APRESENTAÇÃO

A Veredas – Revista de Estudos Lingüísticos apresenta, neste segundo número de
2008, uma seleção dos trabalhos apresentados no GT de Psicolingüística do XXIII
Encontro Nacional da ANPOLL (Goiânia, 2008), que teve como tema Processos bottomup e top-down na representação, aquisição, compreensão, produção e perda da linguagem.
Tal coletânea ilustra a diversidade das pesquisas conduzidas em psicolingüística no Brasil,
que abarcam vários campos e dialogam com diferentes domínios das ciências cognitivas.
Além disso, este conjunto de trabalhos reflete a política de nosso GT, que vem investindo
em uma maior integração entre pesquisadores docentes e discentes, abrindo espaço para a
apresentação de trabalhos de mestrandos e doutorandos sob a forma de pôsteres. Dessa
forma, este número se divide em duas partes: a primeira se compõe de nove artigos de
pesquisadores docentes; a segunda reúne dez resumos de trabalhos oriundos de teses e
dissertações em andamento ou recentemente concluídas.
Abrindo a primeira parte, Maia reporta experimento de monitoramento ocular de
imagens, em que sujeitos foram expostos a versões de imagem contendo elementos [animado -humano], [+animado - humano] ou [+ animado + humano], precedidas de
informação referente ao conteúdo visual. Aliando o monitoramento ocular (on-line) e
produção textual ao final da tarefa (off-line), o autor observa que os tópicos previamente
apresentados (efeito top-down), embora influenciem a medida off-line, não sobrepujam os
traços estruturais salientes (bottom-up), na varredura on-line. Scliar-Cabral, baseada em
Dehaene (2007), nos oferece evidências recentes sobre os processos bottom-up em leitura,
provindas das neurociências, defendendo que a leitura depende da reciclagem dos
neurônios situados na região occípito-temporal ventral esquerda. França, Lemle, Gesualdi,
Cagy e Infantosi apresentam estudo de acesso lexical estimulado por priming e aferido por
um eletroencefalógrafo, através da técnica de extração de potenciais elétricos biocorticais
relacionados a evento (ERP). Os autores manipularam semelhança fonológica (batatabarata) e semelhança morfológica (centro-centralização). Os resultados sugerem que a
morfologia é fator de aceleração no reconhecimento de alvos. Leitão, Peixoto e Santos
investigaram como adultos usam a informação estrutural durante o processamento da coreferência com pronome “ele”, a partir de dois experimentos de leitura auto-monitorada. Os
resultados contestam as alegações de que os indivíduos consideram somente os
antecedentes que estão disponíveis estruturalmente, seguindo a Teoria da Ligação (Nicol &
Swinney, 1989). Ribeiro também nos traz experimentos de leitura, apresentando evidências
de que a interpretação inicial de SNs ambíguos pode persistir na memória de trabalho do
leitor após a reanálise do input, o que levaria a representações semânticas incompletas,
“good-enough”, na compreensão de frases. Rodrigues, Corrêa e Augusto focalizam erros de
atração na produção da concordância sujeito-verbo, que são analisados como provenientes
da interferência de representação gerada por um parser monitorador e interpretados à luz de
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um modelo integrado misto (top-down/bottom-up) de computação on-line (Corrêa &
Augusto, 2006; 2007). Kenedy mostra resultados experimentais sobre orações relativas
preposicionadas que apontam para uma dificuldade de julgamento e processamento dessa
estrutura entre indivíduos adultos escolarizados. As evidências sustentam a hipótese da
antinaturalidade de pied-piping na relativização (Kenedy, 2007). Matzenauer e Miranda
analisam a aquisição de fonemas e o status alofônico de outputs da plosiva coronal em
onset silábico e da fricativa coronal em coda silábica, baseadas em dados de duas crianças
acompanhadas longitudinalmente, falantes nativas de PB. Os resultados apontam para
evidências no sentido de haver um processo interativo (bottom-up e top-down) na aquisição
de fonemas e alofones do PB, nos termos de Scliar-Cabral (1991). Fechando a primeira
parte, Name discute o processo de identificação de itens lexicais das categorias N e ADJ
por crianças brasileiras, levando em conta informação prosódica, semântica e sintática. A
autora defende o uso de um conjunto de pistas lingüísticas para identificá-los, cada uma
tendo peso particular em função da idade.
Na segunda parte, como já dito, apresentam-se resumos de pesquisas concluídas ou
em andamento que fazem parte de teses e dissertações. Observa-se, mais uma vez, o
dinamismo de nossa área, com a diversidade de estudos desenvolvidos em aquisição da
linguagem (Azevedo & Name), processamento da leitura (Alves, Leitão & Melo;
Albuquerque, Maia & França), processamento adulto com ênfase em aspectos prosódicos
(Fonseca; Barile & Maia), sintáticos (Lawall & Name) e semânticos (Queiroz & Leitão;
Gomes & França) e aspectos sintáticos em população não padrão (Afasia de Broca: Santos
& Novaes; Demência de Alzheimer: Martins & Novaes).
Como se poderá verificar, as questões abordadas no âmbito das pesquisas aqui
reportadas interessam não só a leitores diretamente envolvidos com a área de
Psicolingüística, mas também a pesquisadores e profissionais de Psicologia, Educação e de
áreas médicas, entre outros, que se voltam ao estudo do processamento lingüístico com
finalidade estritamente teórica ou aplicada. Assim, além de ser uma síntese dos trabalhos
mais recentes desenvolvidos na área, espera-se que o presente volume sirva como ponte
para o fortalecimento de laços interdisciplinares e seja fonte de motivação para futuros
pesquisadores.
Maria Cristina Name
Marcus Maia
Aniela Improta França
Erica dos Santos Rodrigues
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