecto 

perfectivo no passado em cinco (05) das doze (12) sentenças que compunham o teste. As 

sete (07) respostas restantes distribuíram-se em: três (03) formas verbais no aspecto 

imperfectivo no passado, três (03) formas verbais no aspecto imperfectivo no presente e 

uma (01) na forma nominalizada (gerúndio).  

Por sua vez, a paciente afásica de Broca agramática respondeu corretamente seis 

(06) das doze (12) sentenças do teste de preenchimento de lacuna oral com o advérbio 

ontem. Ou seja, ela completou a lacuna de seis (06) sentenças do teste em questão com o 

verbo no aspecto perfectivo no passado. As seis (06) sentenças restantes foram 

preenchidas por outras formas verbais, sendo elas: uma (01) no aspecto imperfectivo no 

passado, quatro (04) no aspecto imperfectivo no presente e uma (01) forma nominalizada 

(gerúndio). Observe o quadro 15. 

 
Teste de preenchimento de lacuna oral com advérbio ontem 

  Perfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Passado) 

Imperfectivo 
(Presente) 

Forma 
Nominalizada 

(Particípio) 

Forma 
Nominalizada 

(Gerúndio) 

Forma 
Nominalizada 

(Infinitivo) 
F.M.S. 

(Controle) 

5 3 3 0 1 0 

I.S.B. 

(paciente) 

6 1 4 0 1 0 

Quadro 15. Resultado da informante controle F.M.S. e da paciente I.S.B. no teste de preenchimento 
de lacuna oral com o advérbio ontem. 
  

A partir da observação dos testes desta pesquisa, é possível perceber que o 

resultado do teste de julgamento de gramaticalidade e o resultado do teste de 

preenchimento de lacuna oral apontam para uma mesma direção. No teste julgamento de 

gramaticalidade, observa-se que a combinação agramatical do advérbio ontem com a 

morfologia verbal imperfectiva, tanto no passado como no presente, é entendida como 

“natural” pelas informantes – informante controle e paciente afásica.  

Embora, no teste de preenchimento de lacuna oral, a ocorrência do advérbio 

ontem combinado à morfologia verbal imperfectiva no passado seja menor, se comparada 

à ocorrência da combinação do advérbio ontem com a morfologia perfectiva no passado, 
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a forma verbal imperfectiva também foi utilizada pelas informantes. Além disso, 

interessantemente, nesse mesmo teste, as informantes também produziram a combinação 

do advérbio ontem com a morfologia imperfectiva no presente. A preferência das 

informantes deste estudo pela forma verbal imperfectiva – no passado e no presente – 

combinada ao advérbio ontem indica que o traço de imperfectividade desse advérbio está 

subespecificado. Tal fato leva à ideia de que a combinação entre ontem e a morfologia 

verbal imperfectiva é possível no Português do Brasil. 

No que diz respeito à informante controle, a utilização do advérbio ontem 

combinado à morfologia verbal imperfectiva no presente, em ambos os testes, pode ter 

sido agravada por fatores externos ao teste tais como estado emocional durante o teste, 

pouca concentração, memória, meio ambiente linguístico e sua falta de escolarização. 

Quanto à paciente afásica, a ocorrência da forma verbal imperfectiva no presente 

combinada ao advérbio ontem sugere que ela respondeu ao teste sem distinguir os traços 

de aspecto e de tempo entre o advérbio e a morfologia verbal.  

No que tange às sentenças com o advérbio antigamente, no teste de julgamento de 

gramaticalidade, a informante controle F.M.S. e a paciente afásica I.S.B. julgaram como 

“natural” a maioria das sentenças do teste em que esse advérbio era combinado à forma 

verbal perfectiva no passado. Em consonância com o teste de julgamento de 

gramaticalidade, o resultado do teste de preenchimento de lacuna oral mostrou que, nas 

sentenças iniciadas pelo advérbio antigamente, as informantes preencheram a lacuna 

utilizando mais a forma verbal perfectiva do que a imperfectiva no passado.  

A partir desses resultados, é possível propor que os traços de perfectividade do 

advérbio antigamente estão subespecificados, visto que as informantes optaram mais pela 

forma verbal perfectiva no passado combinada a esse advérbio em ambos os testes. 

Ademais, é possível propor também que os traços de imperfectividade do advérbio ontem 

também estão subespecificados, dado que, tanto no teste de julgamento de 

gramaticalidade como no de preenchimento de lacuna oral, as informantes utilizaram a 

combinação desse advérbio com a morfologia verbal imperfectiva no passado e no 

presente. 

Uma possível explicação para a variação de respostas no teste de preenchimento 

de lacuna oral é o fato de não haverem sentenças distratoras. Dessa forma, as informantes 
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podem ter produzido formas variadas, acreditando que o teste deveria ser respondido de 

modo aleatório. Além disso, outra explicação possível a respeito de a paciente afásica de 

Broca, é que essa tenha processado somente o sintagma verbal (VP) das sentenças do 

teste de preenchimento de lacuna oral, não considerando o advérbio e / ou também o 

sintagma nominal (NP).  

Quanto à aceitação e à produção de combinações agramaticais, sugere-se que a 

paciente afásica possui uma gramática estendida, que admite combinações agramaticais. 

O alargamento da gramática da informante sugere que, além dos fatores tais como estado 

emocional durante o teste, pouca concentração, memória e meio ambiente linguístico, a 

falta de escolarização foi um fator que exerceu grande influência no desempenho da 

informante afásica durante a execução dos testes. Desse modo, propõe-se também, 

considerando os resultados obtidos, que se elaborem testes que sejam capazes de 

investigar melhor a linguagem de indivíduos afásicos de Broca agramáticos que são 

analfabetos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho buscou investigar o desempenho de um paciente afásico de Broca 

agramático quanto à sua capacidade de verificar a compatibilidade de traços aspectuais 

presentes no advérbio e na morfologia verbal. Para tanto, foi investigado o desempenho 

de um paciente afásico de Broca agramático em um teste de julgamento de 

gramaticalidade e em um teste de produção. 

 O fenômeno linguístico investigado pelo presente estudo era especificamente a 

expressão linguística de aspecto em um indivíduo afásico de Broca agramático falante 

nativo do Português do Brasil. Para tanto, foi selecionado um paciente afásico de Broca 

agramático de acordo com dois critérios metodológicos, a saber: (i) o local da lesão e (ii) 

a aplicação do teste de Boston.  

 Com relação à discussão sobre a importância do estudo de grupo 

(GRODZINSKY, 1990) em contraposição ao estudo de caso (BADDECKER & 

CARAMAZZA, 1985), neste trabalho, optou-se pelo estudo de caso. 

 Quanto aos testes linguísticos, buscou-se desenvolver dois tipos diferentes de 

testes, a fim de investigar a capacidade por parte da paciente afásica de verificar a 

compatibilidade de traços aspectuais entre o advérbio e a morfologia verbal. O primeiro 

teste era de julgamento de gramaticalidade que é considerado um teste de compreensão, e 

o segundo teste era o de preenchimento de lacuna oral que é entendido como um teste de 

produção.  

 A partir dos resultados, verificou-se que os traços de imperfectividade do advérbio 

ontem, assim como os traços de perfectividade do advérbio antigamente estão 

subespecificados na mente dos indivíduos. Ademais, observou-se que os resultados 

obtidos podem ter sido influenciados negativamente por fatores externos tais como 

memória, nível de concentração das informantes, estado emocional durante a execução 

dos testes e escolaridade de ambas as informantes – que eram analfabetas.  

 Nesse sentido, este estudo reflete a emergente necessidade de se elaborar testes 

que sejam capazes de investigar a compreensão e a produção de fala de indivíduos com 

lesão cerebral que são analfabetos, visto que a maioria dos afásicos de Broca acessíveis e 

disponibilizados para as pesquisas neurolinguísticas são pacientes da rede pública de 
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saúde e esses pacientes, em sua maioria, possuem baixo grau de escolaridade ou são 

analfabetos.  

Mais ainda, este estudo revela a necessidade de elaboração de testes que visem à 

investigação da produção e da compreensão linguística de indivíduos afásicos de Broca 

agramáticos que são analfabetos. Um estudo quanto à necessidade de serem 

desenvolvidos testes linguísticos adequados para indivíduos afásicos de Broca 

agramáticos analfabetos, ou que perderam a capacidade de leitura, pode vir a se tornar um 

possível tema para uma tese de doutorado. 
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ANEXO 1 

TESTE DE BOSTON 

Nome:____________________________________________ Nº do caso:___ 

Endereço:_____________________________________________________ 

Idade:______________________ Data de nascimento:__________________ 

Sexo: M  ou  F 

Grau de escolaridade:____________________________________________ 

Histórico Ocupacional:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Histórico Linguístico: 

(1) Apenas Português do Brasil: Sim  ou  Não 

(2) Bilíngue – Qual língua?______________________________________ 

Canhoto ☐ ou destro ☐ 

Natureza e duração da doença:____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Hemiplegia: Direita ☐  Esquerda ☐  Recuperada ☐  Ausente ☐ 

Hemianopia: Direita ☐  Esquerda ☐  Recuperada ☐  Ausente ☐ 

Paciente faz uso de algum medicamento controlado ou não? Sim ☐  Não ☐ 

Qual? ________________________________________________________ 

A que hora do dia? ______________________________________________ 

Quantas vezes por dia?___________________________________________ 

O/A paciente apresentava algum problema de audição anterior ao AVC? 

Sim ☐  ou  Não ☐ 

 

Parte I – Conversação e fala expositora 

A. FALA EXPOSITORA. Conduzir uma troca informal, incorporando as questões sugeridas, 

a fim de elicitar o máximo de respostas desejadas possíveis.  

(1) Como o/a senhor(a) está hoje?  

(2) O/A senhor(a) já passou por um teste antes?  
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(3) O/A senhor(a) acredita que pode ter mais progressos? 

(4) Qual é o seu nome completo? 

(5) Qual é a sua profissão? 

(6) O/A senhor(a) é casado(a)? 

(7) Qual é o seu endereço?/Onde o/a senhor(a) mora?(Rua/avenida, número, cidade) 

Pontuação: Número de respostas apropriadas _____/7 

 

B. CONVERSAÇÃO LIVRE. Para elicitar a conversação, é sugerido que se comece a 

conversa a partir de um assunto familiar, como por exemplo, “QUAL O NOME DA SUA 

ESPOSA?; O/A SENHOR(A) TEM FILHOS?; QUAL(IS) O NOME DELE(S)?; COM QUEM O/A 

SENHOR(A) MORA?”. E, por fim, pedir ao informante para que conte um pouco sobre a 

doença. É importante que se encoraje o paciente a falar por mais de três (3) minutos, se 

possível. (GRAVAR)   

 

C. DESCRIÇÃO DA FIGURA. “Cookie Theft”. Apresentar a figura e dizer “CONTE TUDO O 

QUE O/A SENHOR(A) ESTÁ VENDO ACONTECER NESSA FIGURA”. Apontar para características 

da figura menosprezadas pelo paciente.  

 

Pontuação (CONSULTAR PÁGINA 4 DO BOOKLET DO BDAE PARA INSTRUÇÕES): 

1. Número total de discurso                        

2. Discursos Vazios                                     

3. Discursos Suboracionais                        

4. Discursos de orações únicas                  

5. Discurso de múltiplas orações              

6. Apagamentos agramáticos              

 

Parte II – Compreensão auditiva 

A. COMPREENSÃO DE PALAVRA. Utilizar cartões para estimular. Instruir o paciente a 

apontar para a figura (cor, letra, ou número) correspondente à palavra pronunciada pelo 

examinador. Marcar 1 ponto por item se a resposta for correta dentro de 5 (cinco) 

segundos e ½ (meio) ponto se a resposta for correta em mais de 5 (cinco) segundos. Nesta 
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tarefa, serão apresentados ao paciente cartões referentes aos Itens/objetos (figuras), cores, 

letras e números (as palavras serão escritas em fonte Arial, número 72, cor da fonte 

preta). 

“O/A SENHOR(A) PODE ME MOSTRAR...” (no próprio paciente)* 

Partes do corpo 

1. Braço esquerdo                                                                                         

2. Ombro                                                                                                                                   

3. Queixo                                                                                                                                 

4. Nariz  

5. Joelho direito                                                                                              

Itens/objetos 

6. Casa  

7. Escova de dente 

8. Pente                                                                                                           

9. Árvore 

Cores 

10. Verde 

11. Vermelho 

Letras 

12. T 

13. N  

Números 

14. 4  

15. 13  

Itens/Objetos (figuras) 

16. Helicótptero  

17. Lápis  

18. Vassoura  

19. Tesoura 

20. Cabide  

                                                                                                                      Total: _____/20 
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B. COMANDOS. Pedir ao paciente para realizar os seguintes comandos, dando 1 ponto de 

crédito para cada item sublinhado que ele/ela realiza. Todos os comandos devem ser 

repetidos56. 

1. Abra e feche as mãos.                                                                                 

2. Aponte para o teto, aponte para o chão.                                                      

(Depois de colocar sobre a mesa um lápis, relógio, e papel A4 sobre a mesa na frente do 

paciente, diga...) 

3. Pegue o papel e o lápis.  

4. Escreva uma frase sobre sua esposa/ filha/ filho/ casa/ neto(a).                 

5. Dobre o papel ao meio.                                                                               

6. Coloque o papel no canto esquerdo da mesa.                                             

 

Parte III – Expressão Oral  

1. AGILIDADE NÃO-VERBAL. 

a. Franza os lábios, relaxe.                                                         

b. Abra e feche a boca.                                                               

c. Mostre a língua, relaxe.                                                           

d. Movimente a língua para cima e para baixo.                          

 

2. AGILIDADE VERBAL. Paciente tem que repetir as palavras o mais rápido possível, 

dentro de 5 segundos. É permitido ajudar ao paciente a iniciar a primeira palavra.  

a. mamãe, mamãe...  

b. noque, noque...                                                                       

c. meio a meio, meio a meio...                                                    

d. obrigado, obrigado...                                                               

 

                                                        
56 BDAE. 
4. Coloque o relógio ao lado do lápis e agora dobre o papel ao meio (ou vire o papel para baixo). 
5. Toque 2 vezes em cada ombro com dois dedos, mantendo seus olhos fechados.  
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2.1. Você pode me dizer os dias da semana? 

Desempenho do paciente:                                                   Muito Bom �  Bom �  Ruim � 

 

2.2. Repita as seguintes palavras: 

a. mão                                                                                                             

b. sol  

c. vono                                                                                                            

d. pato                                                                                                             

e. vesta                                                                                                            

f. puas                                                                                                             

g. armário                                                                                                      

h. tarrega                                                                                                        

 

2.3. Repetição de sentenças. (página 21 - booklet) Suspender a tarefa se o paciente 

falhar na produção de mais do que duas palavras sobre dois itens sucessivos ou parecer 

frustrado57.  

a. São seis horas da noite.                                                         

Sim �   Não � 

b. Ele estacionou o carro.                                                           

Sim �   Não � 

c. A menina encontrou as chaves dentro do bolso.                    

Sim �   Não � 

d. Parece que não há ninguém aqui.                                          

Sim �   Não � 

 

 

 

                                                        
57 Tal tarefa demanda habilidades sintáticas subjacentes assim como memória auditiva. Muitos pacientes 
que são agramáticos simplificam a gramática da sua repetição. 
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Parte IV – Leitura 

A. IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRA 

O examinador aponta para a figura sem nomeá-la e pede ao paciente para encontrar seu 

nome entre quatro outras palavras à direita. Examinador deve circular a escolha do 

paciente. Serão apresentados ao paciente cartões com o desenho da figura a ser nomeada 

e, à direita do mesmo, as palavras que o paciente deverá apontar (as palavras serão 

escritas em fonte Arial, número 72, cor da fonte preta)58. 

 ALVO 

(a) Relógio                     relojoaria – marcar – hora – relógio 

Sim �  Não � 

(b) Cama                        dama – cama – dormir – leito 

Sim �  Não � 

(c) Livro                          livraria – página – ler – livro 

Sim �  Não � 

(d) Casa                         quarto – asa – casa – construir  

Sim �  Não � 

(e) Fantasma                 fanfarrão – bruxa – assombrar – fantasma 

Sim �  Não � 

 

B. MORFOLOGIA GRAMATICAL 

Morfemas gramaticais não livres (bound). Ler a palavra alvo em voz alta e pedir ao 

paciente para encontrar a palavra igual entre as cincos escolhas no cartão (as palavras 

serão escritas em fonte Arial, número 72, cor da fonte preta)59.  

   ALVO 

(a) andava           andando – andador – andava – anda – ando 

Sim �  Não �  

                                                        
58 Nesta tarefa, optou-se por definir um padrão de opções de escolha, desse modo, dentre as quatro opções 
de escolha há 2 palavras concretas, um verbo e uma que é a opção correta. A exigência feita pelo BDAE é 
que as palavras distratoras estejam semanticamente e estruturalmente relacionadas com a palavra alvo. 
59 Os itens do teste são todas formas verbais distintas uma da outra pela forma flexional da mesma raiz 
verbal.  
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(b) quebrou          quebrado – quebra – quebrou – quebrando – quebrador 

Sim �  Não � 

(c) caindo            caindo – caiu – cai – caído – caio 

Sim �  Não �  

(d) vai                  indo – vai – ido – vou – foi 

Sim �  Não �    

(e) bebe              bebeu – bebo – bêbado – bebe – bebendo 

Sim �  Não �  

 

C. LEITURA ORAL  

Pedir ao paciente para ler as palavras. Pode ajudar, mas não creditar ponto. (Para essa 

tarefa é necessário ter o “test card 92”). Serão apresentados ao pacientes cartões com as 

palavras serão escritas em fonte Arial, número 72, cor da fonte preta. 

ALVO 

(a) Cadeira 

Sim �  Não � 

(b) Círculo 

Sim �  Não � 

(c) Laranja 

Sim �  Não � 

(d) Quinze 

Sim �  Não � 

(e) Triângulo 

Sim �  Não � 
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Figura correspondente à tarefa de descrição de figura do Teste de Boston (Boston 
Diagnostic Examination of Aphasia, Goodglass & Kaplan, 1972). 
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Figuras correspondentes à tarefa de compreensão auditiva do Teste de Boston (Boston Diagnostic 
Examination of Aphasia, Goodglass & Kaplan, 1972). 
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relojoaria  
 marcar 

                   hora  
                                relógio   

 

 

 

Figura correspondente à tarefa de identificação de palavra do Teste de Boston 
(Boston Diagnostic Examination of Aphasia, Goodglass & Kaplan, 1972).  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andando   
andador   
andava    
anda      
ando 
 

 

 

 

 

 

Palavras correspondentes à tarefa de leitura – morfemas gramaticais não livres - do 
Teste de Boston (Boston Diagnostic Examination of Aphasia, Goodglass & Kaplan, 
1972). 
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Cadeira       
 
Laranja 
 
Círculo        
 
Quinze       
 
Triângulo 
 

 

 

 

 

 

Palavras correspondentes à tarefa de leitura oral do Teste de Boston (Boston 
Diagnostic Examination of Aphasia, Goodglass & Kaplan, 1972). 
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ANEXO 2 

Sentenças do teste de julgamento de gramaticalidade  

Conforme foi explicado nesta dissertação, as duas primeiras sentenças serviram como 

exemplo de como o teste deveria ser respondido. 

(0) Ontem Cecília esqueceu a mochila. 

(01) Antigamente Vítor cortava a grama. 

 

(A) SENTENÇAS GRAMATICAIS 

(I) Sentenças gramaticais com advérbio “ontem” 

(1) Ontem Michele pulou um muro. 

(2) Ontem João chupou uma laranja. 

(3) Ontem Geraldo montou uma estante. 

(4) Ontem Maria beijou um rapaz. 

(5) Ontem Leonardo matou um rato. 

(6) Ontem Simone guardou um documento. 

(II) Sentenças gramaticais com advérbio “antigamente” 

(7) Antigamente Camila investigava crimes. 

(8) Antigamente Celso rabiscava paredes. 

(9) Antigamente Jonas gravava filmes. 

(10) Antigamente Susana arrumava camas. 

(11) Antigamente Murilo recitava poemas. 

(12) Antigamente Laura ganhava brinquedos. 

 

(B) SENTENÇAS AGRAMATICAIS  

(III) Sentenças agramaticais com advérbio “ontem” 

(13) *Ontem Marcelo pichava muros. 

(14) *Ontem Miguel fotografava paisagens. 

(15) *Ontem Lúcia pintava cadeiras. 

(16) *Ontem Juliana paquerava meninos. 

(17) *Ontem Felipe esmagava baratas. 

(18) *Ontem Eliana digitava documentos. 



  127 

 

(IV) Sentenças agramaticais com advérbio “antigamente” 

(19) *Antigamente André selecionou um livro. 

(20) *Antigamente Aline sujou um vestido. 

(21) *Antigamente Júlio engomou uma camisa. 

(22) *Antigamente Helena desmontou um berço. 

(23) *Antigamente Mauro agarrou uma garota. 

(24) *Antigamente Clara embrulhou um presente. 

 

(C) Sentenças distratoras  

Condição 1 – sentenças ativas simples e com violação de ordem 

(a) Gramaticais: 

(25) Ana brinca com as bonecas das amigas. 

(26) Marcela entrega os presentes. 

(27) Fátima lava suas roupas. 

(b) Agramaticais: 

(28) *Dos primos Alexandre com a bola joga. 

(29) *Cabelos enxuga Luana os. 

(30) *Passa calça Cíntia sua. 

 

Condição 2 – sentenças com movimento de núcleo 

(a) Gramaticais: 

(31) Daniela lembra frequentemente das suas primas. 

(32) Rodrigo pedala rapidamente pela rua. 

(33) Artur fala tranquilamente ao celular. 

(b) Agramaticais: 

(34) * Diana não mais telefona para sua tia. 

(35) * Rafael tranquilamente caminha na ciclovia. 

(36) * Sônia não mais conversa com a vizinha. 
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Condição 3 – Falha na concordância  

(a) Gramaticais: 

(37) As morenas sambam muito bem. 

(38) Os meninos chutam a bola com força. 

(39) O rapaz estuda francês.  

(b) Agramaticais: 

(40) *O brasileira desfila muito bem.  

(41) *O jogador de futebol driblam o adversário. 

(42) *O menino ensino matemática.  

 

Condição 4 – Tempo diferente das sentenças alvo 

(a) Gramaticais: 

(43) Atualmente Marta viaja muito. 

(44) Atualmente Clara reza com fé. 

(45) Atualmente Lucas trabalha no restaurante. 

(b) Agramaticais: 

(46) *Ontem Cláudia mistura os ingredientes. 

(47) *Ontem Denise embala o bebê. 

(48) *Ontem Roberto almoça em casa. 
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ANEXO 3 

Sentenças do teste de preenchimento de lacuna oral 

Conforme explicado anteriormente nesta dissertação, as duas primeiras sentenças 

dispostas nos slides servirão como exemplo de como o teste deverá ser respondido. 

(0) Ontem Sandra dormiu cedo.   

(01) Antigamente Aline dirigia muito bem. 

(I) Sentenças gramaticais com advérbio “antigamente” 

(1) Antigamente Mariana ___________ crianças. 

(a) ajudou (b) ajudava (c) ajuda (d) ajudar 

(2) Antigamente João ____________ músicas. 

(a) cantando (b) cantou (c) cantava (d) canta 

(3) Antigamente José ____________ valsa. 

(a) dança (b) dançado (c) dançou (d) dançava 

(4) Antigamente Lúcio ___________ cigarros. 

(a) fumava (b) fuma (c) fumar (d) fumou 

(5) Antigamente Luíza __________ banheiros. 

(a) limpou (b) limpava (c) limpa (d) limpando 

(6) Antigamente Ana ___________ balas. 

(a) comprado (b) comprou (c) comprava (d) compra 

(7) Antigamente Antônio __________ casas. 

(a) aluga (b) alugar (c) alugou (d) alugava 

(8) Antigamente Paulo _________ computadores. 

(a) consertava (b) conserta (c) consertando (d) consertou 

(9) Antigamente Joana _________ figurinhas. 

(a) colecionou (b) colecionava (c) coleciona (d) colecionado 

(10) Antigamente Sônia _________ cenouras. 

(a) ralar (b) ralou (c) ralava (d) rala 

(11) Antigamente Jorge _________ jogos. 

(a) narra (b) narrando (c) narrou (d) narrava 

(12) Antigamente Ricardo _________ coelhos. 

(a) caçava (b) caça (c) caçado (d) caçou 
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(II) Sentenças gramaticais com advérbio “ontem” 

(1) Ontem Solange __________ um sol. 

(a) desenhava (b) desenhar (c) desenhou (d) desenha 

(2) Ontem Rodrigo _________ um contrato.  

(a) assina (b) assinava (c) assinando (d) assinou 

(3) Ontem Carla __________ um bolo. 

(a) assou (b) assa (c) assava (d) assado 

(4) Ontem Mauro __________ uma semente.  

(a) plantar (b) plantou (c) planta (d) plantava 

(5) Ontem Helena ___________ uma batata.  

(a) cozinhava (b) cozinhando (c) cozinhou (d) cozinha 

(6) Ontem Marcelo __________ uma planta. 

(a) rega (b) regava (c) regado (d) regou 

(7) Ontem Eduardo __________ um cachorro. 

(a) atropelou (b) atropela (c) atropelava (d) atropelar 

(8) Ontem Carlos __________ uma figura. 

(a) recortando (b) recortou (c) recorta (d) recortava 

(9) Ontem Leonardo ___________ um copo. 

(a) quebrava (b) quebrado (c) quebrou (d) quebra 

(10) Ontem Paula __________ uma história. 

(a) conta (b) contava (c) contar (d) contou 

(11) Ontem Pedro ___________ uma estante. 

(a) derrubou (b) derruba (c) derrubava (d) derrubando 

(12) Ontem Renata ___________ um parente. 

(a) visitado (b) visitou (c) visita (d) visitava 
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ANEXO 4 

Laudo da paciente I.S.B. 
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ANEXO 5 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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