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RESUMO

Esta  dissertação  tem  como  principal  objetivo  analisar  as  diferenças  e  semelhanças 

encontradas quando nos deparamos com dois tipos distintos de análise: caso e grupo.

Para tanto foi aplicado um teste de relacionamento figura-sentença, considerado um teste de 

compreensão, em indivíduos afásicos de Broca, tendo como base os fenômenos lingüísticos Tempo 

e  Aspecto.  Com  base  nos  resultados  que  serão  apresentados  nesaa  dissertação,  esperamos 

demonstrar a relevância dos dois tipos de análise em afasiologia lingüística.
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ABSTRACT

The main goal of this dissertation is analyse the differences and joined similarities founded 

when we came across with two distinct types of studies: case and group.

For in such a way was applied a figure-sentence test, which is considered a comprehension 

test, in Broca’s aphasic individuals, having as base the linguistic phenomena Tense and Aspect. On 

the basis of the gotten results we wait to demonstrate the relevance of the two types of analysis in 

linguistic aphasiology.
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INTRODUÇÃO

A ciência, há tempos, busca uma melhor compreensão das bases biológicas dos processos 

mentais, entendidos como um conjunto de funções exercidas pelo cérebro. A partir do estudo dessa 

relação  entre  a  mente  e  o  cérebro,  surgiu  uma  série  de  questões,  nas  diversas  áreas  do 

conhecimento, a respeito da localização das funções humanas mais abstratas – como o pensamento, 

a memória, a aprendizagem e, finalmente, a linguagem, que é o objeto de análise deste estudo – 

assim como dos princípios que as governam. 

A fim de entendermos como funciona a linguagem, tendo o cérebro humano como base, 

surgiram os estudos de patologia da linguagem, como os de afasia – a qual se caracteriza por ser um 

déficit  especificamente  lingüístico  decorrente  de  lesão  em  uma  ou  mais  áreas  relacionadas  à 

linguagem no cérebro – que se mostraram muito importantes nos estudos neurolingüísticos.

O tipo de afasia tratada neste trabalho é a afasia de Broca, que se desenvolve geralmente a 

partir de lesão na região posterior do lobo frontal esquerdo, e que normalmente afeta a produção 

lingüística. Quando descoberta por Pierre Paul Broca, foi relatada como um déficit específico de 

produção,  no  qual  o  paciente  não  apresentava  nenhum  problema  motor  que  explicasse  a  sua 

dificuldade de articular sentenças gramaticais completas.

Entretanto,  com os diversos estudos experimentais  em afasia,  percebeu-se que,  além do 

problema  de  produção,  os  pacientes  afásicos  de  Broca  também  apresentavam  um  déficit  de 

compreensão, evidenciando tratar-se de um problema de perda de conhecimento.

A maior parte das descobertas a respeito da linguagem no cérebro vem de pacientes com 

lesões cerebrais. Com o intuito de melhor entendê-las, surgiram dois tipos de estudo: grupo e caso.
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Os estudos de grupo são realizados através de uma seleção de grupos de pacientes com 

determinado perfil.  A partir  de testes  aplicados ao grupo,  tira-se  uma média  geral,  ou seja,  as 

características da síndrome são generalizadas a todos os pacientes.

Já o estudo de caso caracteriza-se pela análise de um único paciente, com o objetivo de 

extrair  dele  as  características  mais  relevantes  da  síndrome  em questão.  Neste  tipo  de  estudo, 

observam-se  quais  habilidades  são  alteradas  e  quais  são  mantidas,  a  partir  de  uma  análise 

individualizada das alterações apresentadas pelo sistema lingüístico do paciente.

 Para  a  análise  lingüística  desta  dissertação  foram  escolhidos  os  fenômenos  Tempo  e 

Aspecto, que possibilitaram o desenvolvimento do tema, permitindo que fosse feita a testagem do 

desempenho dos pacientes nos dois tipos de análise, caso e grupo.

Ainda não se chegou a um consenso a respeito de qual tipo de estudo, caso ou grupo, é o 

mais  produtivo  em relação  a  uma melhor  sistematização  dos  indivíduos  em questão,  portanto, 

encontram-se muitas discussões na literatura a esse respeito. Por esses motivos acima explicitados, 

esta dissertação se propõe a testar a compreensão de Tempo e Aspecto em indivíduos afásicos de 

Broca  nos  dois  tipos  de  estudo,  a  fim  de  mostrar  a  relevância  de  cada  um  na  pesquisa 

neurolingüística.

Para tanto, no capítulo 1 serão apresentadas algumas informações importantes a respeito do 

método em neurolingüística; o capítulo 2 será destinado a um histórico sobre Tempo e Aspecto, no 

qual será exposto como essas categorias funcionais são compreendidas tanto por indivíduos normais 

como por afásicos; no capítulo 3 veremos a metodologia do teste elaborado para esta dissertação; no 

capítulo 4 discutiremos a análise dos dados resultantes desse teste; e, finalmente, no capítulo 5, será 

apresentada a conclusão deste estudo.
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1 O MÉTODO EM NEUROLINGÜÍSTICA

A  metodologia  utilizada  em  pesquisas  em  afasiologia  lingüística  é  alvo  de  bastante 

polêmica,  principalmente  porque  indivíduos  afásicos  apresentam  uma  grande  variabilidade  em 

função dos diferentes níveis de severidade e da localização da lesão. Sendo assim, a questão da 

regularidade em oposição a tanta variabilidade tem sido discutida a partir de pesquisas que adotam 

duas perspectivas metodológicas distintas: estudos de grupo e estudos de caso.

Tendo em vista a questão esboçada no parágrafo anterior, o objetivo principal deste capítulo 

é apresentar argumentos que não descartam nenhum destes dois tipos de estudo, porém, é necessário 

que seja realizado um trabalho que procure relatar verdadeiramente as características da Afasia de 

Broca.

Nesta seção, serão explicitadas as visões de diversos autores a respeito desta discussão. Se 

de um lado temos pesquisadores que acreditam que os estudos de grupo (Grodzinsky, Piñango, 

Zurif & Drai (1999), dentre outros) são os mais reveladores, uma vez que, desta forma, tem-se uma 

média geral das características da patologia analisada, de outro temos os acreditam que os estudos 

de caso (Novaes, 2004; Berndt & Caramazza, 1999; Dunn, 2003; Coltheart & Davies, 2003, entre 

outros) são uma forma interessante de verificar os déficits conseqüentes de uma lesão cerebral,

Grodzinsky et al.  (1999) acreditam que muito se critica os estudos de grupo porque, em 

casos como a afasia, o comportamento lingüístico dos pacientes seria muito variado e, por este 

motivo, teríamos uma generalização das características do déficit. Esses pesquisadores aplicaram 

testes nos quais era observada a compreensão de sentenças ativas/passivas por indivíduos afásicos 

de Broca. Entretanto, de acordo com esses autores, embora sejam observadas algumas variações na 

compreensão dos pacientes,  estas  variações encontram-se dentro de uma margem estatística  de 

acerto, formando um modelo claro e explicável. E, além disso, a análise destes autores procura 
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mostrar  que  os  estudos  de  caso  têm grande  possibilidade  de  serem baseados  em processos  de 

adivinhação em algumas circunstâncias. 

Eles acreditam que, em testes de compreensão, os pacientes podem não ter conhecimento 

nenhum e adivinhar as respostas, atingindo, desta forma, um falso resultado. Nos estudos de grupo, 

por outro lado, mesmo que alguns pacientes façam o mesmo, o resultado geral terá uma margem de 

acerto. As análises de tais autores mostram que os estudos de caso são problemáticos nos seguintes 

aspectos: (i) o desempenho de um paciente pode ter tido como base a adivinhação, ou seja, ele não 

compreendeu o teste,  (ii)  o  resultado pode não convergir  em um valor  homogênio,  e  ninguém 

poderá dizer onde exatamente o desempenho do paciente falhou. 

O fato  de  desejar  encontrar  na  afasia  uma  síndrome regular  levou  pesquisadores  como 

Grodzinsky et al. a buscar formas de sustentar a hipótese de que os estudos de grupo são a melhor 

forma de avaliação de afasias. 

A visão de Berndt & Caramazza (1999), porém, vai de encontro a visão de Grodzinsky et 

al., pois, de acordo com esses autores, a fim de buscarem explicações para o caso da compreensão 

de  sentenças  reversíveis2,  Grodzinsky  et  alli.  elaboraram  duas  hipóteses:  (i)  que  a  falha  na 

compreensão das sentenças reversíveis está necessariamente relacionada com as características da 

produção de sentenças encontradas nos afásicos de Broca; e (ii) que essa falha na compreensão é 

limitada  a  certos  tipos  específicos  de  sentenças.  Durante  muito  tempo,  Grodzinsky  et  al. 

mantiveram a idéia de que esse problema com sentenças reversíveis era um resultado de um modelo 

geral encontrado entre todos os afásicos de Broca.

Entretanto, com o tempo, a idéia de que a dificuldade com sentenças reversíveis era um 

problema que abrangia todos os afásicos de Broca foi mudada com base em pesquisas de diversos 

outros autores, que afirmaram que apenas 1/3 dos pacientes afásicos se enquadram nesse perfil. 

2 Entende-se por sentenças reversíveis aquelas que têm dois concorrentes a agente da ação. Como, por exemplo, “A 
menina é fotografada pela mãe.”
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Berndt & Caramazza, por exemplo, estão entre os que desafiaram a idéia de que o problema dos 

afásicos com a compreensão de sentenças reversíveis era uma característica que se estendia a todos 

os afásicos agramáticos.  Para tal,  seguiram alguns critérios:  (i)  utilização apenas de indivíduos 

testados como afásicos agramáticos; (ii) testagem das vozes passiva e ativa; e (iii) estabelecimento 

de uma margem de acerto de 50% nos testes de combinar sentenças com figura.

A pesquisa realizada por Berndt & Caramazza foi ao encontro da pesquisa realizada por 

Berndt,  Mitchum & Haedinges  (1996),  na  qual  os  mesmos  concluíram que,  ao  combinar  dois 

diferentes tipos de estudo,  caso e  grupo, perceberam que apenas 1/3 dos 42 pacientes testados 

seguiam o modelo proposto por Grodzinsky et al. É importante destacar que tanto a pesquisa de 

Berndt & Caramazza quanto a de Berdnt, Mitchum & Haedinges e Grodzinsky et al. tiveram os 

mesmos pacientes analisados, de dados adquiridos entre 1980 e 1993. 

Esse tipo de teste foi alvo de críticas por parte de Grodzinsky, pois o autor afirma que a 

combinação de dados individuais de pacientes e a análise dentro de um grupo não têm validade, 

uma vez que, para ele, quando são realizadas duas análises, conclusões diferentes são alcançadas. 

Berndt & Caramazza afirmam que Grodzinsky et al. excluíram, sem razão, 19 pacientes dos 42 

pacientes  de  sua  análise  sobre  sentenças  reversíveis,  em  função  do  fato  de  eles  não  terem  a 

compreensão afetada. Com base nesse raciocínio, Berndt & Caramazza acusam Grodzinsky et al. de 

fazer uso de dados pré-selecionados, i.e., a seleção dos pacientes não é independente da produção 

esperada, impondo a priori o resultado que desejam obter.

Essa  questão  da  seleção  de  pacientes  é  um  grande  problema  metodológico  para 

pesquisadores  que  trabalham  com  patologias  como  a  afasia  de  Broca,  pois  a  ampla  variação 

encontrada  nos  sintomas  da  síndrome  dificulta  um  desenho  específico  do  perfil  do  indivíduo 

afásico. De acordo com Lima (1999), essa falta de um modelo específico que sirva de base para que 
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conclusões  sejam  tiradas  a  respeito  da  caracterização  da  patologia  faz  com  que  “quaisquer 

conjuntos de sintomas possam ser arbitrariamente listados como caracterizadores” do déficit.

Tendo  isso  em  vista,  Badecker  e  Caramazza  (1985)  afirmam  que  todas  as  formas  de 

investigação  baseadas  em critérios  empíricos  têm  que  possuir  um  conceito  pré-estabelecido  a 

respeito da síndrome em questão, a fim de que os trabalhos não fiquem restritos à busca de um 

conceito unificado da patologia e consigam aprofundar-se na busca do entendimento da patologia. 

De acordo com os autores, esse fato leva à desconsideração dos estudos de grupo, pois se torna 

impossível estabelecer parâmetros na seleção dos pacientes.

Grodzinsky et  alli.  (2004) acreditam que alguns  pesquisadores  de patologias lingüísticas 

desqualificam  os  estudos  de  grupo  pois  acreditam  que  o  desempenho  dos  pacientes  pode  ser 

variável, uma vez que a afasia não é uma síndrome homogênea. Por este motivo, em seu recente 

estudo, esses autores selecionaram pacientes com idêntico diagnóstico de afasia de Broca, baseados 

no desempenho dos mesmos em pré-testes aplicados.

Para  esses  autores,  quando  se  trata  de  afasia,  podemos  encontrar  uma  considerável 

variabilidade entre os pacientes e o objetivo dos pesquisadores deve ser tentar descobrir o que há 

em comum no grupo dentro de tanta variabilidade. 

Alguns  dos  problemas  relacionados  aos  estudos  de  grupo  fizeram  com  que  alguns 

pesquisadores alçassem críticas ferozes a esse tipo de estudo, afirmando que a melhor forma de 

compreender o desempenho de um paciente é estudando caso a caso, ou seja, através dos estudos de 

caso.

Neste tipo de estudo é feita uma análise de um único paciente, com o objetivo de extrair dele 

as  características  mais  relevantes  da  síndrome  em questão.  Uma  característica  importante  dos 

estudos de caso tem sido o confronto dos resultados obtidos quando comparados dois pacientes 

analisados por esse método. Quando um paciente retém um tipo de conhecimento e um outro perde 
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o mesmo tipo de conhecimento, temos um caso de dissociação de sintomas, o que nos permitiria 

concluir que esses conhecimentos são regidos por diferentes princípios ou mecanismos processuais 

distintos.

Entretanto, autores como Dunn (2003) acreditam ser impossível usar a dissociação como 

uma forma de afirmar a existência dessas funções mentais separadas. De acordo com ele, se um 

paciente testado em um determinado fenômeno lingüístico tem seu desempenho afetado em um 

teste e não em outro, podemos dizer que os dois testes estão dissociados. Para ele, a dissociação 

depende da existência de um fator que tem as seguintes propriedades: (i) o desempenho afetado em 

um teste e, (ii) este primeiro desempenho não tem efeito no desempenho do outro teste. O problema 

surge quando se pensa que, enquanto é possível afirmar, com limites, que (i) é verdadeiro, não é 

possível afirmar que (ii) também seja. Para o autor, porém,  para afirmar que a dissociação existe, é 

necessário que essas duas afirmações sejam verdadeiras.

É importante ressaltar que o autor não afirma que as dissociações não existem, ele apenas 

acredita  que  nunca  saberemos  se  encontramos  verdadeiramente  alguma.  Para  uma  melhor 

funcionalidade na investigação científica, Dunn acredita que um meio de resolver esse problema é 

mudar o que pensamos ser uma dissociação como, por exemplo, pode-se passar a dizer que dois 

testes estão dissociados se existir um fator de efeito relativamente grande em um e pequeno em 

outro. 

Para Dunn, uma outra forma de solucionar essa questão seria propor a existência de uma 

aparente dissociação e, como em toda teoria, ela seria uma mera conjectura a ser provisoriamente 

aceita enquanto não for verdadeiramente comprovada. 

Com o objetivo de rebater as críticas de Dunn ao uso das dissociações e duplas dissociações, 

Coltheart  & Davies (2003),  em seu artigo, procuram mostrar quais são as falhas existentes nas 

propostas do autor. Dunn propõe existir quatro possibilidades com base nos dados obtidos: (i) os 
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dados nos levam a inferir que uma teoria é verdadeira; (ii) os dados suportam a inferência de que 

uma teoria é verdadeira; (iii) os dados implicam em uma teoria ser verdadeira; e (iv) se a teoria é 

observada, a teoria deve ser verdadeira.

Entretanto, Coltheart & Davies acreditam que, se a neuropsicologia segue o mesmo caminho 

de qualquer outra ciência, um neuropsicologista nunca poderá afirmar que seus dados garantem que 

uma teoria seja verdadeira; o que eles podem afirmar é que sua teoria fornece uma boa explicação 

para os dados. Ainda de acordo com esses autores, a dupla dissociação, em particular, é o que 

alguém pode esperar se uma teoria for verdadeira.

Os autores vão de encontro às afirmações de Dunn de que em caso de testagem de pacientes 

é  necessário  que as lesões sejam puras,  ou seja – devem ser pontuais  –  e  que os testes sejam 

específicos, para que possam ser feitas inferências das duplas dissociações. 

Para Coltheart & Davies, devido ao fato de em neuropsicologia cognitiva a maior parte dos 

danos cerebrais não serem pontuais, torna-se praticamente impossível encontrar um paciente com 

dano cerebral que tenha afetado apenas uma única função cognitiva. 

Em relação à afirmação de Dunn de que as dissociações irão aparecer sempre que forem 

aplicados dois testes diferentes, pois irão recrutar funções mentais distintas, Coltheart & Davies 

também discordam, pois afirmam que o local de ocorrência de uma dissociação é determinado pela 

natureza do sistema cognitivo relevante, e não simplesmente pela natureza dos testes. 

Dunn afirma que desde que se possa acreditar na existência das duplas dissociações, também 

se pode dizer que módulos mentais também existem. Contudo, Coltheart & Davies não consideram 

essa  afirmação  totalmente  verdadeira,  uma  vez  que  os  neuropsicologistas  cognitivos  nunca 

afirmaram que uma teoria sobre a arquitetura cognitiva pudesse ser verdadeira devido à ocorrência 

de duplas dissociações. O que os neuropsicologistas procuram mostrar com as dissociações e duplas 

dissociações é que muitas vezes elas fornecem as melhores explicações para as conseqüências do 
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dano cerebral. Elas são utilizadas para rejeitar um modelo e favorecer outro que esteja mais de 

acordo com a teoria proposta.

Tanto  as  dissociações  como  as  duplas  dissociações  são  mais  largamente  utilizadas  nos 

estudos  de  caso,  ainda  que  sejam  feitos  mais  de  um  estudo  de  caso  e  a  análise  seja  um 

entrecruzamento  de  informações,  pois  neste  tipo  de  estudo  é  possível  verificar,  com  menos 

generalizações, as características do déficit.

De acordo com Novaes (2004), os estudos de caso são importantes exatamente devido às 

dissociações,  que  são  capazes  de  revelar  características  que,  nos  estudos  de  grupo,  ficam 

obscurecidas  pela  média  geral  de  desempenho.  Em seu  texto,  o  autor  afirma  que,  observando 

separadamente o desempenho dos  pacientes,  é  possível  verificar  as  diferenças  dos mesmos em 

relação à pessoa gramatical, uma vez que em seu estudo o autor se propõe a analisar a produção do 

sujeito nulo na 1ª e 3ª pessoas gramaticais por indivíduos afásicos de Broca.

Ao observarmos o desempenho desses dois pacientes separadamente, podemos verificar um 

modelo  de  dissociação  na  produção  do  sujeito  nulo,  uma  vez  que  um  dos  pacientes  testados 

apresentou dificuldade na produção do sujeito nulo de 1ª pessoa e o outro mostrou dificuldade em 

produzir sujeito nulo de 3ª pessoa. Com isso, vemos a importância do estudo de caso, pois dessa 

forma podemos observar características que a análise estatística não é capaz de mostrar.

Como podemos observar, as dissociações e duplas dissociações podem ser capazes de nos 

revelar quais  funções mentais  estão em ação no cérebro durante a  compreensão e produção de 

sentenças, tanto em indivíduos normais quanto nos que possuem algum tipo de déficit lingüístico.

Para que não haja dúvidas em relação à validade dos estudos de caso em relação aos de 

grupo, neste trabalho os testes foram aplicados e analisados tanto em grupos de pacientes quanto em 

um único indivíduo.
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2 TEMPO E ASPECTO

Este capítulo é  destinado à  investigação de Tempo e Aspecto na afasiologia lingüística, 

tendo como base três estudos principais: Friedmann & Grodzinsky (1997), Bok-Bennema (2001) e 

Braga (2004). Para tanto,  discutiremos uma possível representação da categoria funcional Aspecto 

na árvore sintática e,  além disso,  vamos apresentar a noção semântica dos aspectos verbais  no 

Português do Brasil.

2.1 Representação mental da flexão na teoria sintática

A metáfora a respeito da poda da árvore sintática procura dar conta da posição das categorias 

funcionais na mente do falante, tendo como base o trabalho de Pollock (1989) sobre a posição dos 

verbos, no inglês e no francês, em relação ao advérbio, quantificadores e marcas de negação. Até 

aquele momento, a camada flexional era composta por um único nódulo que concentrava traços de 

Concordância (AGR) e Tempo (T). 

Pollock, então, propôs que para cada traço deveria haver um nódulo distinto: um que abrigasse 

os  traços  de  Tempo e  um outro  que  abrigasse  os  traços  de  Concordância,  sendo  esse  nódulo 

dominado pelo primeiro. Até essa época, a teoria predominante a respeito da árvore sintática era de 

que os movimentos de verbo tinham como objetivo a incorporação dos traços flexionais.

Surge, a partir de então, o questionamento acerca da relação de dominância entre AGRP e TP.A 

partir de dados do italiano Belletti (1990) afirma que não faria sentido o verbo primeiro incorporar 

os traços de Concordância, para depois incorporar os traços de Tempo, já que a marca de tempo nos 

verbos do italiano é o que é primeiramente incorporado à raiz do verbo, formando o composto [V + 

T], para em seguida haver a formação do composto [V + T + AGR]. Assim, para a autora, AGRP 

dominaria TP.
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Chomsky  (1991),  compartilhando  das  idéias  de  Belletti  (op.  cit.)  sobre  a  relação  de 

dominância, propôs, em um primeiro momento, a existência de dois nódulos de Concordância na 

relação SN-V: (i) AGRs, responsável pela concordância com o sujeito, e (ii) AGRo, responsável pela 

concordância com o objeto.

 Posteriormente, em seu Programa Minimalista, Chomsky (1994) propõe um refinamento da 

teoria e, tendo em vista os padrões de economia e elegância, propõe a saída do nódulo AgrP da 

árvore sintática, utilizando o argumento de que Agr não tem interpretabilidade semântica e que 

somente os traços flexionais projetariam nódulos funcionais, enquanto Agr seria apenas uma noção 

correlacional, entre sujeito e verbo. 

Com a extinção do nódulo funcional Agr proposta por Chomsky, surge um problema, pois 

de acordo com Pollock, a necessidade de dois nódulos funcionais distintos que deveriam dar conta 

dos verbos do francês continuou a existir  e,  a fim de resolver essa questão,  surgiram algumas 

propostas sobre que categoria deveria assumir o lugar de AGRP na árvore sintática. Esta dissertação 

assume a hipótese de existência de ASPP, ou seja, um nódulo funcional que abrigaria os traços 

aspectuais do verbo. (Bok-Bennema, 2001, Braga, 2004)

2.2 A Hipótese da Poda da Árvore

Ao analisar dados do hebraico, Friedmann e Grodzinsky (1997) verificaram que, em casos 

de afasia, os pacientes apresentavam impedimentos profundos em relação a Tempo e mantinham a 

noção de Concordância. Com isso, eles observaram que os déficits de produção e compreensão em 

afásicos de Broca eram seletivos e, como forma de explicá-los, propuseram a Hipótese da Poda da 

Árvore, metáfora na qual os nódulos que estão mais acima na árvore sintática estariam inacessíveis 

no déficit devido à poda.
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Baseados em testes estruturais, os autores perceberam que, além dos problemas referentes à 

flexão  de  tempo,  outros  fenômenos  lingüísticos  (omissão  de  sujeito,  cópula  e  ordem  dos 

constituintes nas sentenças) também apresentavam dificuldades para a paciente analisada. 

Os autores investigaram também o comportamento do paciente com a relação a frases mais 

complexas e perceberam que as palavras QU- e os complementizadores (CP) também apresentavam 

problemas, evidenciando a pertinência da poda da árvore, ou seja, quando um nódulo é podado, 

tudo o que está acima dele se torna inacessível.

De  acordo  com  Friedmann  &  Grodzinsky,  a  variação  encontrada  no  impedimento  dos 

elementos funcionais é resultado dos níveis de severidade. Dependendo deste fator, alguns pacientes 

podem apresentar problemas apenas com os complementizadores, mantendo um acesso normal a 

todos os níveis abaixo dele.

A proposta  de Friedmann & Grodzinsky revela  que os déficits  encontrados em afásicos 

agramáticos são seletivos e podem ser explicados pela Hipótese da Poda da Árvore. Os pacientes 

afásicos  estariam  impossibilitados  de  acessar  todos  os  nódulos  sintáticos,  pois  eles  estariam 

podados. A figura abaixo tem como objetivo exemplificar a poda da árvore proposta por Friedmann 

& Grodzinsky. Como podemos observar, os nódulos acima de AgrP estão inacessíveis.
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Figura 1 – Hipótese da Poda da Árvore

2.3 Propostas para a inclusão de ASPP na árvore sintática

O trabalho de Giorgi e Pianesi (1997) procurou tratar da proposta de Pollock e discutir as 

noções de Tempo e Aspecto na árvore sintática. Esses autores acreditam que é verdadeira a idéia de 

que uma única categoria I não daria conta da posição dos verbos no francês, italiano e inglês. De 

acordo  com  eles,  as  línguas  possuem  diferentes  informações  aspectuais  e  temporais,  pois  os 

morfemas  que  expressam  Tempo  e  Aspecto  exibem diferentes  propriedades.  Segundo  eles,  as 

diferenças translinguísticas existentes na interpretação temporal e aspectual podem ser explicadas 

pelas diferenças no sistema morfológico das línguas. 
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É importante ressaltar que Giorgi & Pianesi acreditam que a estrutura da árvore sintática 

varia de uma língua para outra, e que é o sistema morfológico de cada língua que indicará quais 

elementos funcionais estarão presentes na árvore e, até mesmo, qual posição este nódulo ocupará.

Ao  tratar  de  Tempo  e  Aspecto,  os  autores  não  fazem  uma  referência  explícita  à  qual 

categoria funcional  deveria  ocupar o lugar  anteriormente ocupado por  AgrP, uma vez que eles 

preferem dar ênfase à questão dos traços, sem tratar de questões meramente estruturais, que é o caso 

da árvore sintática e a posição de seus nódulos.

Ao contrário dos autores supracitados, tem-se o trabalho de Cinque (1999), que acredita 

numa hierarquia universal para a árvore sintática e seus nódulos funcionais, ainda que não haja 

manifestação  morfológica.  Ainda  de  acordo  com  Cinque,  todos  os  traços  conceptualmente 

interpretáveis devem ser núcleo de uma projeção máxima, o que permitiria que se pensasse em 

considerar que o traço aspectual seja núcleo de um nódulo funcional aspectual (Braga, 2004)

Neste item serão apresentadas propostas de duas autoras para a inclusão de ASPP na árvore 

sintática.  A  primeira  delas  (Bok-Bennema,  2001)  é  uma  proposta  elaborada  tendo  indivíduos 

normais  como  base  e,  a  segunda  (Braga,  2004),  sobre  a  inclusão  de  ASPP como um nódulo 

existente na árvore sintática de indivíduos com afasia de Broca.

2.3.1 Proposta de Bok-Benemma (2001)

Em seu  artigo  é  proposto  que,  com a  saída  de  AGR da  árvore  sintática,  Aspecto  seja 

incorporado  a  ela.  Para  chegar  a  essa  conclusão,  a  autora  desenvolveu  um  trabalho  muito 

semelhante  ao  de  Pollock,  utilizando  os  advérbios  como indicadores  da  posição  do  verbo  em 

espanhol e em francês. E, da mesma forma que Pollock, ela definiu que o alvo do movimento longo 

seria TP. Entretanto,  ela  foi  mais além e sugeriu que o alvo do movimento curto,  ao invés de 

AGRP, seria, de fato, ASPP.
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Para ela, o nódulo TP seria [+ ou – tempo] e ASPP seria especificado [+ ou – perfectivo], 

que  seria  dominado por  TP.  A partir  desta  visão,  percebemos que  o perfectivo seria  um valor 

default, ou seja, não deveria acarretar problemas para indivíduos com algum tipo de patologia da 

linguagem.

Bennema verificou que o traço aspectual é muito forte em ambas as línguas e que ele atrai 

verbos  tantos  finitos  quanto  no  infinitivo  quando  é  [-perfectivo]  e  no  particípio  quando  é 

[+perfectivo], uma vez que, para a autora o perfectivo é, como já foi dito, o valor default de ASPP.

A autora chega a mencionar os tempos verbais formados por perífrases, como é o caso do 

tempo  futuro  no  inglês,  reconhecendo  a  dificuldade  de  análise,  porém,  ela  não  os  levou  em 

consideração na sua análise.

A proposta  de Bok-Benemma segue as mesmas idéias de estudos anteriores,  como, por 

exemplo, o trabalho de Koopman & Sportiche (1991), no qual já havia uma intuição a respeito da 

existência  de  um nódulo  aspectual,  porém,  não  foram realizados  estudos  nos  quais  essa  idéia 

pudesse se suportar.

2.3.2 Proposta de Braga (2004)

Em seu estudo, a autora trabalhou com o desempenho na produção de Tempo e Aspecto de 

indivíduos afásicos agramáticos. Para tanto, desenvolveu alguns testes que serão citados aqui. 

Primeiramente, é importante ressaltar que Braga fez um estudo de caso e, com já foi dito 

anteriormente,  trata-se da análise  de um único indivíduo. Ao analisar a fala  espontânea de sua 

paciente,  denominada  E.,  ela  percebeu que  os  dados  obtidos  refletiam a  dificuldade  de  E.  em 

enunciar verbos, pois eles foram omitidos na grande maioria dos contextos, ficando a fala restrita a 

alguns tempos verbais, como o presente do indicativo, pretérito perfeito e a locução verbal ir + 

infinitivo, usada para expressar futuro. 
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A autora também percebeu que, em alguns momentos da entrevista oral, a paciente deveria 

ter usado um verbo no pretérito imperfeito do indicativo e não usou, demonstrando, dessa forma, 

uma pequena dificuldade na produção de sentenças  neste  tempo verbal.  Com isso,  Braga pôde 

perceber que havia algum tipo de dissociação entre os traços perfectivo e imperfectivo, pois não 

havia produção de verbos no pretérito imperfeito.

Já ao verificar o desempenho da paciente no teste oral de preenchimento de lacunas, ela 

pôde perceber que não foi o mesmo demonstrado na situação de entrevista. Em seu teste eram 

apresentadas dezoito  sentenças  à  paciente e,  dentre  elas,  nove exigiam a produção do pretérito 

perfeito e nove do imperfeito. Entretanto, dentre as nove do pretérito perfeito, a paciente produziu 

corretamente  apenas  duas,  nas  demais  ela  alternou  entre  a  locução  verbal  ir  +  infinitivo  e  o 

infinitivo propriamente dito, sendo este último o preferido na maioria das vezes em que a paciente 

tinha dificuldade com algum tempo verbal.  Em relação às  sentenças nas quais  era  requerido o 

imperfeito, ela não produziu nenhuma corretamente.

Na  verificação  do  teste  escrito  de  preenchimento  de  lacuna,  que  foi  preparado  com o 

objetivo de testar se a complexidade computacional do primeiro teste influenciaria nos resultados 

obtidos, a autora pôde observar que, em dez sentenças nas quais deveria ser produzido o pretérito 

perfeito, a paciente escolheu corretamente o verbo em oito delas e, nas outras duas, escolheu o 

imperfeito.

Nas outras dez sentenças nas quais o pretérito imperfeito deveria ter sido selecionado, a 

paciente escolheu o verbo corretamente em apenas quatro ocorrências e as seis sentenças restantes 

foram preenchidas com verbos no pretérito perfeito, corroborando, assim, a idéia suportada pela 

autora de que, talvez, o problema da paciente fosse o traço imperfectivo e não o perfectivo. O fato 

de  a  paciente  não  ter  produzido,  em momento  algum,  a  opção presente  do  indicativo  pareceu 

indicar, segundo a autora, que ela mantinha a preservação do conhecimento da noção de Tempo, 
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mas não  de  Aspecto.  De acordo  com Braga,  a  paciente  parece  ter  mantido  a  noção de tempo 

passado, encontrando dificuldades apenas na produção de traços imperfectivos.

Com base em seus testes, ela pôde observar que os dados mostraram que o problema da 

paciente parecia ser em relação a Aspecto, mais do que com Tempo – que estaria preservado - 

estando seus dados, portanto, de acordo com a idéia de Chomsky (1995), de que o traço de finitude 

seria checado em Tempo, que estaria preservado e dominaria imediatamente VP. Portanto, podemos 

perceber que, de acordo com Braga, ASPP dominaria TP, enquanto para Bok-Bennema, o contrário 

ocorreria, ou seja, para a autora, TP dominaria diretamente ASPP.

O fato de a paciente apresentar uma dificuldade na produção do pretérito imperfeito em 

oposição ao pretérito perfeito indicou, segundo Braga, uma dificuldade com noções aspectuais, e 

não temporais. Portanto, o nódulo podado da árvore sintática de um indivíduo afásico agramático 

seria Aspecto.

2.4 A noção semântica de Aspecto

A referência ao Tempo pode ser expressa por duas categorias lingüísticas: a categoria de 

Tempo e a categoria de Aspecto. Ambas têm por base referencial o tempo físico. Do ponto de vista 

semântico, o Aspecto refere-se ao chamado tempo interno ao passo que o Tempo refere-se ao tempo 

externo. As noções semânticas do âmbito do Aspecto são as noções de duração, instantaneidade, 

começo, desenvolvimento e fim.

Embora Tempo e Aspecto tenham uma relação com o tempo, a principal diferença entre 

essas categorias diz respeito ao fato de o Aspecto ser “uma categoria lingüística que informa se o 

falante  leva em consideração ou não a constituição temporal interna dos fatos enunciados” (cf. 

Costa, 2002:21).
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O Aspecto refere-se à constituição temporal interna de um fato. A partir disso, é necessário 

que se atenha apenas à fração de tempo compreendida entre o limite inicial e o limite final dos 

acontecimentos,  processos,  estados,  que  podem ser  localizados  no  tempo  em que  o  verbo  em 

questão está expresso. 

Assim, toma-se o Aspecto como uma categoria que, apesar de sua relação com o conceito de 

tempo, não apresenta valor dêitico, ou seja, não localiza o falante no tempo e no espaço. De acordo 

com Lyons (1979:331), sua referência ao tempo tem relação com a “distribuição temporal de um 

acontecimento ou estado de coisas”.

Em relação ao Aspecto, vale ressaltar ainda que este pode estar expresso na semântica do 

verbo (aspecto lexical) ou em sua morfologia (aspecto gramatical). O aspecto lexical diz respeito à 

característica semântica expressa em verbos como ser, estar e ter, que, por si só, representariam um 

caráter transitório ou permanente do sintagma. Já o aspecto gramatical refere-se ao modo como o 

falante apresenta um evento ou uma situação através da escolha de tempos verbais, que é o que será 

tratado nesta dissertação. 

Uma das questões mais discutidas é o fato de o  imperfectivo ser considerado um termo 

semanticamente marcado, enquanto o perfectivo seria semanticamente não-marcado, entendendo-se 

como termo marcado aquele que é mais específico e menos previsível, e termo não-marcado como 

aquele mais geral e menos carregado semanticamente (Comrie, 1976).

O evento perfectivo é aquele que ocupa uma determinada posição na linha do tempo, é visto 

como global  e  não marca a  temporalidade interna.  Nessa variedade aspectual,  todo o evento é 

focalizado,  tanto  o  início  da  ação  quanto  seu  fim.  Já  o  imperfectivo é  aquele  que  expressa  a 

temporalidade  interna,  na  qual  apenas  uma  parte  da  situação  é  focalizada,  não  havendo  uma 

preocupação com o início da ação nem com o seu fim,  que pode ser  suposto a partir  de uma 

inferência pragmática.
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Pode-se destacar alguns problemas comuns na distinção entre perfectivo e imperfectivo. De 

acordo com o que aponta Comrie (1976), em alguns casos, estabelece-se equivocadamente que o 

perfectivo expressaria fatos de curta duração, enquanto que o imperfectivo indicaria fatos de longa 

duração. Segundo o autor, essa diferenciação não é precisa, uma vez que o que de fato ocorre é que 

essas características estão presentes em alguns usos do  imperfectivo ou do  perfectivo. Entretanto, 

nenhuma delas é geral a todos os casos e, portanto, não contribuem para a distinção entre perfectivo 

e imperfectivo. Tal fato pode ser observado nos exemplos “Ela morou no mesmo prédio por trinta 

anos” e “Quando o pai de Maria bateu a foto, ela estava piscando”, em que os verbos destacados 

poderiam ser erroneamente interpretados como imperfectivo no primeiro caso – por ser um verbo de 

longa duração – e perfectivo no segundo caso – por ser um verbo, a priori, de curta duração.

O autor também destaca que a distinção que se faz entre o fato de o perfectivo se referir a 

um fato acabado e o imperfectivo a um fato inacabado é também um equívoco. O perfectivo refere-

se, na verdade, a todas as partes do evento como um todo, completo, com princípio, meio e fim, sem 

destaque maior para nenhuma dessas partes. No exemplo “Ontem Pedro pediu seus livros”, pode-se 

verificar que a  ação descrita  foi  finalizada,  entretanto,  o  foco não recai  sobre algum momento 

específico da ação nem sobre sua duração.

O fato de o imperfectivo ser equivocadamente identificado com uma ação inacabada é fruto 

de sua identificação com o traço durativo, o que, em alguns casos, pode causar uma certa confusão. 

Embora seja possível pensar que essa variedade aspectual refira-se apenas ao aspecto durativo da 

ação, essa é apenas uma das formas possíveis de se expressar o imperfectivo. Em alguns casos, o 

traço  durativo  associado  ao  aspecto  imperfectivo permite  que  a  ação  seja  interpretada  como 

inacabada,  como  no  exemplo  “Neste  momento,  Maria  está  comendo  frutas”3.  Já  no  exemplo 

“Antigamente Pedro lia livros”, sabe-se que Pedro lia livros no passado, mas não é possível saber se 

3 Essa não seria uma interpretação plausível. Entretanto, no caso da sentença “Ontem Maria estava comendo frutas entre 
as refeições”, a ação é visivelmente acabada, apesar de o traço durativo estar associado ao aspecto imperfectivo.
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esse hábito foi mantido no presente ou não. Deste modo, não é possível saber se a ação, de fato, foi 

finalizada.  Há, portanto,  uma suposição em relação ao fim da ação de acordo com o contexto. 

Assim, relacionar o imperfectivo com ação inacabada pode ser inadequado. 

Vale  ainda  ressaltar  que,  segundo  Comrie  (1976),  o  traço  durativo,  embora  seja  muito 

freqüentemente  associado  ao  aspecto  imperfectivo,  pode  também  ser  relacionado  ao  aspecto 

perfectivo. Segundo o autor, na sentença do espanhol “toda la tarde estuvieron entrando visitas” 

(Comrie 1976:22) e na do português “Ele esteve lendo em casa o dia inteiro” (Comrie 1976:23), há 

a combinação entre progressividade e perfectividade. Entretanto, essa análise é discutível, uma vez 

que o autor considera que a forma verbal esteve lendo apresenta o aspecto perfectivo, apesar de ser 

expressa  no  Pretérito  Imperfeito  do  Indicativo  e  o  foco  estar  nas  partes  constitutivas  da  ação 

expressa pelo verbo.

Também Costa (2002) faz uma análise acerca de sentenças imperfectivas e perfectivas com 

verbos com caráter [+ durativo] que expressam o mesmo valor semântico. A autora considera os 

exemplos “Ficou correndo água durante todo o dia” e “Correu água durante todo o dia” (2002:31) 

como sinônimos, pois o traço [+ durativo] é inerente ao verbo  correr,  mesmo que o falante opte 

pela forma perfectiva. Entretanto, se o falante/ouvinte codifica as duas sentenças como sinônimas, 

interpretando  inclusive  a  ação  em que  o  verbo  está  no  Pretérito  Perfeito  como uma  ação  em 

andamento durante um determinado período de tempo, por que não considerar as duas sentenças 

como carregando o aspecto imperfectivo e sendo expressa, em um dos casos, com um verbo no 

perfectivo?

Em relação ao aspecto verbal, Madden & Zwaan (2003) acreditam que esta categoria é uma 

construção gramatical que denota a duração de um evento, desde seu inicio até o final.

Para  esses  autores,  a  distinção  aspectual  básica  também se  encontra  entre  os  traços  de 

perfectividade e imperfectividade. O aspecto perfectivo dá a idéia de uma perspectiva de fora do 
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evento,  permitindo, dessa forma, que se tenha uma visão do evento como um todo, o que não 

significa dizer que ele não tem duração. Ao contrário, o aspecto perfectivo permite que se tenha 

acesso à estrutura interna do evento. 

De acordo com Madden & Zwaan, no inglês, por exemplo, o Passado Simples é a melhor 

forma de representar o aspecto perfectivo. No exemplo dado pelos autores, “The boy WALKED to 

the store”, podemos perceber que o leitor não tem acesso a todos os estágios da caminhada do 

rapaz, que seriam: (i) o menino saindo de casa, (ii) atravessando a rua, e (iii) chegando na loja, ou 

seja, concluindo a ação enunciada. Ao invés disso, ele tem acesso somente à realização da ação 

como um todo. Entretanto, segundo os autores, visualizar a ação como um todo somente é possível 

quando se tem, expresso no enunciado, o final da ação representado na sentença, demonstrando que 

a ação foi realmente concluída. 

Já o aspecto imperfectivo permite que o leitor tenha acesso ao andamento do evento. Então, 

a estrutura interna ou, até mesmo, os vários estágios da ação tornam-se disponíveis. Portanto, pode-

se concluir que se tem acesso aos diferentes momentos da ação: o evento ocorreu antes do momento 

da narrativa e ainda não terminou, ou seja, é uma ação que ainda se encontra em andamento.

 Esses autores estão de acordo com Comrie no que diz respeito ao aspecto imperfectivo, pois 

também acreditam que  o  imperfectivo  é  usado  para  descrever  um evento,  que  deve  estar  em 

andamento. Na frase dada como exemplo , “The boy WAS WALKING to the store”, pode-se supor 

que  o menino  estava  começando sua  caminhada  e  ainda  não  alcançou seu destino.  Também é 

aceitável dizer que “The boy WAS WALKING to the store, but he never arrived there”, uma vez 

que, ao contrário do perfectivo, o imperfectivo permite que se tenha acesso ao desenvolvimento da 

ação, e não necessariamente ao seu fim. No caso do perfectivo, não seria possível a sentença “The 

boy WALKED to the store,  but he never arrived there”,  pois a ação se encontra finalizada na 

primeira oração. Se essa sentença fosse enunciada, a frase perderia seu sentido.
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Os indivíduos, em geral, entendem um evento descrito no perfectivo como algo acabado, 

que  atingiu  seu  fim  e  passa  a  ser  visto  como  um  todo,  sem  a  representação  dos  estágios 

intermediários. Tal representação é como a experiência de recordar uma ação que já ocorreu, sem 

dar conta de estágios específicos que levaram à sua conclusão. Quando ocorre essa lembrança, o 

evento está em primeiro plano. Portanto, o que é representado na sentença é o estado resultante, e 

não o seu andamento, como o início, o meio e o fim.

Entretanto, quando os indivíduos se deparam com um evento descrito no imperfectivo, eles 

têm em mente que a ação está em progresso. Eles passam a ter acesso aos estágios intermediários. 

Neste tipo de representação, o que se destaca é o agente da ação e o esforço para realizar todos os 

estágios, muito mais do que o evento completo.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo, são explicitados os métodos utilizados para a construção do teste elaborado 

para esta dissertação, assim como os critérios envolvidos na seleção dos pacientes e dos indivíduos 

que serviram como grupo de controle, com o objetivo de se ter uma análise clara e estatisticamente 

bem trabalhada.

Nas  seções  a  seguir,  veremos  quais  foram  os  parâmetros  obedecidos  na  seleção  dos 

pacientes, qual foi a filosofia do teste e os objetivos almejados no desenvolvimento do teste criado 

para esta dissertação, e, finalmente, como foi a elaboração e aplicação do teste.

 3.1 A seleção dos pacientes

Como vem sendo mostrado, as características da afasia de Broca são muito variáveis, fato 

que leva muitos pesquisadores a discordar a respeito do termo “síndrome” para definir esse tipo de 

afasia.  Por esse motivo, faz-se necessária uma seleção rigorosa, baseada em critérios que serão 

apresentados a seguir, a fim de que não haja uma discrepância muito grande entre os pacientes e, 

com isso, corramos o risco de não alcançar resultados pertinentes com o tipo de análise. 

Apesar  de  sofrerem severas  críticas  de  Berndt  et  alli  (1999),  Grodzinsky et  alli  (1999) 

afirmam que é necessária uma seleção dos pacientes baseada em determinados critérios, a fim de 

que os dados não percam a sua clareza. A localização da lesão torna-se extremamente importante, 

uma vez que as características do déficit encontradas em uma determinada região cerebral podem 

estar correlacionadas a essa, i.e., as características da patologia podem depender da região afetada.  
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Esse fato é apontado por Grodzinsky et  al.  (1999), em seu trabalho,  no qual os autores 

afirmam que existe uma correlação entre a síndrome afásica e a neuroanatomia, ou seja, diferentes 

funções (e.g. linguagem, audição, olfato, etc) requereriam diferentes regiões cerebrais.

Com a finalidade de estabelecer um padrão entre os pacientes analisados, seguimos dois 

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

É importante ressaltar que optamos por lesões fronto-parietais e frontais [Anexo A - Figura 

1]. Dado que as lesões frontais puras são incomuns. Pacientes com lesões temporais [Anexo A - 

Figura 1] foram descartados por considerarmos este tipo de lesão extremamente extensa e, por este 

motivo, as características da afasia seriam muito distintas, abrangendo outros domínios cognitivos 

que não estavam sendo controlados no teste. 

Na  aplicação  do  teste  de  Boston,  foram  feitas  algumas  perguntas  ao  paciente  durante 

aproximadamente dez minutos - a fim de analisar a linha melódica, tamanho da frase, agilidade 

articulatória, forma gramatical, parafasias4, acesso lexical e compreensão auditiva – e também era 

mostrada  uma  figura  (Cookie  Theft)  [Anexo  B  -  figura  1]  na  qual  pedia-se  ao  paciente  que 

descrevesse o que estava exposto no desenho. Entretanto, dois dos pacientes – por estarem no início 

do tratamento fonoaudiológico – não apresentavam uma fala bem articulada e, portanto, nem todo o 

teste de Boston pôde ser aplicado, restando apenas a parte na qual era testada a compreensão de 

sentenças passivas/ativas.

O processo de seleção dos pacientes teve inicio no ano de 2005 no ambulatório de afasia do 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto, da UFRJ. Os pacientes indicados pelas fonoaudiólogas 

como afásicos de Broca eram primeiramente submetidos ao teste de Boston,  Boston Diagnostic  

Examinations of Aphasia (Goodglass e Kaplan, 1972), que analisa a fala espontânea do paciente e a 

sua  capacidade  de  reconhecer  sentenças  passivas  e  ativas,  i.e.,  é  um teste  lingüístico  que  nos 

permite identificar o tipo de afasia de determinado indivíduo. Posteriormente, tínhamos acesso à 
4 Entende-se parafasias como sendo a troca ou uso indevido de fonemas em uma palavra.
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tomografia computadorizada do paciente, que nos indicava o local da lesão. A fim de ser possível a 

realização de um estudo de grupo, estipulamos o número mínimo de quatro pacientes para termos 

esse tipo de estudo.

 3.2 Filosofia do teste

Como já se sabe, a afasia de Broca é uma síndrome que possui várias características, ou seja, 

é um conjunto de fenômenos patológicos ocasionados por algum tipo de lesão na área de Broca e/ou 

adjacências. [Anexo A - Figura 1]

Com o objetivo de verificar a compreensão de sentenças com diferentes tempos e aspectos 

verbais, elaboramos um teste no qual o paciente deveria indicar se estava compreendendo ou não as 

sentenças enunciadas. O teste aplicado era de relacionar figura e sentença e, quando o paciente 

apontava  para uma figura  que  não correspondia  à  frase  enunciada,  considerava-se que  ele  não 

compreendia o tipo de sentença proposta.

A análise dos pacientes foi realizada a partir do desempenho em que foram apresentadas 

sentenças no passado e  no presente,  tendo como finalidade quantificar a  capacidade desses em 

compreender  os  aspectos  perfectivo/imperfectivo  e  durativo/habitual.  Dessa  forma,  também  é 

possível comparar a dificuldade encontrada no passado e no presente.

O teste desenvolvido tem como objetivo servir de ferramenta na investigação metodológica 

a  que  nos  propomos  –  confrontar  um  estudo  de  caso  com  um  estudo  de  grupo  –  conforme 

explicitado no capítulo 1 desta dissertação. 
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 3.3 Elaboração do teste

O  teste  foi  desenvolvido  objetivando-se  verificar  a  compreensão  dos  aspectos 

perfectivo/imperfectivo,  durativo/habitual  e  dos  tempos  passado  e  presente.  Para  tanto,  foram 

tiradas fotografias de duas pessoas, uma jovem e outra mais idosa, como se fossem a mesma pessoa 

em épocas distintas da vida. Suponha-se que a foto do jovem fosse datada de 1970 e a outra de 

2005.

Com as fotos de 1970 procuramos observar se o paciente compreendia o tempo passado e os 

aspectos perfectivo e imperfectivo. Para tanto,  elas foram envelhecidas digitalmente. Já com as 

fotos de 2005 procuramos verificar a compreensão do tempo presente e os aspectos durativo e 

habitual.

Há  muita  dificuldade  em  conseguir  demonstrar  os  aspectos  durativo,  habitual  e  o 

imperfectivo através de fotografias. O fato de uma ação estar em andamento em uma fotografia 

inerte foi  um primeiro obstáculo com que nos deparamos na elaboração do teste.  Optamos por 

fotografar uma ação pontual, a fim de contrastá-la com uma ação habitual. Com isso, surgiu uma 

nova questão: como fotografar uma ação habitual?

Para  melhor  conseguirmos  demonstrá-la,  idealizamos  fotografar  o  nosso  modelo  (2005) 

realizando a mesma ação em diferentes dias da semana (e.g., segunda-feira, terça-feira e quarta-

feira). Para isso foram escritos no canto superior direito das fotos os nomes dos dias da semana 

respectivos. A fim de tornar mais crível a mudança dos dias da semana, em cada foto o modelo 

estava com uma roupa diferente. Para dar a idéia de que todas as fotos com o dia da semana escrito 

representavam apenas uma opção do teste, foi posta uma moldura ao redor, para que os informantes 

não pensassem que eram fotografias separadas. A colocação da moldura acabou sendo aplicada a 

todas as fotografias, a fim de que o teste ficasse homogêneo [Anexo C - Figura 1].
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A  testagem  do  aspecto  imperfectivo  apresentou  um  grande  problema  no  momento  de 

demonstrá-lo. A questão era como uma fotografia representaria uma ação como “Murilo descia a 

escada”? A solução para esse problema acabou sendo encontrada no texto de Madden e Zwaan 

(2003), no qual foi descrito um estudo em que foram aplicados testes que tinham parcialmente o 

mesmo objetivo  que  o  nosso,  ou  seja,  os  aspectos  perfectivo  e  imperfectivo.  Na  testagem do 

imperfectivo, foi utilizado o esquema [verbo auxiliar + verbo principal no gerúndio], formando a 

perífrase  “Murilo  estava descendo a  escada”,  no  qual  o  aspecto  encontra-se  no  auxiliar.  Essa 

mudança tornou mais fácil a visualização do aspecto, pois deu mais movimento à ação. 

Com o objetivo de nos certificarmos de que os indivíduos compreendiam verdadeiramente a 

intenção do teste, elaboramos algumas fotos distratoras, nas quais os elementos principais da ação 

eram mantidos, porém a fotografia não se relacionava com a frase em questão, por exemplo, em 

frases  como  “Murilo  conserta  geladeira todos  os  dias”,  a  figura  distratora  apenas  continha  o 

elemento essencial da sentença, ou seja, a geladeira [Anexo C - Figura 2].

Depois  de  resolvidos  os  problemas  concernentes  à  demonstração  fotográfica  das  ações, 

partimos para a montagem do teste propriamente dito. Inicialmente, eram apresentados os modelos, 

de tal forma que os indivíduos percebessem se tratar da mesma pessoa em épocas distintas da vida 

e, para isto, posicionamos o nome e o ano acima das fotografias.

Depois, apareciam na tela alguns exemplos, ou seja, havia um quadro com três fotografias 

que  visavam  à  compreensão  do  passado  perfectivo,  mais  três  com  o  imperfectivo  e  assim 

sucessivamente. E, após nos certificarmos que o teste havia sido realmente compreendido, ele era 

iniciado.

Para a elaboração do teste, foram escolhidos 16 verbos para o tempo passado e outros 16 

diferentes verbos para observar a compreensão do paciente no tempo presente. Cada um desses 16 

verbos deu origem a 32 sentenças, pois eram usados para demonstrar dois aspectos. Portanto, no 
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final, o teste consistiu de 64 sentenças que eram passadas quadro a quadro no computador, nos 

quais as sentenças correspondentes ao presente e ao passado estavam aleatoriamente distribuídas, 

para que o paciente não desenvolvesse nenhuma estratégia.

Além disso, procurou-se estabelecer um equilíbrio entre o número de verbos de 1ª, 2ª e 3ª 

conjugações.  Por isso,  optamos por ter,  no teste de perfectivo/imperfectivo,  cinco verbos de 1ª 

conjugação,  seis  de 2ª  e  cinco  de  3ª.  No caso do  durativo/habitual,  tivemos seis  verbos  de  1ª 

conjugação, cinco de 2ª e cinco de 3ª.

É importante ressaltar que procuramos controlar a posição dos advérbios, tanto antes quanto 

após o verbo. Esse controle foi feito da seguinte forma: 9 durativos com advérbio depois do verbo, 

7 durativos com advérbio antes do verbo, 7 habituais com advérbio depois do verbo e 9 habituais 

com advérbio antes do verbo Entretanto, nas sentenças relacionadas ao tempo passado, não havia 

nenhuma marcação adverbial, uma vez que as ações representadas nesse tempo estavam datadas de 

1970, não necessitando, portanto, qualquer alusão a um tempo mais específico.

Levando todas essas variáveis em consideração, as sentenças foram elaboradas e distribuídas 

da maneira que se segue abaixo.

1. Murilo estava colocando o quadro.
2. Murilo fez a barba.
3. Murilo está falando ao telefone agora.
4. Murilo dormiu na cama.
5. Murilo está lavando a louça neste momento.
6. Neste momento, Murilo está assistindo televisão.
7. Murilo conserta a geladeira todos os dias.
8. Murilo estava comendo uma maçã.
9. Murilo subiu a escada.
10. Murilo estava descendo a escada.
11. Murilo cozinha todos os dias.
12. Murilo estava nadando na piscina.
13. Murilo está varrendo a varanda neste momento.
14. Murilo tomou banho.
15. Murilo correu na quadra.
16. Murilo canta todos os dias.
17. Todos os dias, Murilo molha as plantas.
18. Murilo jogou bola.
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19. Murilo estava lendo uma revista.
20. Murilo estava fumando um cigarro.
21. Murilo está mexendo o suco agora.
22. Murilo acende sempre uma vela.
23. Murilo bebeu um copo de cerveja.
24. Murilo está torcendo a roupa agora.
25. Murilo estava dirigindo seu carro.
26. Murilo corrigiu uma prova.
27. Neste momento, Murilo está saindo para trabalhar.
28. Murilo abriu a garrafa de vinho.
29. Murilo sempre veste blusas coloridas.
30. Agora, Murilo está partindo o bolo.
31. Murilo está ouvindo música agora.
32. Murilo fumou um cigarro.
33. Murilo está colorindo um desenho neste momento.
34. Murilo comeu uma maçã.
35. Murilo desceu a escada.
36. Neste momento, Murilo está cantando.
37. Todos os dias, Murilo lava louça.
38. Murilo nadou na piscina.
39. Murilo estava fazendo a barba.
40. Todos os dias, Murilo varre a varanda.
41. Agora, Murilo está acendendo uma vela.
42. Murilo colocou o quadro na parede.
43. Murilo estava jogando bola.
44. Murilo sempre parte o bolo.
45. Murilo sempre mexe o suco.
46. Murilo estava tomando banho.
47. Murilo estava subindo a escada.
48. Murilo está cozinhando neste momento.
49. Murilo está vestindo uma blusa agora.
50. Murilo estava corrigindo uma prova.
51. Murilo estava bebendo um copo de cerveja.
52. Murilo vê televisão todos os dias.
53. Murilo dirigiu seu carro.
54. Murilo leu uma revista.
55. Murilo sempre fala ao telefone.
56. Todos os dias, Murilo colore um desenho.
57. Murilo estava abrindo uma garrafa de vinho.
58. Murilo estava dormindo na cama.
59. Murilo sai para trabalhar todos os dias.
60. Murilo sempre ouve música.
61. Neste momento, Murilo está consertando a geladeira.
62. Agora, Murilo está molhando as plantas.
63. Murilo torce a roupa sempre.
64. Murilo estava correndo na quadra.
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Finalmente, o número de constituintes das sentenças também foi controlado, sendo três o 

número mínimo de constituintes e sete o número máximo. 

 3.4 A aplicação do teste

Após todo o período de elaboração do teste, fez-se necessária a sua aplicação, tanto em 

indivíduos normais quanto em afásicos.  A escolha dos indivíduos que serviram como grupo de 

controle que compõe essa análise foi feita de 1 para 3, ou seja, para cada paciente tínhamos três 

controles na mesma faixa etária e com a mesma escolaridade. 

No momento da aplicação, foram mostradas aos indivíduos as fotografias já mencionadas, 

ressaltando bem a idéia de que ambos os modelos eram a mesma pessoa em diferentes momentos da 

vida, e que, durante a apresentação, seriam mostradas várias fotos dessa pessoa. Como se tratava de 

um teste de relacionar figura e sentença, apareciam na tela do computador três fotos e, além de o 

enunciador falar a sentença em voz alta, ele a repetia quantas vezes fosse necessário para que o 

paciente  o  entendesse.  Com  isso,  pudemos  verificar  que  o  teste  não  apresentava  uma  carga 

processual grande, poupando, principalmente, os pacientes submetidos à testagem, visto que alguns 

deles apresentavam quadros de depressão em decorrência da patologia, muitas vezes se sentindo 

tristes e decepcionados com seus “erros”

No momento da apresentação dos  exemplos do teste,  o  enunciador  lia  a  sentença  e  ele 

mesmo apontava na tela a figura, explicando ao paciente como deveria ser feito o teste. Somente 

após o paciente afirmar que estava pronto é que o teste verdadeiramente se iniciava.

Como já foi dito, em todos os quadros havia uma figura distratora, que nos permitia verificar 

se  o  indivíduo  realmente  havia  compreendido  o  teste  ou  estava  apenas  escolhendo  as  fotos 

aleatoriamente. Em qualquer teste desse tipo, há uma porcentagem máxima de escolha do distrator 
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para podermos afirmar que o paciente estava consciente de suas respostas. O máximo aceito para 

fins deste trabalho foi 10%. Pode parecer um número um pouco alto em relação a outros trabalhos 

do  tipo,  mas  pelo  fato  de  as  figuras  distratoras  desse  teste  possuírem  um  campo  semântico 

semelhante ao da figura que estava relacionada à sentença, esta porcentagem parece razoável, pois 

não podemos afirmar veementemente que o indivíduo não entendeu o teste. Apenas se pode dizer 

que ele teve uma dificuldade que o levou a apontar para o distrator.

Em  relação  aos  verbos  escolhidos  para  serem  representados  em  ações,  todos  eram  [+ 

agentivos], pois seria muito difícil elaborar o mesmo tipo de teste para verbos [+ psicológicos]. 

Nos quadros abaixo, podemos observar uma lista dos verbos que foram utilizados:

Quadro 1 –Perfectivo/Imperfectivo
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

colocar fazer dormir

nadar comer subir

tomar descer dirigir

jogar correr corrigir

fumar ler abrir

- beber -

Quadro 2 – Durativo/Habitual
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

falar ver sair

lavar varrer vestir

consertar mexer partir

cozinhar acender ouvir

cantar torcer colorir

molhar - -
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Observando os quadros acima, é possível notar que tanto no primeiro, quanto no segundo, 

encontramos dois verbos irregulares. Vale ressaltar que esse tipo de escolha foi controlada no teste, 

ou seja, não houve intenção em analisar a relevância dos irregulares em contraponto aos regulares.

Em nosso teste, dos quatro pacientes envolvidos no teste, retiramos dois para realizarmos a 

análise individual, a fim de percebermos quais seriam as diferenças e semelhanças encontradas em 

relação a um estudo de grupo, que também foi realizado nesta dissertação.  A análise de grupo 

constou de quatro pacientes, todos diagnosticados como afásicos de Broca, tanto pela tomografia 

computadorizada quanto pela análise do teste de Boston. Os pacientes selecionados para este estudo 

foram: M., de 33 anos, sexo masculino, 2º grau completo e lesão fronto-parietal; F., de 21 anos, 

sexo masculino, ensino superior incompleto e lesão fronto-parietal; Jd., de 36 anos, que estudou até 

a quinta série primária, sexo feminino e lesão fronto-parietal; e, por último, J., de 50 anos, sexo 

masculino, 2º grau completo e lesão fronto-parietal.
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4 ANÁLISE DE DADOS

Tendo em vista o teste exposto no capítulo anterior, neste serão explicitados os resultados 

obtidos através de uma análise estatística.

4.1 Desempenho na fala espontânea

Os dados apresentados nesta seção demonstram a dificuldade de expressão dos pacientes 

afásicos agramáticos. A fala dos pacientes era marcada por pausas, ausência de preposições e a 

omissão do verbo na maior parte dos contextos. 

É importante ressaltar que apenas dois de nossos pacientes não conseguiram responder às 

questões da entrevista. Por exemplo, em particular, o discurso desses era marcado por monossílabos 

como “sim” ou “é”.

Abaixo, estão transcritas as falas de F. e M., a partir das quais podemos observar um pouco 

da  fala  agramática.  Conforme  podemos  verificar  nos  exemplos  abaixo,  a  fala  dos  pacientes  é 

bastante telegráfica, não fazendo uso de pronomes e aplicando o recurso da repetição da fala do 

entrevistador.

(1) Entrevistador: - Vou começar só te fazendo algumas perguntas, tá? Onde você mora?
F.: - Copa.
Entrevistador: - Copacabana?
F.: É.
Entrevistador: - O que tem de legal pra fazer em Copacabana?
F.: - Eh...eh... tem coisa.
Entrevistador: - Hum tá. Quantas pessoas moram com você?
F.: - Mãe.
Entrevistador: - Só sua mãe?
F.: - É...
Entrevistador: - Como você vem pra cá? A pé, de ônibus?
F.: - A pé... de ônibus...
Entrevistador: - O que você fez ontem?
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F.: - Nada.

(2) Entrevistador: - Você gosta de futebol?
M.: - Futebol... eh... eh... meu time é flamengo.
Entrevistador: - O que você fez ontem?
M.: - Eh... fono... fono... eh...
Entrevistador: - E o que você vai fazer amanhã?
M.: - Eh... eh... em casa.
Entrevistador: - Ficar em casa?
M.: - É.
Entrevistador: - E o que você faz todos os dias?
M.: - Eh...eh...eh...eh...
Entrevistador: - Você trabalhava?
M.: - Eh...eh... apo... apo... aposentado.
Entrevistador: - Mas fazia o que antes?
M.: - Eh... eh... mi... mi...
Entrevistador: - Militar?
M.: - É... é...

Na fala de F., como podemos observar, quando questionado sobre o que havia feito no dia 

anterior, ele utilizou como recurso a resposta “nada”, ou seja, ele não conseguiu utilizar o verbo no 

tempo adequado. Já o paciente M., quando questionado sobre o que ele iria fazer no dia seguinte, 

optou pela omissão do verbo, falando simplesmente no lugar onde ele estaria. 

4.2 Desempenho do paciente no teste de relacionar figura-sentença

Neste teste, o paciente deveria apontar para a figura que melhor correspondesse à frase que 

aparecia escrita embaixo das figuras e que também era dita em voz alta durante a aplicação. 

Como já foi dito anteriormente, foram apresentadas 64 sentenças no total, sendo que dessas, 

32 estavam no Presente,  32 no Passado e,  ainda,  16 no perfectivo,  16 no imperfectivo,  16 no 

durativo e 16 no habitual. 

Em relação aos verbos utilizados,  é importante  ressaltar  que,  apesar de todos os verbos 

serem [+ agentivos],  ao observarmos o conjunto como um todo, podemos perceber  que alguns 
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parecem ser [+ agentivos] do que outros e, por este motivo, talvez, tenham sido mal interpretados 

pelo falante ao observar as fotografias. Por exemplo, frases do tipo “Murilo fez a barba” são mais 

visualmente interpretáveis do que “Murilo correu na quadra”.

Tendo em vista a hipótese proposta por Andersen (1996) de que “tem sido observado que o 

aspecto inerente dos verbos governa a aquisição da morfologia verbal e que os aprendizes adquirem 

distinções aspectuais antes de adquirirem distinções de tempo”, podemos pensar que esta possa ser 

a resposta para a questão da incidência de erros e acertos. 

Em nossos dados, pudemos perceber que quando o aspecto era inerente ao verbo [+télico], a 

pontualidade  ficava  mais  evidente  e  o  aspecto  gramatical  perfectivo  era  reconhecido  mais 

facilmente  como correto.  Provavelmente,  por  esse  motivo,  as  sentenças  “Murilo  fez  a  barba”, 

“Murilo abriu a garrafa de vinho” – que são [+ télicos] – não apresentaram nenhum problema para 

os pacientes, e todos apresentaram 100% de acerto.

Entretanto, quando o traço [-télico] encontrado nas atividades está presente no verbo, ficava 

mais  difícil  para  o  paciente  reconhecer  o  perfectivo  como o  correto,  o  pontual.  Parece  que  o 

paciente toma a ação ainda como em andamento. No nosso caso, os resultados apontam que essa 

hipótese se comprova, pois as sentenças “Murilo subiu a escada”, “Murilo tomou banho”, “Murilo 

correu na quadra,” Murilo dirigiu seu carro” e “Murilo leu uma revista” tiveram um índice de erro 

de 100%.

4.3 Análise de caso x grupo

Conforme foi apontado no capítulo 1 desta dissertação, há várias divergências no que tange 

ao  tipo  de  estudo  optado  para  analisar  uma  síndrome:  a  variabilidade  das  características  da 

patologia, a seleção dos pacientes e o local da lesão. De acordo com Grodzinsky et  al.  (1999), 
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quando  desenvolvemos  dois  tipos  de  análise,  resultados  distintos  são  obtidos,  mesmo  se 

envolvermos  os  mesmo  pacientes.  A  fim  de  observarmos  se  isso  de  fato  ocorre,  nesta  seção 

observaremos quais são as diferenças e semelhanças quando fazemos as duas análises distintas: 

caso e grupo.

Primeiramente,  será  feita  uma  análise  de  caso  de  dois  dos  quatro  pacientes  no  teste, 

seguindo os seguintes parâmetros: porcentagem de acerto em Tempo, em Aspecto, nas conjugações 

e de acordo com a posição do advérbio. E, posteriormente, observaremos os mesmos parâmetros 

quando feito um estudo de grupo. 

A análise realizada foi feita por um programa denominado Neuroling5, no qual foram postas 

as  informações  referentes  ao  desempenho  dos  pacientes  no  teste,  levando  em  conta  todas  as 

variáveis já expostas aqui.

Para a análise de caso, optamos pela escolha de dois dos quatro pacientes: F. e Jd., pois são 

os pacientes que, respectivamente,  possuem maior e menor grau de escolaridade. Os resultados 

obtidos por esses pacientes  serão expostos na sub-seção seguinte.

4.3.1 Análise de caso x grupo

4.3.1.1 Paciente F.

Observando  a  Tabela  1  abaixo  em  relação  aos  dados  do  paciente  F.,  podemos  perceber 

claramente um problema em relação ao Aspecto perfectivo, uma vez que o paciente se encontra 

muito acima da média quando o desempenho de todos os pacientes é considerado.

5 Desenvolvido por Murilo Rangel.
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Tabela 1 – Tempo e Aspecto (% de acerto)
Presente Passado

Durativo Habitual Perfectivo Imperfectivo
M. 62,5% 93,8% 43,8% 50,0%
F. 87,5% 68,8% 37,5% 87,5%
Jd. 31,3% 56,3% 37,5% 68,8%
J. 68,8% 37,5% 50,0% 87,5%
Média 62,5% 64,0% 42,1% 73,5%

Gráfico 1 - Aspecto
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A falha na compreensão do aspecto perfectivo se mostra muito interessante quando levamos em 

consideração a visão de Comrie de que o Aspecto imperfectivo faz parte do tempo presente, ou seja, 

engloba o durativo e o habitual, nos quais nosso paciente obteve um ótimo desempenho.

Tabela 2 – Perfectivo x Imperfectivo (% de acerto)
Perfectivo Imperfectivo

M. 43,8% 68,8%
F. 37,5% 81,3%
Jd. 37,5% 52,0%
J. 50,0% 64,5%
Média 42,2% 66,6%
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Gráfico 2 – Perfectivo x Imperfectivo
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Ao  observarmos  a  Tabela  2,  podemos  verificar  que  F  apresentou  maior  dificuldade  nas 

sentenças  envolvendo  o  aspecto  perfectivo  se  comparado  aos  outros  aspectos.  Dessa  forma, 

verificamos uma nítida dissociação entre os Aspectos perfectivo e imperfectivo. Como podemos 

observar, nossos dados estão de acordo com a proposta de Comrie (1976), de que existem apenas 

dois aspectos básicos, o perfectivo e o imperfectivo.

Observando a Tabela 3, referente a Tempo, que não segue a visão de Comrie, poderíamos dizer 

que  F.  não  teve  um  desempenho  muito  bom  no  Tempo  passado  porque  esse  tempo  engloba 

Perfectivo e Imperfectivo, e ele obteve um resultado abaixo da média no Aspecto perfectivo, nos 

levando a refletir que o problema do paciente não seja com Tempo, e sim com Aspecto.

Tabela 3 – Tempo (% de acerto)
Presente Passado

M. 78,2% 46,9%
F. 78,2% 62,5%
Jd. 43,8% 53,2%
J. 53,2% 62,5%
Média 63,3% 56,3%
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Gráfico 3 - Tempo

78.2%

43.8%

63.3%62.5%
53.2% 56.3%

0.0%

10.0%
20.0%
30.0%

40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%

90.0%

F. Jd. Média

Paciente

D
es

em
pe

nh
o

Presente Passado

Para o desempenho do paciente em relação ao Aspecto perfectivo, poderíamos supor que ele 

teve esse baixo índice de acertos porque ele tem, de fato, um problema com perfectivo ou porque 

esse Aspecto não possui uma forma nominal na qual ele possa se apoiar. Observando a Tabela 4, 

verificamos que esta afirmação encontra suporte nos dados deste paciente, uma vez que unindo os 

dados dos aspectos durativo e imperfectivo – que têm verbo auxiliar – encontramos um índice de 

acerto muito superior aos acertos do paciente nos aspectos habitual e perfectivo, que não possuem 

um verbo auxiliar

Tabela 4 – Presença do verbo auxiliar (% de acerto)
Com verbo auxiliar Sem verbo auxiliar

M. 56,3% 68,8%
F. 87,5% 53,2%
Jd. 50,0% 46,9%
J. 78,2% 37,5%
Média 68,0% 51,5%
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Gráfico 4 – Presença do verbo auxiliar
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Nossos dados contrariam a hipótese apresentada por Braga (2004), pois, segundo a autora, o 

problema dos afásicos seria com o imperfectivo e não com o perfectivo. Entretanto, é importante 

ressaltar que em seu teste, a autora optou pelo uso do Imperfectivo no verbo, e.g., “Quando criança, 

Mário  assistia o desenho”, enquanto em nosso teste, utilizamos a forma [verbo auxiliar + verbo 

principal], e.g., “Murilo estava abrindo a garrafa de vinho.”

A conjugação verbal, como já foi visto, também foi controlada neste teste. Na Tabela 5 abaixo, 

podemos verificar que a conjugação que mais se mostrou produtiva para o paciente F. foi a 3ª, 

seguida da 2ª. Entretanto, mesmo com a proximidade do índice de acertos dessas duas conjugações, 

a 2ª conjugação foi a que obteve o índice superior ao da média geral, levando-nos a concluir que a 

conjugação  influencia  no  desempenho  do  paciente,  uma  vez  que  seu  índice  de  acertos  na  1ª 

conjugação está muito abaixo do das demais.

Tabela 5 – Conjugação verbal (% de acerto)
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

M. 63,6% 50,0% 75,0%
F. 54,5% 77,2% 80,0%
Jd. 31,8% 50,0% 65,0%
J. 72,7% 54,5% 55,0%
Média 55,7% 58,0% 69,0%
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Gráfico 5 – Conjugação verbal
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A análise do desempenho do paciente em relação à posição do advérbio mostrou-nos uma 

facilidade um pouco maior de F. quando, no aspecto durativo, o advérbio aparecia após o verbo, em 

relação à média geral. Além disoo seu índice de acertos no aspecto durativo com o advérbio antes 

do verbo foi de 100%, i.e., ele acertou todas as questões nas quais o advérbio aparecia antes do 

verbo. 

Apesar de seu desempenho ter sido alto tanto com nas orações em que o advérbio aparecia 

antes do verbo quanto depois, podemos perceber que o paciente F. apresentou uma facilidade um 

pouco maior quando o advérbio antecedia o verbo. Esse era o resultado esperado, uma vez que se 

suponha que a pista sintática aparecendo no começo da sentença mostraria ao paciente, desde o 

início, qual era o aspecto esperado. Entretanto, seus dados referentes ao aspecto habitual não foram 

reveladores de forma alguma, pois o paciente não apresentou resultados estatisticamente relevantes, 

ficando muito próximo à média.

Tabela 6 – Posição do Advérbio (% de acerto)
Advérbio antes do verbo Advérbio depois do verbo

Durativo Habitual Durativo Habitual
M. 71,5% 88,9% 55,5% 100%
F. 100% 66,7% 77,8% 71,5%
Jd. 57,2% 66,6% 11,1% 42,9%
J. 71,5% 44,4% 66,7% 28,5%
Média 75,1% 66,7% 52,8% 60,1%
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Gráfico 6 – Advérbio antes do verbo
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Gráfico 7 – Advérbio depois do verbo
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A seguir, verificaremos o desempenho da paciente Jd.

4.3.1.2 Paciente Jd.

Em relação à paciente Jd., é possível verificar que  no Tempo passado ela ficou na média geral 

de acertos, enquanto no presente seu desempenho foi bem abaixo da média. [ver Tabela 3]. 

A fim de analisarmos este desempenho, olhamos para os dados da Tabela 1, na qual estão 

expostos os dados de Tempo e Aspecto, e verificamos que esse desempenho é devido ao Aspecto 

durativo, no qual a paciente teve um índice de acertos bem baixo em relação à média geral. 
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É interessante observar que o desempenho da paciente no durativo contraria a hipótese segundo 

a qual a perífrase [verbo auxiliar + verbo principal] estaria, de alguma forma, ajudando o paciente. 

O resultado em relação ao aspecto habitual mostra-nos que ela não encontrou muita dificuldade, 

mesmo não havendo nenhuma forma nominal na qual ela pudesse se apoiar. Esse dado, portanto, é 

contrário ao resultado apresentado pelo paciente F..

Ainda assim, é possível perceber que o imperfectivo continua sendo o aspecto que apresentou o 

maior  índice  de  acertos,  levando-nos  a  refletir  sobre  o papel  da  forma nominal  nesse  aspecto. 

Entretanto, isto não pode ser respondido agora, deixando aberta a questão para trabalhos futuros.

Observando a Tabela 2, que segue a hipótese proposta por Comrie, vimos que a paciente Jd. 

ficou abaixo da média no Imperfectivo, provavelmente, porque esse Aspecto contém, também, os 

dados do durativo, aspecto no qual, como já foi dito, apresentou um desempenho abaixo da chance, 

ou seja, 50%. Esses dados nos levam a afirmar que o problema desta paciente foi com Aspecto e 

não com Tempo.

No caso de Jd, verificamos um desempenho muito abaixo da média no tempo presente, o que 

provavelmente ocorreu devido ao resultado obtido pela paciente no aspecto durativo. Em relação 

aos aspectos perfectivo e imperfectivo, notamos uma nítida dissociação, uma vez que os resultados 

do  primeiro foram muito  inferiores  aos  do segundo,  o  que  nos  leva,  novamente,  à  questão da 

perífrase verbal. É importante ressaltar que tanto F. quanto Jd. apresentaram problema em relação 

ao aspecto perfectivo.

De acordo  com a  Tabela  5,  que  diz  respeito  à  conjugação verbal,  a  paciente  mostrou  um 

desempenho  semelhante  ao  do  paciente  F.,  uma  vez  que  obteve  um  melhor  resultado  na  3ª 

conjugação, seguido da 2ª.  Entretanto, diferentemente de F.,  seus resultados nessas conjugações 

encontram-se muito próximos à média geral de acertos, não podendo levar-nos a concluir que essas 

conjugações foram as mais produtivas. Na 1ª conjugação, porém, o resultado de Jd. encontra-se 
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muito abaixo da média geral, levando-nos a concluir que a paciente não teve problemas com essa 

conjugação.

Os resultados  da  paciente  Jd.  em relação à  posição  dos  advérbios  nos  mostraram que  nos 

momentos  nos  quais,  no  aspecto  durativo,  o  advérbio  precedeu  o  verbo,  ela  apresentou  uma 

dificuldade muito grande. Como já havíamos observado, o aspecto durativo foi o aspecto no qual a 

paciente obteve o seu pior desempenho, portanto, os dados relativos à posição do advérbio nos 

levam a concluir que esse desempenho tenha sido devido ao fato de o advérbio estar após o verbo. 

Talvez, no caso desta paciente, a presença do advérbio antes do verbo a tenha feito ficar em dúvida.

4.3.2 Comparação dos resultados do estudo de caso em relação ao estudo de grupo

Nesta seção, serão comparados os resultados obtidos pelos pacientes selecionados para o 

estudo de caso com a média geral de acertos, a partir da análise realizada, levando em conta o 

desempenho dos indivíduos do grupo experimental.

O  desempenho  dos  pacientes  apresentados  na  Tabela  7  abaixo,  permite-nos  observar 

diferenças de desempenho do paciente F. quando comparados os seus desempenhos no perfectivo e 

no imperfectivo. No caso de Jd, observamos que todos o seus dados encontram-se no nível da 

chance. Vale ressaltar  que os aspectos durativo e  imperfectivo são aqueles que apresentam um 

verbo auxiliar. No entanto, a média geral de acertos não é capaz de nos mostrar esse dado, uma vez 

que a diferença apresentada pela média não é estatisticamente relevante6.

6 Consideramos estatisticamente relevante resultados em que a diferença da média era superior a 20%. Chegou-se a essa 
conclusão usando uma análise de erros estatísticos poissoniana.
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Tabela 7 – Tempo e Aspecto (% de acerto)
Presente Passado

Durativo Habitual Perfectivo Imperfectivo
M. 62,5% 93,8% 43,8% 50,0%
F. 87,5% 68,8% 37,5% 87,5%
Jd. 31,3% 56,3% 37,5% 68,8%
J. 68,8% 37,5% 50,0% 87,5%
Média 62,5% 64,0% 42,1% 73,5%

Vale ressaltar que, com a intenção de facilitar a visualização dos resultados, optamos por 

repetir, neste seção, as tabelas e gráficos da seção 4.3.1.1.

Gráfico 8 - Aspecto
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Quando olhamos para a média do grupo, verificamos uma diferença significativa entre a 

média de desempenho do perfectivo em oposição à média de desempenho do imperfectivo.

Tabela 8 – Perfectivo x Imperfectivo (% de acerto)
Perfectivo Imperfectivo

M. 43,8% 68,8%
F. 37,5% 81,3%
Jd. 37,5% 52,0%
J. 50,0% 64,5%
Média 42,2% 66,6%

Gráfico 9 – Perfectivo x Imperfectivo
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A Tabela 9 nos permite verificar que a análise de grupo não se mostrou estatisticamente 

relevante quando comparamos a média de desempenho do presente com a média de desempenho do 

passado.  Porém,  quando  analisamos  o  comportamento  da  paciente  Jd,  observamos  que  o  seu 

desempenho foi muito inferior à média geral no presente, mostrando-nos que o tempo presente foi, 

de alguma forma, problemático para a paciente. É importante ressaltar que, como já foi mostrado 

anteriormente, o baixo desempenho de Jd. nesse tempo verbal parece ser devido à sua dificuldade 

com o aspecto durativo.
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Tabela 9 – Tempo (% de acerto)
Presente Passado

M. 78,2% 46,9%
F. 78,2% 62,5%
Jd. 43,8% 53,2%
J. 53,2% 62,5%
Média 63,3% 56,3%

Gráfico 10 - Tempo
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Em relação à presença do verbo auxiliar, que acreditamos ter alguma influência no resultado 

positivo para o imperfectivo e para o durativo, os resultados expressos na tabela abaixo não se 

mostraram reveladores, ao contrário da análise de caso, na qual o paciente F. teve um índice de 

acertos muito superior ao da média quando havia um verbo auxiliar  e, conseqüentemente, uma 

forma nominal. A paciente Jd., entretanto, apresentou um desempenho na chance quando a sentença 

teste era constituída de um verbo auxiliar mais gerúndio.

Tabela 10 – Presença do verbo auxiliar (% de acerto)
Com verbo auxiliar Sem verbo auxiliar

M. 56,3% 68,8%
F. 87,5% 53,2%
Jd. 50,0% 46,9%
J. 78,2% 37,5%
Média 68,0% 51,5%
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Gráfico 11 – Presença do verbo auxiliar
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A hipótese de que o bom resultado no aspecto imperfectivo seja devido à presença do verbo 

auxiliar só pôde ser constatada ao observarmos os dados do paciente F., pois quando olhamos para a 

média e para a paciente Jd, não podemos tirar a mesma conclusão. A fim de encontrar uma resposta 

para esta questão, é necessário que sejam realizados trabalhos neste sentido.

A  análise  individual  do  paciente  F.,  em  relação  às  conjugações,  se  mostrou  bastante 

reveladora,  uma vez que ele apresentou um desempenho muito bom na 3ª  conjugação e muito 

superior à média da 2ª conjugação. E a análise da paciente Jd. nos permitiu observar que o seu 

desempenho na 1ª conjugação foi muito abaixo da média geral. Entretanto, a análise da média geral 

não foi  reveladora em nenhum sentido,  pois a diferença dos resultados não foi  estatisticamente 

relevante, não nos permitindo afirmar qual das três conjugações auxiliaria melhor na compreensão 

dos pacientes.

Tabela 11 – Conjugação verbal (% de acerto)
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

M. 63,6% 50,0% 75,0%
F. 54,5% 77,2% 80,0%
Jd. 31,8% 50,0% 65,0%
J. 72,7% 54,5% 55,0%
Média 55,7% 58,0% 69,0%
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Gráfico 12 – Conjugação verbal
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A análise da média geral dos pacientes quanto à posição do advérbio nos mostrou que, para 

o habitual, o advérbio precedendo ou seguindo o verbo não foi muito relevante, uma vez que o 

índice de acertos de ambos ficou na mesma média.

Entretanto, observando os dados referentes ao durativo, verificamos que, neste caso, houve 

uma considerável preferência pela precedência do advérbio,  assim como percebemos na análise 

individual. Não nos é possível afirmar, com certeza, se há mais facilidade para o paciente quando o 

advérbio aparece antes do verbo, portanto, estudos futuros deverão contemplar este fato com mais 

acuidade.  

Tabela 12 – Posição do Advérbio (% de acerto)
Advérbio antes do verbo Advérbio depois do verbo

Durativo Habitual Durativo Habitual
M. 71,5% 88,9% 55,5% 100%
F. 100% 66,7% 77,8% 71,5%
Jd. 57,2% 66,6% 11,1% 42,9%
J. 71,5% 44,4% 66,7% 28,5%
Média 75,1% 66,7% 52,8% 60,1%
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Gráfico 13 – Advérbio antes do verbo
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Gráfico 14 – Advérbio depois do verbo
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Resumindo,  a análise  individual  dos  pacientes  permitiu-nos  enxergar  uma  dissociação  nos 

desempenhos dos pacientes F e  Jd em relação ao aspecto durativo,  dado que a média não nos 

permite  verificar.  Além disso,  foi-nos possível  verificar  uma dissociação nos desempenhos dos 

pacientes também em relação ao aspecto imperfectivo.  

É possível observarmos que, dependendo do tipo de análise, alguns aspectos ficam evidentes 

em uma e  não  em outra.  Vale  ressaltar  que,  no  estudo de  caso  apresentado nesta  dissertação, 

observamos algumas diferenças entre os pacientes F. e Jd., que podem ser devidas ao fato de o local 

da lesão desses pacientes ser distinto, uma vez que a paciente Jd, ao contrário de F., que possui uma 

lesão fronto-parietal, só apresenta lesão parietal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  objetivo  deste  trabalho  foi  levantar  discussões  acerca  da  metodologia  utilizada  em 

afasiologia lingüística. Para tanto, foi  desenvolvido um teste de relacionamento figura-sentença, 

considerado um teste de compreensão. Tendo esse teste como base e os fenômenos lingüísticos 

Tempo e Aspecto, foi-nos possível verificar as diferenças e semelhanças quando desenvolvemos um 

estudo de caso e um estudo de grupo. 

Para  que  o  nosso  objetivo  fosse  alcançado,  selecionamos  quatro  pacientes  que  se 

encontravam em tratamento fonoaudiológico, seguindo os critérios expostos na nossa metodologia: 

local da lesão e aplicação do teste de Boston. Neste caso, torna-se importante destacar que todos os 

nossos pacientes foram diagnosticados como afásicos de Broca.

Pudemos  perceber  que  os  estudos  de  caso,  em  relação  a  algumas  variáveis,  são  mais 

reveladores do que os estudos de grupo. Conforme pudemos observar, ao analisar o desempenho 

dos pacientes em relação às sentenças que continham verbo auxiliar,  frente às que não tinham, 

verificamos que o estudo do paciente F. foi mais revelador do que o estudo de grupo. Esse dado nos 

mostra que é possível que haja realmente alguma interferência da perífrase [verbo auxiliar + verbo 

principal], o que não foi possível observar no estudo de grupo.

Também  é  importante  ressaltar  que  encontramos  uma  dissociação  interessante  entre  o 

aspecto  imperfectivo  e  durativo.  Na  análise  individual,  podemos  observar  que  F.  possui  um 

desempenho  muito  superior  à  média,  enquanto  a  paciente  Jd.  encontra-se  em um nível  muito 

abaixo, sendo que o mesmo fato se repete em relação ao imperfectivo. Entretanto, observando o 

aspecto  perfectivo,  ambos  apresentam dificuldades,  contrariando  a  hipótese  proposta  por  Bok-

Bennema, de que o perfectivo seria um valor default. Devemos destacar que somente foi possível 

observar esses dados na análise de caso.  
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Em alguns momentos da análise, o estudo de grupo se mostrou tão revelador quanto os de 

caso, como foi o caso da análise dos aspectos perfectivo e imperfectivo seguindo a hipótese de 

Comrie, de que haveria apenas dois aspectos: o perfectivo, do tempo passado e o imperfectivo, o 

qual englobaria também os traços de progressivo e habitual.

Acreditamos que cada tipo de estudo tem suas vantagens, dependendo do objetivo a ser 

alcançado. As discussões na literatura, lideradas, principalmente por Grodzinsky et al – defensores 

dos estudos de grupo – e Caramazza et al. – defensores dos estudos de caso – não encontram eco 

neste trabalho, que verificou que os dois tipos de análise são válidos quando se trata de afasiologia 

lingüística. 

O resultado da aplicação dos testes nos permitiu verificar que houve mais dificuldade em 

compreender  o  aspecto  perfectivo  do  que  o  imperfectivo.  Essa  questão  se  mostrou  muito 

interessante e, por este motivo, deve ser mais bem investigada em trabalhos futuros, nos quais os 

verbos seriam escolhidos levando em consideração os traços [+télico] e [-télico].

A posição do advérbio, nas frases envolvendo o aspecto durativo, se mostrou relevante. Foi-

nos possível observar uma maior facilidade para os pacientes quando o advérbio precedia o verbo. 

Esse fato ficou claro tanto na observação da análise individual quanto da média.

É importante ressaltar  que o objetivo deste trabalho foi  alcançado, pois  nos foi  possível 

confrontar dois tipos de análise e, a partir delas, tecer considerações importantes. Entretanto, como 

em todo trabalho de pesquisa, interessantes questões surgiram – como a existência da perífrase 

verbal  e  do  aspecto  inerente  ao  verbo  –  levando-nos  a  projetar  essas  idéias  para  uma tese  de 

doutorado.
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ANEXO A

1
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ANEXO B

Figura 1
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ANEXO C

Figura 1

Figura 2

segunda terç
a

quarta

Murilo conserta a geladeira todos os dias.
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ANEXO D

segunda terça quarta

Murilo está falando ao telefone agora.
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Murilo estava comendo uma maçã.
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segunda terça quart

Murilo cozinha todos os dias
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Murilo abriu a garrafa de vinho.
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