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RESUMO 

 

PROCESSAMENTO MÉTRICO E SINTÁTICO DE BILÍNGÜES TARDIOS DE 
ESPANHOL E ALEMÃO: EVIDÊNCIAS DE ERP 

 

Maria Paula Roncaglia 

Orientadora: Prof. Doutora Aniela Improta França 

 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-

graduação em Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Lingüística.   
 

 

 

Nos primeiros anos de vida, indivíduos codificam lingüisticamente 
propriedades prosódicas significantes para a L1, tornando-se insensíveis para as não-
relevantes. Dupoux et al (1997) reportam uma “surdez” acentual em falantes nativos de 
francês, língua sem acentuação lexical contrastiva. Schmidt-Kassow e Kotz (2009a) 
relatam esta mesma “surdez” em bilíngües tardios de francês e alemão na detecção de 
violação métrica em L2, mesmo sendo acentuação contrastiva para esta. Este estudo 
acredita que bilíngües tardios de espanhol e alemão já possuem em sua L1 informações 
prosódicas necessárias para a percepção de variação acentual em L2. Para isso, 
participantes ouviram sentenças corretas, contendo violação sintática, ou métrica ou 
ambas as violações em alemão, devendo julgá-las. Resultados comportamentais e de 
ERP apontam para a percepção de violação métrica e sintática no processamento de L2. 

 
 

Palavras-chave: Processamento métrico, processamento sintático, bilíngües, ERP. 
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ABSTRACT 

 

PROCESSAMENTO MÉTRICO E SINTÁTICO DE BILÍNGÜES TARDIOS DE 
ESPANHOL E ALEMÃO: EVIDÊNCIAS DE ERP 

 

Maria Paula Roncaglia 
 

Orientadora: Prof. Doutora Aniela Improta França 
 
 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-
graduação em Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Lingüística.   
 
 
 
 

 
During the first years of life, infants encode prosodic properties that are 

relevant for their L1, becoming insensitive for the irrelevant ones. Dupoux et al (1997) 
report stress “deafness” among French native speakers as a result of being stress 
variation non-contrastive in this language. Schmidt-Kassow & Kotz (2009a) find this 
same “deafness” among high proficient French-German late bilinguals, despite being 
stress contrastive in German. This work believes that Spanish-German late bilinguals 
already have in their L1 the phonological information needed to detect stress violation 
in L2. To do so, they were presented with auditory German sentences that were either 
correct or contained syntactic, metric or double violation (syntactic and metric). 
Behavioral and ERP results revealed an ability to perceive metric as well as sintactic 
violation. 

 
 
 

 
 Key words: Metric Processing, syntactic processing, bilinguals, ERP. 
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1. I
TRODUÇÃO 

 

Life is about rhythm. We vibrate, our hearts are pumping blood, we are a 

rhythm machine, that's what we are. (Mickey Hart, músico). 

 

Segundo o atlas Ethnologue (2009), há por volta de 6.900 línguas faladas no 

mundo e, de acordo com o site da !ational Geographic, em torno de 250 países 

(http://travel.nationalgeographic.com/places/countries/index.html). Não é muito difícil 

perceber, através destes números, que, em média, mais de uma língua é falada em cada país. 

O uso diário de mais de uma língua, ou o bilingüismo, como define Grosjean (1982) não é um 

fenômeno raro, muito pelo contrário: estima-se que metade da população mundial seja, de 

uma forma ou de outra, bilíngüe (Grosjean, 1982, 1994).  

Quanto ao melhor momento de adquirir uma segunda língua, inúmeros estudos, 

como os de Komarova, Niyogi e Nowak, 2001; Hurford, 1991; Hurford, 1998; Johnson e 

Newport, 1989, fornecem evidências de que há vantagens claras para indivíduos que foram 

expostos a ela antes da puberdade. Embora sejam relatados alguns casos de aprendizes tardios 

de L2 com desempenho semelhante ao de falantes nativos (Johnson e Newport, 1989; 

Birdsong e Molis, 2001, Bongaert, Planken e Schills,, 1995), tais casos não podem ser 

considerados a regra, mas a exceção. Entretanto, não é senso comum acreditar que a 

dificuldade de se aprender outra língua depois de uma certa idade aumenta. 

Mas o que torna tão difícil o aprendizado de uma L2 depois de certa idade? Em 

cada língua, há informações importantes e específicas para cada nível lingüístico, que devem 

ser levadas em consideração, quando se decide aprender uma L2.  

Em relação ao nível fonológico, o que pode ser apenas um alofone em uma língua, 

pode representar um fonema em outra. Ou um fonema presente em uma língua pode muito 

bem, em outra, nem mesmo existir. No nível semântico, novas palavras que descrevem 

objetos já conhecidos pelo falante devem ser aprendidas. A sintaxe, ou seja, a ordem das 

palavras em uma segunda língua, pode ser diferente daquela da língua materna e, assim, 

também deve ser aprendida. Mas, talvez, aquilo que seja mais difícil de se aprender, quando 

se pretende dominar uma segunda língua à semelhança de um falante nativo, seja a prosódia.  

Segundo Bongaerts , Planken e Schills (1995), há casos descritos de aprendizes 

adultos de L2 que atingiram níveis de vocabulário, morfologia e sintaxe semelhantes a 

falantes nativos da língua, mas não perderam o sotaque estrangeiro, sendo assim, 

imediatamente reconhecidos como falantes não-nativos. Como exemplo, os autores citam o 



2 

 

 

caso de Joseph Conrad, autor polonês, que aprendeu inglês apenas aos 21 anos de idade, mas 

que escreveu romances nesta língua de forma tão extraordinária, que seus livros passaram a 

ser indicados como leitura a falantes nativos no programa escolar. Esta disparidade entre 

vocabulário, morfologia e sintaxe de um lado e pronúncia de outro foi, ulteriormente, cunhada 

por Scovel (1981) como “Fenômeno Joseph Conrad”.  

Além da pronúncia de consoantes e vogais, o que mais poderia influenciar o 

aprendizado da prosódia semelhante a do falante nativo em uma língua? De acordo com 

Anderson-Hsieh, Johnson e Koehler (1992), informações suprasegmentais, ou elementos 

prosódicos, como entonação e ritmo, são tão importantes na caracterização de um falar não-

nativo, que elas podem, até mesmo, chegar a afetar a inteligibilidade do discurso em L2. As 

informações suprasegmentais desempenham um papel muito importante como constituintes 

de um falar nativo ou não. Patel (2008) define:  

  

Falar uma lingual com a fluência nativa requer mais do que dominar seus 

fonemas, vocabulário e gramática. É preciso dominar também seus padrões 

temporais e de acentuação que caracterizam o fluxo silábico na sentença. Ou 

seja, cada língua possui um ritmo que faz parte de suas estruturas sônicas e 

o conhecimento implícito deste ritmo faz parte da competência lingüística do 

falante ( p.97)1  

 

Mas por que a prosódia é tão importante para a compreensão lingüística? A 

prosódia desempenha um papel muito importante na segmentação da fala. Por prosódia, 

entende-se aqui um termo geral, utilizado para se referir a propriedades lingüísticas 

suprasementais, tais como entonação (ou melodia) e ritmo. O significado de ritmo, bem como 

o de seus componentes será mais bem explicado e ilustrado ao longo deste trabalho. 

Entretanto, já se pode, aqui, definir ritmo como uma organização de eventos no tempo. Na 

fala, uma sucessão de eventos (como, por exemplo, os sons), o ritmo consitui uma de suas 

partes importantes.  

 De acordo com Cutler e Butterfield (1992), ao decodificar um discurso, o ouvinte 

baseia-se em procedimentos heurísticos de segmentação, demarcados pelo ritmo, resultantes 

da experiência com estruturas rítmicas particulares de cada língua.  

                                                             
1 Speaking a language with native fluency requires more than mastering its phonemes, vocabulary, and 
grammar. One must also master the patterns of timing and accentuation that characterize the flow of syllables in 
sentences. That is, each language has a rhythm that is part of its sonic structure, and an implicit knowledge of 
this rhythm is part of a speaker’s competence in their language (PATEL, 2008, p. 97). 
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Em 1945, Kenneth Pike classificou as línguas do mundo de acordo com 

características que ele acreditava reuni-las ou separá-las umas das outras. Pike descreveu 

línguas que se assemelhavam ao som de metralhadoras e outras que lembravam o som 

resultante do uso do Código Morse. A primeira categoria ficou conhecida como ritmo 

silábico (syllable-timing), enquanto a segunda, como ritmo acentual (stress-timing).  

Baseado no pressuposto de que cada língua possui um ritmo e de que o ritmo a 

ajuda organizar o processamento lingüístico, este trabalho pretende verificar se o ritmo da 

língua materna interfere no processamento lingüístico da segunda língua e, se este for o caso, 

como isso ocorre. Este trabalho vai investigar se aprendizes tardios de uma L2 são capazes de 

segmentar e processar o discurso na segunda língua como eles o fazem em sua língua 

materna; Além de tentar elucidar se propriedades rítmicas da língua materna interferem no 

processamento lingüístico de uma L2 com propriedades rítmicas diversas. 

 Alemão é uma língua considerada de ritmo acentual (Féry, 1997; Kanus e 

Domahs, 2009), enquanto espanhol é de ritmo silábico (Pike, 1945, Dupoux et al, 1997, 

Dupoux et al, 1999). Assim sendo, bilíngües tardios de espanhol e alemão precisam conhecer 

um segundo ritmo lingüístico distinto da sua língua materna, a fim de dominar L2 

suprasegmentalmente. Do ponto de vista das propriedades métricas, ambas as línguas 

possuem acento lexical e revelam preferência métrica pelo troqueu (Féry, 1997; Sebastian e 

Costa, 1997).  

Sendo que há uma discrepância entre a aquisição tardia de sintaxe, morfologia e 

vocabulário de L2 por um lado e a aquisição da fonologia de L2 por outro, seria instigante 

verificar o status do ritmo que codifica um híbrido de informações sintáticas e fonologicas. 

Este trabalho tem como hipótese aquela de que, mesmo pertencendo a classes rítmicas 

diferentes, falantes nativos de espanhol, que aprenderam alemão durante da puberdade, 

possuem as propriedades fonológicas necessárias para detectarem e processarem violação 

métrica em L2. 

Para verificar essa hipótese, o presente trabalho está organizado em quatro 

capítulos: 1. I
TRODUÇÃO; 2. FU
DAME
TAÇÃO TEÓRICA; 3. MATERIAIS E 

MÉTODOS e 4. DISCUSSÃO GERAL. O presente capítulo, Introdução, tem por objetivo 

apresentar a motivação da escolha do tema e a elaboração deste trabalho, os objetivos 

pretendidos e as hipóteses aqui levantadas.  

O segundo capítulo, FU
DAME
TAÇÃO TEÓRICA, é constituído por quatro 

seções assim denominadas: 2.1. A linguagem sob a perspectiva biológica; 2.2. 

Bilingüismo: definição, tipos e hipóteses; 2.3.  Prosódia e 2.4.  Método. 
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Na seção, A linguagem sob a perspectiva biológica, é apresentada a mudança de 

foco dos estudos lingüísticos, ao se incluir como objeto de estudo, juntamente com o 

desempenho lingüístico, a competência (Faculdade da Linguagem), o que permitiu que a 

linguagem pudesse ser analisada do ponto de vista biológico. Dessa forma, surge a Hipótese 

do Período Crítico (HPC) para a aquisição da linguagem, que é aqui discutida, levando em 

consideração algumas controvérsias quanto a sua aceitabilidade. No item 2.1.1. Período 

crítico para a aquisição de L1, um breve resumo da comparação realizada por Curtis (1977) 

entre o caso de Genie (uma criança selvagem) e duas outras crianças com retardo mental é 

realizado, a fim de se proporcionar evidências da existência de um período crítico para o 

aprendizado de L1.  

 Na seção 2.2 Bilingüismo: definição, tipos e hipóteses, diferentes tipos de 

bilingüismo descritos pela literatura serão apresentados, bem como as diferentes perspectivas 

teóricas quanto ao aprendizado de L2. Mais adiante, no item 2.2.1. Processamento sintático: 

breve revisão, o modelo auditivo para proposto por Friederci (2004) para o processamento 

lingüístico é apresentado, descrito e ilustrado, enquanto item 2.2.2 Processamento sintático 

bilíngüe: integração de sintaxe e significado apresenta uma breve revisão sobre os estudos 

já realizados nesta área.  

A seção 2.3. Prosódia define, primeiramente, o significado deste hiperônimo, que 

engloba entonação (ou melodia) e ritmo. No item 2.3.1. Ritmo e métrica, estes dois 

componentes prosódicos, muito relevantes para este trabalho, serão definidos e diferenciados. 

No item 2.3.2. Tipologia rítmica das línguas, a classificação rítmica das línguas proposta 

por Pike (1945) é apresentada, bem como a problemática teórica envolvendo tal classificação 

e as razões para a manutenção da nomenclatura proposta naquela época (Pike, 1945) pelos 

estudos atuais. O item 2.3.3 Preferência métrica das línguas apresenta as preferências 

métricas mais comuns das línguas descritas pela literatura da área. E, finalmente, no item 

2.3.4. Tipologia quanto ao estabelecimento do acento como parâmetro lingüístico, é 

apresentada a classificação das línguas sem acentuação lexical contrastiva, proposta por 

Dupoux e Peperkamp (2002), levando em consideração o estabelecimento do acento como 

parâmetro lingüístico.  

Na seção 2.4. Método, são mencionadas as técnicas mais utilizadas em estudos 

lingüísticos: o Eletroencefalograma (EEG), Ressonância Funcional Magnética por Imagem 

(fRMI) e a Topografia por Emissão de Pósitron (PET). A técnica escolhida por este trabalho é 

tratada no item 2.4.1. Eletroencefalograma (EEG), enquanto a metodologia mais utilizada 

em experimentos de estudos lingüísticos é apresentada no item 2.4.2. Potencial Relacionado 
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a Eventos: Event-related potentials (ERP). Os componentes de ERP relacionados ao 

processamento sintático, bem com os relacionados ao processamento prosódico são descritos 

nos itens 2.4.3. Componentes de ERP relacionados à sintaxe: LA
 e P600 e 2.4.4. 

Componentes de ERP relacionados à prosódia: 
egatividade frontal e P600, 

respectivamente.  

O terceiro capítulo deste trabalho, a MATERIAIS E MÉTODOS, é composta 

pelos seguintes itens: 3.1. O experimento; 3.2. Metodologia; 3.3. Resultados; 3.3.1 

Resultados comportamentais; 3.3.2. Resultados de ERP; 3.3.2.1. Tarefa sintática; 3.3.2.2. 

Tarefa métrica e 3.4. Discussão dos resultados. Este experimento procura investigar o papel 

desempenhado pela língua materna durante processamento lingüístico de L2 por bilíngües 

tardios de espanhol e alemão. Pretende-se aqui descobrir um pouco mais sobre como o ritmo 

pode auxiliar na segmentação e compreensão lingüística de bilíngües, que dominam línguas 

pertencentes a grupos rítmicos distintos.  

Finalmente, no quarto e último capítulo deste trabalho, Discussão Geral, os 

resultados do experimento conduzido são discutidos dentro do arcabouço teórico proposto por 

este trabalho. Ainda, tomando como ponto de partida os resultados aqui encontrados e 

descritos, são apresentadas as perspectivas relacionadas a possibilidades de pesquisas futuras. 
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2. FU
DAME
TAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A linguagem sob a perspectiva biológica  

 

Até a década de 50, predominava no meio acadêmico a idéia estruturalista de que 

a linguagem era fruto das relações culturais e sociais do homem. Um indivíduo aprenderia 

uma língua de tanto ser exposto a ela, sendo passível de ser “moldado” pelo meio em que 

estava inserido.  

Essa idéia era fruto das diversas filosofias surgidas durante o século XX, como: o 

Positivismo, filosofia que prega que o conhecimento genuíno deve ser baseado na experiência 

concreta dos sentidos (Gardner, 1995); mas, principalmente, pelo Behaviorismo, filosofia da 

psicologia que acredita que todos os organismos respondem a estímulos através de um 

comportamento. Assim sendo, tais comportamentos poderiam ser descritos cientificamente 

sem qualquer influência de eventos psicológicos ou internos à mente (Gardner, 1995). 

 Durante essa época, a única possibilidade de se fazer lingüística era através da 

observação do que seres humanos produziam como fala, texto ou qualquer outro tipo de 

registro do desempenho lingüístico. 

Na década de 50, o cientista americano, Noam Chomsky, observou que todas as 

crianças aprendiam, mais ou menos na mesma época (entre 24 e 30 meses de idade), a língua 

da comunidade em que estivessem inseridas, independentemente de qual língua fosse. 

Chomsky não só resgatava a idéia do inatismo, há algum tempo abandonada e em desprestígio 

devido surgimento de idéias científicas mais populares na época, mas ia além. A partir do 

momento em que Chomsky acreditava haver mecanismos inatos e universais entre os seres 

humanos que possibilitassem a comunicação, ele atribuía à linguagem características 

biológicas: 

... a possibilidade que o estudo da linguagem nos dá de descobrirmos 

princípios abstratos que determinam a sua estrutura e utilização, princípios 

estes que se apresentam universais por necessidade biológica e não apenas 

por mera causalidade histórica e que provêm de características mentais da 

espécie (CHOMSKY, 1977, p. 10). 
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Chomsky alterou a perspectiva lingüística, tirando exclusivamente o foco do puro 

registro do desempenho, colocando-o, também, sobre o sistema de conhecimento da 

linguagem, representado na mente/no cérebro. Com esta mudança de foco, buscar-se-ia não 

mais ressaltar as diferenças entre as línguas, mas as suas semelhanças umas com as outras, 

aquilo que as define como habilidade comum a todos (e somente) os humanos (Chomsky, 

1986).  

Com o Gerativismo de Chomsky o termo “língua” passa a ser compreendido 

como o sistema de comunicação cultural utilizado por uma comunidade específica. Neste 

sentido, de acordo o atlas Ethnologue (2009), haveria por volta de 6.900 línguas em todo o 

mundo.  

Já a Faculdade da Linguagem é única, uma faculdade mental presente em toda a 

espécie humana. A linguagem refere-se àquilo que poderia ser definido como um sistema 

mental contendo um estado inicial (Gramática Universal, GU) que, através da exposição a 

estímulos externos (qualquer língua), adquire um estado estável. Após este estágio estável ser 

atingido, apenas modificações periféricas seriam possíveis. (CHOMSKY 1986 p. 25) 

Dessa forma, seres humanos já nasceriam com as “ferramentas” necessárias para 

aprender qualquer língua natural: a Faculdade da Linguagem. Todavia, a simples definição 

dessas “ferramentas” como Faculdade da Linguagem não é, segundo Hauser, Chmosky e 

Fitch (2002), suficientemente precisa, havendo a necessidade de se diferenciar entre dois tipos 

de sistemas: A Faculdade da Linguagem no sentido amplo e no sentido estrito.  

A Faculdade da Linguagem no sentido amplo (Faculty of Language in a Broad 

Sense, FLB) incluiria um sistema computacional interno (a Faculdade da Linguagem no 

sentido estrito) e, pelo menos, outros dois sistemas: o sensório-motor e o conceptual-

intencional. A FLB conteria ainda a capacidade restrita aos humanos de se aprender uma 

língua, sem que qualquer tipo de instrução seja necessária. Entretanto, outros sistemas 

internos, tais como a memória, respiração, circulação e visão, necessários, mas não 

obrigatórios, para a linguagem, não estariam contidos nela. 

Já a Faculdade da Linguagem no sentido estrito (Faculty of Language in !arrow 

Sense, FL!), segundo Hauser, Chomsky e Fitch (2002), seria um sistema lingüístico 

computacional abstrato, completamente independente de outros sistemas com os quais 

interage. A FLN seria também um componente da FLB, sendo que alguns dos seus 

mecanismos fariam parte dos mecanismos subjacentes à FLB. A figura abaixo ilustra a 

divisão da Faculdade da Linguagem proposta pelos autores.  

. 
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Em 1967, o cientista alemão Eric Lenneberg publicou o livro intitulado Biological 

Foundations of Language (Fundamentos biológicos da linguagem). Em seu estudo, 

Lenneberg verificou que, quando uma habilidade biológica é adquirida, isso ocorre durante 

um período de maturação cerebral. Durante este período, seria possível observar quatro 

características distintas. São elas:  

a) Certa regularidade na seqüência em que os principais componentes do 

comportamento em questão surgem. Esta seqüência está relacionada à idade 

do indivíduo; 

 

b) Constância nos estímulos externos (ou do meio), fazendo com que esses não 

possam ser exclusivamente utilizados para explicar o surgimento da seqüência 

comportamental;  

 

c) Surgimento de um determinado comportamento adquirido anteriormente ao 

indivíduo precisar dele; 

 

d) Manifestação do comportamento sem que haja qualquer instrução dirigida a 

ele (LENNEBERG, 1967, p. 126). 

Figura 1: Faculdade da Linguagem  (HAUSER, CHOMSKY & FITCH, 2002, p. 1570) 
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Além dessas quatro características a serem observadas, o autor chama a atenção 

para a necessidade de se identificar certos marcos evolutivos nas capacidades subjacentes ao 

comportamento apresentado, bem como a de demonstrar que esses marcos são determinados 

pelo crescimento do organismo. Quando for possível estabelecer tal relação, aí sim, pode-se 

classificar um determinado comportamento como uma capacidade biológica adquirida.   

Lenneberg (1967) acreditava ser a linguagem uma parte biológica constitutiva dos 

seres humanos. Como tal, ele descreveu aqueles que seriam os três momentos básicos para a 

aquisição da linguagem: 

 

a) O período inicial: até os 2 ou 3 anos de idade. É o período considerado ótimo 

para a aquisição da linguagem. Se houver qualquer lesão neurológica da 

Faculdade da Linguagem em um indivíduo nesta faixa etária, as chances de se 

reparar completamente o que foi afetado seriam bastante altas. 

 

b) Período dos 3 anos até a puberdade: Neste período, a Faculdade da Linguagem 

adquire um estado mais ou menos estável, podendo ainda ser modificado e 

restaurado até o começo da puberdade. Neste período, segundo o autor, as 

chances de uma aquisição primária da linguagem à semelhança do período 

ótimo seriam boas, mas a estratégia adotada para a aquisição poderia ser 

menos eficiente do que aquela usada durante o período inicial. 

 

c) Do início da puberdade em diante: A aquisição lingüística realizada durante 

este período não seria a aquisição primária, ou ideal. A estratégia de aquisição 

adotada seria, provavelmente, menos eficiente e mais limitada do que a ideal. 

As habilidades lingüísticas básicas que não forem adquiridas até o começo da 

puberdade (com exceção da habilidade articulatória) permaneceriam 

deficientes por toda a vida (p. 142). 

 

Com esta análise, Lenneberg postulou o que chamou de “Hipótese do Período 

Crítico” para a aquisição primária da linguagem. Esse período teria início aos 2 anos de idade 

e estender-se-ia ao início da puberdade. Em seu estudo, Lenneberg propôs ser a aquisição da 

linguagem humana um exemplo de aprendizado restringido biologicamente e que ela seria 

normalmente adquirida durante um período crítico, com início nos primeiros anos de vida, até 

a puberdade.  
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Embora a contribuição de Lennerberg para a visão da linguagem como uma 

característica biológica da espécie humana tenha sido de importância considerável para a 

ciência, ela não estava completamente correta. Por adotar uma perspectiva biológica de 

análise, Lenneberg associou a linguagem à existência de uma diferença funcional ou estrutural 

no cérebro humano que a justificasse, creditando tal diferença à lateralização cerebral.  

Até então, acreditava-se que a lateralização era um fenômeno presente apenas no 

cérebro dos humanos e que ela se consolidaria no início da puberdade, por volta dos 13 anos. 

Com base nesta crença, Lenneberg delimitou o período crítico para a aquisição da linguagem 

com a completa lateralização do cérebro. 

Apesar de a sua hipótese quanto à lateralização cerebral estar diretamente 

relacionada com a presença da linguagem provar-se equivocada, uma vez que algumas 

espécies de mamíferos e alguns tipos de sapos também possuem o cérebro lateralizado2, mas 

não possuem Faculdade da Linguagem, Lenneberg contribuiu muito para a sistematização da 

aquisição lingüística como um processo biológico. 

 

 

2.1.1. Período crítico para aquisição de L1  

 

Período crítico3 é o nome que recebe o intervalo de tempo no qual o cérebro em 

desenvolvimento possui grande plasticidade, como decorrência de sua maturação. Durante o 

estágio de desenvolvimento cerebral, neurônios que são geneticamente programados para 

desempenhar uma determinada função, mas ainda não estão “configurados” para tal, quando 

expostos a estímulos provenientes do meio externo, especializam-se a fim realizar a atividade 

para qual foram programados.  

                                                             
2 Nessas criaturas, o hemisfério esquerdo é responsável pela vocalização (para mais informação, vide 
VALLORTIGARA, ROGERS e BISAZZA,, 1999).  
3 Percebe-se que, na literatura sobre o assunto, ora é utilizado o termo “período crítico”, ora “período sensível”. 
Quando os termos foram criados, acreditava-se haver diferença entre eles. O “período crítico” era descrito como 
o intervalo de tempo em que haveria grande plasticidade do cérebro e, após o qual, ocorreria o decréscimo 
abrupto desta plasticidade, chegando até a sua ausência completa.  Já o “perído sensível” seria aquele em que, 
após o seu término, haveria um decréscimo gradual na plasticidade do cérebro, mas com a permanência de certo 
resíduo, ou seja, a plasticidade não cessaria de todo. Entretanto, estudos mais recentes demonstram que o 
conceito de “período crítico” é diferente do que se pensava, pois perceberam-se interações mais complexa do que 
se admitia entre fatores maturacionais e de interação com o meio, bem como, percebeu-se a diminuição da 
plasticidade do cérebro mais gradual do que se imaginava, fazendo com que esta plasticidade permaneça sob a 
forma de resíduo, mesmo após o término do período.  Assim, atualmente, não há mais a necessidade em se usar 
os dois termos distintamente, pois ambos provaram-se intercabiáveis (NEWPORT, 2002, p. 737).  
  



11 

 

 

Se, neste intervalo de tempo, não houver estimulação do meio externo, células 

neuronais, mesmo contendo todas as informações necessárias para desempenharem uma 

determinada função, têm o seu funcionamento parcialmente ou mesmo totalmente 

prejudicado. Portanto, durante o período crítico, deve ocorrer a interação entre meio externo e 

indivíduo, para que ocorra a “configuração” dos neurônios geneticamente programados para 

desempenharem uma determinada função. 

Não apenas na espécie humana, mas em todos os animais, observa-se a existência 

de um período crítico para o desenvolvimento de certas habilidades, resultantes da 

combinação entre fatores biológicos e de interação com o meio. O desenvolvimento da 

música de acasalamento de algumas aves canoras (Doupe e Kuhl, 1999); o desenvolvimento 

da localização espacial no sistema auditivo de corujas (Knudsen e Knudsen, 1986); o 

reconhecimento e empatia por indivíduos da mesma espécie em macacos e outros pássaros, 

fenômeno conhecido por imprinting4 (Hess, 1973, Leiderman, 1981), são exemplos de 

habilidades para as quais um período crítico foi constatado.  

Desde a publicação do livro de Lenneberg, inúmeros artigos apontam para 

evidências da existência de um período crítico para a aquisição da linguagem, como, por 

exemplo, aqueles que descrevem o caso das “crianças selvagens”. Essas crianças foram 

consideradas normais em todas as suas funções fisiológicas. Contudo, por terem sido privadas 

do contato com outros seres humanos, ou de qualquer comunicação com eles durante a 

infância, haveria, assim, um déficit na aquisição lingüística, corroborando com evidências 

para o fato de a linguagem também possuir um período crítico para a sua aquisição.  

A fim de proporcionar evidências para a existência de um período crítico para a 

aquisição da linguagem, Curtiss (1977) contrasta as habilidades lingüísticas de Genie, um dos 

casos de “crianças selvagens” mais famosos e descritos na literatura, com as de outras duas 

crianças, Anthony e Marta. Apesar de Anthony e Marta terem suas inteligências operacionais 

e concretas abaixo da média, ambos possuíam habilidades lingüísticas fluentes e normais.  

 

 

 

 

                                                             
4  O termo “imprinting” foi usado pela primeira vez por Lorenz, em 1935, em seu estudo “Der Kumpan in der 
Umwelt des Vogels” (A companhia no mundo dos pássaros), a fim de descrever o rápido processo de conexão 
social entre indivíduos da mesma espécie. Mais tarde a definição do termo foi revista e agora é aceita como 
sendo o processo, no qual relações sociais podem ser obtidas, através do que se é experienciado durante um 
período neonatal específico (um período crítico) (LORENZ, 1935; HINDE, 1962; SALZEN, 1962). 
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Os casos descritos por Curtiss (1977) podem ser resumidos na tabela abaixo: 

 

  

ormalidades 
lingüísticas 

 
Anormalidades 
lingüísticas 

 
Inteligências 
pré-operacional 
e concreta 

 
Funções 
cognitivas 
anormais 

Genie 
(Isolada dos 20 
meses aos 13 anos 
e 7 meses) 

Três estágios de 
palavras, 
habilidade 
semântica. 

Habilidade 
semântica 
superior. Pouca 
sintaxe e 
morfologia. 

Normal Nenhuma 

Anthony 
(analisado entre 
6,5 e 7 anos de 
idade. Idade 
mental: 2,9 anos). 

Início da fala 1 
ano. 
Frases completas 
3 anos. 
Morfologia e 
sintaxe. 

Dificuldade 
semântica. Frases 
compreendidas 
fora de contexto. 

Anormais 
QI abaixo da 
média 

Dificuldade de 
atenção, 
compreensão e 
execução de 
tarefas. 

Marta 
16 anos 

Morfologia e 
sintaxe bastante 
ricas. Discurso 
fluente. 

Frases sem 
sentido dentro ou 
fora de contextos. 

Anormais 
QI abaixo da 
média 

Dificuldade de 
atenção, 
compreensão e 
execução de 
tarefas. 

 

 

Se, por um lado, é possível concluir que a semântica revela certa dependência em 

relação às inteligências concreta e operacional (uma vez que Genie não apresentava qualquer 

problema de semântica, mas as duas outras crianças analisadas sim), por outro, morfologia e 

sintaxe parecem estar fortemente relacionadas a um período crítico para aquisição da 

linguagem.  

Depois de tantos anos em que a Hipótese do Período Crítico (HPC) para a 

aquisição da linguagem foi amplamente discutida, pelo menos duas hipóteses diferentes em 

relação a sua natureza foram criadas e disseminadas. Em 1989, Johnson e Newport, 

publicaram um artigo, distinguindo entre duas versões da HPC vigentes na época: a hipótese 

do exercício e a hipótese do estado maturacional. 

A primeira delas é aquela que acredita que, durante os primeiros anos de vida, o 

ser humano possui uma enorme capacidade de adquirir línguas. Se esta capacidade não for 

exercitada durante este período, ela diminuirá ou desaparecerá com a maturação cerebral. 

Contudo, se esta capacidade for desenvolvida, então, a habilidade de se aprender uma língua 

permanecerá por toda a vida. 

A segunda versão é aquela que propõe que o indivíduo possui, no início da vida, 

uma enorme capacidade de adquirir línguas. Esta capacidade desaparecerá ou diminuirá com 

o final da maturação, independentemente de ser exercitada ou não.  

Tabela 1:  Resumo dos casos relatados por Curtiss (1977) 
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A princípio, ambas as versões parecem muito semelhantes quanto à aquisição de 

primeira língua, mas diferenciam-se em um ponto muito importante: em relação à aquisição 

de L2.  

A primeira, a hipótese do exercício, afirma que, quando aprendida fora do 

período crítico, a L1 jamais atingirá, em todos os níveis lingüísticos, uma proficiência 

semelhante àquela alcançada por indivíduos que desenvolveram esta L1 durante o período 

crítico. Entretanto, nesta hipótese, o mesmo é sugerido para L2, ou seja, os indivíduos que 

aprendem uma L2 depois do período crítico poderão desenvolvê-la como nativos em alguns 

aspectos lingüísticos. 

Ocorre, assim, uma contradição entre esta hipótese e a do estado maturacional, 

pois, aparentemente, aprendizes tardios de L1 são colocados no mesmo nível que aprendizes 

tardios de L2, o que não procede (BURGO, 2006, p. 18).  

Há uma clara diferença entre aprendizes tardios de L1 e de L2, pois, para estes, as 

suas arquiteturas neuronais, desenvolvidas com a aquisição da L1 durante o período crítico, já 

estão prontas. Enquanto que aprendizes tardios de L1 não possuem arquiteturas neuronais 

desenvolvidas para a linguagem. Bilíngües tardios podem sim aprender outras línguas, mas se 

este aprendizado se der fora do período crítico, então ele será um aprendizado, mais 

consciente, que utilizará estratégias diversas daquelas utilizadas na aquisição de L1. 

Embora a Hipótese do Período Crítico tenha sido aceita pela maioria dos 

pesquisadores da área, há autores que mantêm uma postura mais cética em relação a esta 

hipótese. Em seu artigo, Singleton (2007) pode ser considerado um representante do ceticismo 

presente na área, ao declarar:  

 

A variedade de proposições encontradas sob o título de HPC (Hipótese do 

Período Crítico) significa que a HPC não pode ser considerada, de forma 

plausível, uma hipótese científica. Tampouco ajuda reduzir as várias versões 

da HPC em uma única versão resumida. Tal versão seria algo parecido com: 

‘por alguma razão, a capacidade de se adquirir uma língua ou alguns 

aspectos da mesma é operativa somente durante um período de tempo entre a 

perinatalidade e a puberdade’. Isto não é uma hipótese, no máximo um 

enunciado promissor e extremamente vago. 5   

                                                             
5 The variety of propositions to be found under the CPH [Critical Period Hypothesis] heading mean that CPH 
cannot plausibly be regarded as a scientific hypothesis. !or does the option of reducing the various versions of 
the CPH to a single summary form help. Such a summary form would look something like this: ‘for some reason, 
the language acquiring capacity, or some aspects thereof, is operative only for a period which ends some time 
between perinatality and puberty’. This is not a hypothesis either, it is at best an extremely vague promissory 
note (SINGLETON, 2007). 
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Como Curtis (1977) sugere, talvez seja possível que haja um período critico para a 

aquisição de certas habilidades lingüísticas, como a morfológica e a sintática, mas não tanto 

para outras, como a semântica. Contudo, o número reduzido de casos de “crianças selvagens” 

descritos pela a literatura, bem como as condições dessas crianças, não são suficientes para se 

refutar a presença de um período crítico para a aquisição completa e perfeita de algumas 

habilidades lingüísticas.  

 

Na seção apresentada, foi mostrada a mudança de foco dos estudos lingüísticos do 

desempenho para a Faculdade da Linguagem, ocorrida na década de 50. Com esta mudança, a 

linguagem também pôde também ser vista sob o ponto de vista biológico. Nesse sentido, 

haveria certo período para a aquisição da linguagem, dentro do qual, o seu desenvolvimento 

seria o ideal, o chamado período crítico. Embora a Hipótese do Período Crítico (HPC) tenha 

sido bem aceita e difundida pela literatura da área, ela ainda é objeto de polêmica, suscitando 

opiniões controversas.  
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2.2. Bilingüismo: definição, tipos e hipóteses  

 

Bilingüismo pode ser definido como a capacidade de um indivíduo de usar duas 

línguas diariamente ou, como Grosjean (1992) em seu estudo Another view of bilingualism. 

Cognitive processing in bilinguals (Uma outra visão do bilingüismo. Processos cognitivos de 

bilíngües) descreve “bilíngües são aquelas pessoas que precisam usar duas (ou mais) línguas 

em sua vida cotidiana” (p.51)6. Assim, a categoria “bilíngüe” torna-se muito ampla e 

heterogênea. Em seu estudo Bilingual and multilingual processing (2006) (Processamento de 

bilíngües e multilíngües), Ulrike Halsband caracteriza três tipos possíveis de bilíngües: 

 

a) Bilíngües simultâneos: indivíduos que aprenderam duas línguas ao mesmo 

tempo durante a infância. Neste sentido, estes indivíduos possuem duas 

línguas maternas, uma vez que eles são expostos a ambas diretamente depois 

do nascimento.  

 

b) Bilíngües consecutivos ou sucessivos: são aqueles indivíduos que aprenderam 

uma segunda língua depois de já terem adquirido uma primeira. A segunda 

língua é aprendida depois do chamado período crítico para a aquisição da 

linguagem. Para estes bilíngües, há claramente a preferência lingüística por 

L1, mesmo sendo L2 completamente fluente. Para o presente trabalho, será 

este o grupo de indivíduos a ser considerado.  

 
c) Bilíngües receptivos: são aqueles que conseguem compreender duas línguas 

(L1 e L2), mas, expressam-se apenas em L1. Embora tais indivíduos não 

possam ser considerados bilíngües de fato, tampouco podem ser excluídos de 

uma classificação. Em um mundo globalizado como o de hoje, com uma 

intensa troca cultural, não é raro encontrar indivíduos que compreendam uma 

língua, mas não a falem.  

 

A literatura sobre aprendizado de L2 é bastante polêmica, não havendo um 

consenso sólido sobre como ocorre o seu aprendizado. No entanto, há certa concordância em 

relação à utilização de mecanismos para a aquisição de L2 distintos daqueles utilizados na 
                                                             
6 “Bilinguals are those people who need and use two (or more languages) in their everyday lives” (GROSJEAN, 
1992,  p. 51). 
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aquisição de L1. Dentre as hipóteses sobre as diferenças entre a aquisição de L1 (realizada por 

crianças) e L2 (por adultos), encontram-se:  

 

a) A Hipótese da Diferença Fundamental (Bley-Vroman, 1990): Nesta 

hipótese, as estratégias de aprendizado de L2, diferentemente daquela 

apresentada por crianças durante a aquisição de L1, envolveriam a solução 

explícita de problemas gerais, com uso de pensamento analítico (DeKeyser, 

1995). De acordo com Zobl (1989), a Faculdade da Linguagem de um 

indivíduo aprendiz de L2 foi alterada através de perda parcial no módulo 

computacional (p. 50), o que pode ser interpretado como sendo a 

modularidade adulta a base da diferenciação entre a interlíngua e L1; 

 

b) A Hipótese da Competição (Felix e Hahn, 1985): que acredita haver uma 

competição entre a GU implícita e o processamento explícito de problemas; 

sendo que quando um estado satisfatório de desenvolvimento de L2 é 

alcançado, ocorre a imposição deste último sobre a primeira;  

 

Talvez, uma das restrições maturacionais mais perceptíveis no aprendizado de L2, 

mas não a única, seja o sotaque estrangeiro. A relação entre o sotaque e a idade em que a L2 é 

aprendida é vista de diferentes maneiras. Em 1990, Michael Long publicou o artigo, 

Maturational constraints on language development (Restrições maturacionais no 

desenvolvimento da linguagem), defendendo a hipótese do período crítico no aprendizado de 

L2. Seu artigo foi publicado em uma revista de estudos sobre L2, mas pode também ser 

aplicado para a aquisição de L1. Suas conclusões podem ser assim resumidas:  

 

a) A velocidade inicial de aquisição e o último nível alcançado dependem, em 

parte, da idade em que a aquisição começa; 

 

b) Há períodos sensíveis que governam o desenvolvimento da língua (primeira 

ou segunda língua), durante os quais a aquisição de diferentes habilidades 

lingüísticas é bem sucedida e, depois dos quais, ela é irregular e incompleta; 
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c) A perda lingüística relacionada à idade é acumulativa (não resultado de um 

evento ocorrido uma única vez), afetando primeiramente um domínio 

lingüístico e depois outro, não estando limitada apenas à fonologia; 

 

d) A deterioração deste período crítico pode começar, em alguns indivíduos, até 

mesmo aos 6 anos de idade, não na puberdade, como se acreditava. 

 

e) Fatores emocionais, input e explicações cognitivas são inadequados para 

explicar a habilidade reduzida.  

 

Long (1990) acredita que uma L2 pode ser falada sem sotaque, se for aprendida 

antes dos 6 anos de idade, com sotaque após os 12 anos de idade, havendo variabilidade de 

sotaque entre 6 e 12 anos de idade. Assim, haveria, um período crítico para o aprendizado de 

L2.  

Contudo, inúmeros estudos seguintes buscaram provar a ausência de um período 

crítico para o aprendizado de uma L2, através da seleção de indivíduos bilíngües tardios 

altamente proficientes e que não apresentavam sotaque estrangeiro (Birdsong, 1992; 

Bongaerts, 1999; Bongaerts, Planken e Schills, 1995; Bongaerts et al, 1997).   

Embora a presença do sotaque seja a mais conhecida e óbvia marca do 

aprendizado tardio de uma L2, ela não é a única. Não se pode esquecer o fato de a linguagem 

ser constituída por diferentes níveis lingüísticos. Assim sendo, todos os níveis lingüísticos 

devem ser levados em consideração: o fonológico, o morfológico, o lexical, o semântico, o 

sintático, bem como o prosódico. De acordo com Burgo (2006), tendo sotaque ou não, 

indivíduos que aprenderem uma segunda língua depois do período crítico apresentarão 

alguma característica, em um nível lingüístico ou em outro, divergente daquelas apresentadas 

por falantes nativos.  

Este trabalho considera as proposições feitas por Long (1990), bem como as de 

Halsband (2006), a fim de classificar os indivíduos analisados, de acordo com seus 

desempenhos lingüísticos. Todos os participantes do experimento mais adiante descrito são, 

portanto, bilíngües consecutivos (Halsband, 2006), que aprenderam a segunda língua (no 

caso, alemão) já na puberdade. Todos eles possuem, em algum nível, sotaque estrangeiro, 

embora sejam todos fluentes em L2 (Long, 1990). 

 Apesar da teoria sobre a existência de um período crítico quando o aprendizado 

de uma L2 ser amplamente discutida e aceita de uma forma ou de outra pela maioria dos 
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pesquisadores nesta área (Scovel, 2000), ela não está livre de controvérsias ou ceticismo 

quanto à sua veracidade. Dentre os representantes desta opinião cética quanto à existência de 

um período crítico para o aprendizado de L2, estão Bialystok e Hakuta (1999) e Bongaerts 

(1999). Embora a fundamentação teórica escolhida para este trabalho seja partidária da crença 

na existência de um período crítico para o aprendizado de L2, não se pode esquecer que esta 

teoria não está livre de controvérsias e, portanto, qualquer ceticismo em relação a ela não deve 

ser desconsiderado, muito menos menosprezado.  

 

 

2.2.1. Processamento sintático: breve revisão  
 

Tanto a língua como produto da Faculdade da Linguagem quanto a Faculdade da 

Linguagem em si são constituídas por níveis lingüísticos organizados hierarquicamente, tendo 

como base a complexidade. São eles fonologia, morfologia, semântica, sintaxe e prosódia.  

Enquanto a fonologia tem por objeto de interesse os fonemas existentes em uma 

língua, a morfologia contempla as estruturas internas às palavras, a semântica, os seus 

significados, a sintaxe a ordem das palavras na língua e a prosódia, as propriedades 

suprasegmentais da língua (como o ritmo e a entonação). 

 Para este trabalho, a sintaxe, como o sistema de regras e categorias que subjazem 

a formação de sentenças na linguagem humana7(O’Grady, Dobrovolsky e Katamba, 2005), é 

um dos dois níveis lingüísticos nos quais será focado. E, portanto, será brevemente explicada 

e ilustrada tanto em relação ao processamento monolíngüe, quanto ao bilíngüe.  

O processamento da fala é bastante complexo. Em um intervalo de tempo bastante 

curto (na ordem de milésimos de segundos), diferentes informações devem ser reconhecidas, 

decodificadas e integradas, a fim de se atingir a compreensão. Com relação ao processamento 

semântico e sintático monolíngües, a literatura da área divide-se em dois posicionamentos 

distintos.  

Há aqueles que acreditam que o processamento sintático ocorre separadamente e é 

anterior ao processamento semântico. Trata-se do modelo serial defendido por (Frazier, 1987; 

Frazier e Fodor, 1978).  

                                                             
7 Syntax could be defined as “the system of rules and categories that underlies sentence formation in human 
language” (O’GRADY, 2005, p.181).  
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Como exemplo do modelo de parser8 serial e inicial, tem-se a teoria proposta por 

Frazier e Fodor (1978), conhecida como Saussage Machine (Máquina de Salsicha). Essa 

teoria baseia-se em dois algorítimos principais, utilizados pelo parser a fim de realizar o 

processamento lingüístico: o princípio da Aposição Local (Late Closure) e o da Aposição 

Mínima (Minimal Attachment). Segundo os autores, o processamento sintático aconteceria em 

dois estágios: um primeiro estágio, em que ocorreria a estruturação inicial dos itens lexicais 

em sintagmas, o chamado PPP (Preliminary Phrase Packager), e em um segundo, o SSS 

(Sentence Structure Supervisor), responsável pela organização dos sintagmas formados no 

PPP em um marcador frasal completo.  

Outro exemplo de teoria baseada no modelo de parser serial e inicial é a teoria do 

Garden Path. Essa teoria foi proposta pela primeira vez por Frazier, em sua tese de 

doutorado, em 1979. Para essa teoria, o parser também realizaria uma análise sintática 

imediata, tendo como guia algoritmos específicos, tais como o da Aposição Mínima (Minimal 

Attachment); Aposição Local (Late Closure); Antecedente Ativo (Active Filler); Estratégia do 

Antecedente mais Recente (Most Recent Filler Strategy); Princípio da Cadeia Mínima 

(Minimal Chain Principle).   

Se, por um lado, há o modelo de parser serial e inicial, de outro, há aqueles que 

propõem a ocorrência da integração entre informação já conhecida e informação nova em 

todos os estágios lingüísticos (Marslen-Wilson e Tyler, 1980; McCelland e Rumelhart, 1981). 

Trata-se do modelo de processamento cognitivista. Para os seguidores desse modelo, as 

representações de diferentes informações não estariam separadas uma da outra na memória, 

mas sim, conectadas entre si de forma diferente.  

Friederici (2004) propõe uma terceira visão para a ordem de ocorrência dos 

processamentos sintáticos e semânticos, através do seu modelo auditivo de compreensão 

lingüística. Seu modelo é compatível tanto com a visão de que sintaxe ocorre antes da 

semântica ser processada, quanto com a visão que propõe uma interação tardia entre estes dois 

mecanismos.  

O modelo proposto por Friederici (2004) prediz a existência de quatro fases no 

processamento lingüístico auditivo. Na primeira delas, a fase 0, seria possível encontrar uma 

negatividade eliciada por volta de 100 milissegundos (ms) após o início do estímulo (a N100). 

Nesta fase, ocorreriam os processamentos fonológicos e o reconhecimento de palavras. Na 

                                                             
8 Do latim, pars (partes). O parser é um dispositivo mediador na compreensão e processamento da faculdade da 
Linguagem (RIBEIRO, 2005, p. 51). 
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segunda fase, a fase 1, por volta de 200-300 ms após o início do estímulo, estruturas sintáticas 

seriam formadas, tomando como base informações fornecidas pelas categorias das palavras. 

Na terceira fase, a fase 2, informações léxico-semânticas, bem como 

morfossintáticas seriam decodificadas, a fim de se atribuir o papel temático. Os processos 

lingüísticos na fase 2 ocorreriam por volta de 400 ms após o início do estímulo. Se, por algum 

motivo, qualquer um desses processos (léxico-semântico ou morfossintático) falhasse, então, 

seria emitido um componente negativo: ou uma N400 (uma onda negativa que ocorre mais ou 

menos a 400 ms do início do estímulo) ou uma Negatividade Frontal Esquerda  (Left Anterior 

Negativity, LAN).  

Ambos os componentes (N400 e LAN) podem ser encontrados em uma mesma 

janela de tempo, contudo, eles estão relacionados a estruturas eletrofisiológicas diferentes. 

Enquanto o componente N400 seria gerado como resposta a uma falha na integração da 

informação léxico-semântica, a LAN (que é eliciada entre 100 e 500 ms após o início do 

estímulo) seria a resposta a erros morfossintáticos. Devido a sua importância para o presente 

trabalho, a LAN será, adiante, explicada mais detalhadamente.  

Por serem mais complexos que outros processos lingüísticos, os processos 

sintáticos9 ocorreriam, de acordo com este modelo, na quarta e última fase, na fase 3. Nesta 

fase, informações léxico-semânticas e sintáticas seriam integradas. Se, por algum motivo, esta 

integração não pudesse ocorrer, então um componente positivo seria gerado, por volta de 600 

ms após do início do estímulo, a P600. Neste caso, o parser não conseguiria processar a 

sentença problemática e teria de reanalisá-la ou reinterpretá-la corretamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
9 Para o processamento sintático a ordem das palavras é crucial a fim de se atingir a sua interpretação por parte 
do receptor/leitor. Entretanto, palavras já são, por si só, constituídas de significado, mas, quando estas são 
analisadas em uma ordem sintática específica, elas podem conservar o seu significado original ou adquirir novo 
significado por influência do contexto gerado pela sentença como um todo.  
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Abaixo, uma ilustração do modelo proposto por Friederici (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este trabalho, serão levados em consideração um dos componentes gerados 

na fase 2 (a LAN) e o componente gerado na fase 3 (P600), pois ambos estão relacionados 

com o processamento (morfo)ssintático. Cada um desses componentes será explicado e 

discutido em seu devido tempo.  

 

 

2.3.2. Processamento sintático bilíngüe: integração de sintaxe e significado  

 

Ao contrário do que ocorre com estudos sobre processamento semântico e lexical 

de bilíngües, o processamento sintático bilíngüe foi estudado de maneira indireta. Em vez de 

comparar a influência que uma língua pode ter sobre a outra, os estudos conduzidos até agora 

descrevem como monolíngües processam sentenças e comparam-no com o modo como 

bilíngües o fazem (Desmet e Duyck, 2007). A idéia por trás disso é a de que bilíngües não são 

dois monolíngües combinados em uma mente/um cérebro, fazendo com que eles processem as 

duas línguas diferentemente de como monolíngües o fariam. Baseados no pressuposto de que 

Figura 2: Modelo auditivo de compreensão lingüística (Friederici, 2004, p.791) 
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a exposicão a uma segunda língua influenciaria o processamento da outra, alguns 

pesquisadores (como Fernandez, 1998; Dussias, 2003, Dussias, 2004; Cuentos e Mitchell, 

1988), investigaram a preferência de interpretação sintática de sentenças ambíguas, por parte 

de bilíngües e compararam-na com os resultados apresentados por monolíngües.  

Cuentos e Mitchell (1988) propuseram que a preferência pela ligação de sentenças 

relativas ao sintagma nominal mais perto ou ao mais longe em sentenças ambíguas varia de 

acordo com a língua. Como exemplo de interpretação sintática ambígua, tem-se a seguinte 

sentença utilizada por Cuentos e Mitchel (1988): 

 

Someone shot the servant of the actress who was on the balcony. 

(Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda) 

 

Em um primeiro momento, é possível interpretar que era a atriz que estava na 

varanda. Assim sendo, tem-se a seguinte representação sintática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representação sintática para a ligação de sentença restritiva a 
NP mais próximo 
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A outra possível leitura da sentença denota que quem estava na varanda era o 

empregado da atriz. Esta leitura poderia ser assim representada sintaticamente: 

 

 

 

 

 

De acordo com Cuentos e Mitchell (1988), em inglês, haveria preferência para a 

ligação da sentença restritiva ao NP mais próximo (a atriz), enquanto que em espanhol, ao NP 

mais afastado (o empregado).  

Fernandez (1998) e Dussias (2003, 2004) supondo que conhecer outra língua 

poderia afetar o processamento da língua materna, conduziram estudos com bilíngües a fim de 

verificar se a preferência quanto à ligação da sentença restritiva ao NP divergia daquela 

apresentada por monolíngües. Os resultados confirmam a hipótese levantada pelos autores: 

conhecer uma outra língua influencia, de fato, o processamento sintático da língua materna.  

 

A presente seção apresentou os diferentes tipos de bilingüismo, bem como 

algumas perspectivas teóricas sobre como os mecanismos de aprendizado da L2 podem ser 

diferentes daqueles presentes na aquisição de uma primeira língua. Foi ainda apresentado o 

modelo auditivo de compreensão lingüística proposto por Friederici (2004), adotado para este 

trabalho, bem como uma breve revisão de alguns estudos sobre processamento sintático de 

bilíngües.   

Figura 4: Representação sintática para a ligação de sentença restritiva 
ao NP mais afastado 
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2.3. Prosódia 
 
 

Em grego antigo, o termo “prosódia” (prosó = “adiante” + odès = “canção”) 

referia-se a uma canção que servia de acompanhamento para um instrumento musical. Desde 

então, o termo tem sido usado de diferentes formas. Na fonética moderna, ele se refere a 

propriedades suprasegmentais da fala, tais como volume de voz (Fry, 1955; Fry, 1958; 

Bolinger, 1958; Lieberman, 1960; Hadding-Koch e Studdert-Kennedy, 1964), amplitude de 

voz (Maekawa, 1998; Kehoe, Stoel-Gammon e Buder, 1995; Sluijter e van Heuven, 1996; 

Pollock, Brammer e Haegeman, 1990; Sluijter, Van Heuven e Pacilly, 1997; Turk e Sawusch, 

1996, Erickson, 1998), duração prolongada e reduzida de segmentos e sílabas.   

As propriedades suprasegmentais constituintes da prosódia não podem ser 

refletidas na ortografia, nem na transcrição fonética convencional. São elas que permitem a 

percepção de um padrão peculiar de proeminência silábica, melódica e rítmica do discurso 

(Nooteboom, 1997). Neste sentido, a prosódia contém, como seus elementos constituintes, a 

melodia (ou entonação) e o ritmo.  

A melodia e o ritmo são os mediadores entre as características abstratas que 

subjazem à fala e a sua produção. Enquanto o termo “melodia” refere-se aos aspectos de 

variação do volume de voz controlado pelo falante, “ritmo” diz respeito aos aspectos 

temporais do discurso (Nooteboom, 1997).  

Portanto, melodia e ritmo são de grande importância para a percepção e 

compreensão da fala durante o processamento lingüístico. Para este trabalho, particularmente, 

ritmo e um de seus componentes, a métrica, possuem grande relevância e serão definidos a 

fim de se compreender um pouco mais sobre seus papéis no processamento e compreensão de 

sentenças auditivas por bilíngües tardios de espanhol e alemão.  

 

 

2.3.1. Ritmo e métrica  

 

A habilidade de analisar e segmentar um discurso constitui importante requisito 

para a comunicação humana. A fim de reconhecer palavras faladas, o ouvinte deve ser capaz 

de segmentar o sinal do discurso em unidades que contenham palavras em potencial. Ele 

também deve ser capaz de verificar se essas unidades são, de fato, palavras por ele 

conhecidas. Mas quais características permitem que o discurso seja continuamente 

segmentado? E quais evidências auxiliam o ouvinte neste processo de segmentação?  



 

A segmentação do sinal do discurso 

características, tais como características rítmicas e métricas

muito importante para a compreensão lingüística. Mas qual é a diferença e

métrica?  

Patel (2008) define ritmo como sendo 

de peridiocidade, acento e agrupamento (p.96). De acordo com o autor, toda língua

um ritmo como parte de suas estruturas sônicas e o conhecimento des

da competência lingüística do falante em sua língua. Magne 

como sendo o modo pelo qual pulsos não

então, seria considerado o dispositivo

tempo.  

A métrica, por outro lado, 

rítmica regular (Lévy, 1926). 

recorrência periódica de pulsos, ou seja, no intervalo de tempo constante entre fases

distintas. (Gasser, Eck e Port 1999, 

ao pulso de um metrônomo11. 

A ilustração a seguir representa hier

apresentados e definidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Meter is an abstract structure in time based on the periodic recurrence of pulses, that is, on equal time 
intervals between distinct phase zeros
11 Um dispositivo regulável usado para marcar intervalos regulars de tempo atrav
luzes recorrentes.  

A segmentação do sinal do discurso baseado na repetição periódica de

características, tais como características rítmicas e métricas da língua, constitui

muito importante para a compreensão lingüística. Mas qual é a diferença e

Patel (2008) define ritmo como sendo um padrão sistemático de sons em

de peridiocidade, acento e agrupamento (p.96). De acordo com o autor, toda língua

um ritmo como parte de suas estruturas sônicas e o conhecimento deste ritmo constitui parte 

da competência lingüística do falante em sua língua. Magne et al (2004) descreve

o modo pelo qual pulsos não-proeminentes são organizados ou agrupados. Ritmo, 

o dispositivo que organiza eventos estruturados no contínuo do 

A métrica, por outro lado, é definida como parte do ritmo, como uma produção 

rítmica regular (Lévy, 1926). Métrica é uma estrutura abstrata no tempo, baseada na 

ia periódica de pulsos, ou seja, no intervalo de tempo constante entre fases

Gasser, Eck e Port 1999, p. 187)10. Neste sentido, a métrica poderia ser comparada 

.  

A ilustração a seguir representa hierarquicamente os componentes prosódicos aqui 

 

 

                     

Meter is an abstract structure in time based on the periodic recurrence of pulses, that is, on equal time 
ls between distinct phase zeros (Gasser, Eck e Port, 1999, p.187). 

Um dispositivo regulável usado para marcar intervalos regulars de tempo através de barulhos ou 

Figura 5: Componentes prosódicos 
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baseado na repetição periódica de 

da língua, constitui um elemento 

muito importante para a compreensão lingüística. Mas qual é a diferença entre ritmo e 

um padrão sistemático de sons em termos 

de peridiocidade, acento e agrupamento (p.96). De acordo com o autor, toda língua contém 

te ritmo constitui parte 

) descrevem o ritmo 

minentes são organizados ou agrupados. Ritmo, 

eventos estruturados no contínuo do 

como uma produção 

estrutura abstrata no tempo, baseada na 

ia periódica de pulsos, ou seja, no intervalo de tempo constante entre fases-zero 

Neste sentido, a métrica poderia ser comparada 

rquicamente os componentes prosódicos aqui 

Meter is an abstract structure in time based on the periodic recurrence of pulses, that is, on equal time 

és de barulhos ou flashes de 
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Então, enquanto ritmo pode ser definido como um grupo de seqüências regulares 

e irregulares previamente arranjadas no tempo, métrica é uma estrutura temporal abstrata, 

caracterizada como uma seqüência regular de pulsos (batidas). Assim sendo, o ritmo contém a 

métrica, assim como a métrica contém o pulso.  

 

 

2.3.2. Tipologia rítmica das línguas  

 

Em 1945, Kenneth Pike observou que as línguas do mundo poderiam ser divididas 

em dois grupos distintos: um grupo formado por línguas cujo ritmo se assemelhava ao de uma 

metralhadora (como o espanhol e o francês) e outro constituído por línguas cujo ritmo era 

semelhante àquele resultante do uso do Código Morse (inglês e alemão). O primeiro grupo foi 

denominado de ritmo silábico (syllable-timing), enquanto o segundo, de ritmo acentual 

(stress-timing). Pike baseou tal classificação na sua impressão de existência de isocronia12. 

Assim sendo, línguas de ritmo acentual apresentariam um intervalo de tempo constante 

(isocronia) entre duas sílabas proeminentes; enquanto em línguas de ritmo silábico, a 

constância estaria presente na duração das sílabas.  

Em 1967, Abercrombie deu um passo adiante ao propor que cada grupo rítmico 

não só apresentava uma isocronia específica (intervalo constante entre duas sílabas 

proeminentes no grupo de rítmico acentual e duração de sílabas no grupo de rítmico silábico), 

mas também que esta isocronia poderia ser refletida em propriedades fisiológicas dos falantes 

de cada grupo rítmico. Segundo Abercrombie, haveria dois tipos de pulsos: pulsos peitorais e 

acentuais.  

Os pulsos peitorais seriam o resultado da alternância entre a contração e o 

relaxamento dos músculos envolvidos na respiração. Pulsos acentuais também seriam 

contrações dos músculos envolvidos na respiração, mas seriam menos freqüentes e mais 

suaves do que os peitorais. Em línguas de ritmo acentual, pulsos acentuais reforçariam uma 

seqüência isocrônica de pulsos peitorais, enquanto em línguas de ritmo silábico, pulsos 

peitorais seriam seqüencialmente isocrônicos.  

Uma terceira categoria rítmica é descrita por Bloch (1950), Han (1962) e 

Ladefoged (1975): a do ritmo moraico. Como exemplo de língua de ritmo moraico, os autores 

citam o japonês. A mora pode ser descrita como uma subunidade silábica, composta por uma 

                                                             
12 Do grego iso=  mesmo, igual; chromos = tempo. 
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vogal breve precedida por uma consoante na posição de ataque. Assim, sendo, a categoria de 

ritmo moraico está mais perto da categoria de ritmo silábico do que da de ritmo acentual. 

Quando o ritmo moraico foi descrito, acreditava-se haver certa constância na seqüência e 

duração das moras, sendo assim, esta terceira categoria rítmica também era baseada na idéia 

de sincronia.  

Contudo, esta idéia de sincronia subjacente à classificação rítmica das línguas foi 

refutada por diversos estudos. Bolinger, 1965; Lea, 1974; O'Connor, 1965 mostraram que o 

intervalo entre duas sílabas proeminentes em inglês (língua considerada de ritmo acentual) 

não eram constantes, mas variavam de acordo com o número de sílabas contidas nele, não 

sendo mais regular do que em línguas de ritmo silábico.  

Já em relação à isocronia supostamente presente em línguas de ritmo silábico e 

moraico, diversos estudos demonstram que não é possível esperar qualquer regularidade 

quanto à duração da sílaba ou da mora (Wenk e Wiolland, 1982; Borzone de Manrique e 

Signorini, 1983; Beckman, 1982).  

Não obstante, Lee e Todd (2004) encontraram evidências de que sílabas de 

línguas com ritmo acentual, como o inglês e o alemão, variam mais em relação à 

proeminência auditiva do que línguas de ritmo silábico, como o espanhol e o francês. Isso, 

segundo os autores, ocorreria por influência da combinação de duração, freqüência e 

intensidade das sílabas. Mesmo que muitos estudos tenham refutado a hipótese da isocronia 

para as línguas de ritmo acentual (Roach, 1982; Auer e Uhmann, 1988), os achados de Lee e 

Todd (2004) não podem ser ignorados.   

Apesar do fato da isocronia e a noção de peridiocidade na classificação das 

línguas terem sido provadas equivocadas, os termos “ritmo acentual”, “ritmo silábico” e 

“ritmo moraico” continuam sendo utilizados pela literatura da área (Dupoux e Peperkamp, 

2002; Dupoux et at, 1997, Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b; Cummins e Port, 1998; Nolan e 

Asu, 2009; Dupoux e Peperkamp, 2002; Skoruppa et al, 2009; Nazzi e Ramus, 2003). Mas se 

a idéia da existência de uma isocronia física provou-se equivocada, por que a nomenclatura 

proposta por Pike (1945) continua a ser usada?  

Segundo Patel (2008), as línguas do mundo continuam sendo classificadas em 

ritmo acentual, ritmo silábico e ritmo moraico, porque esta classificação condiz com uma 

intuição subjetiva de ritmo. Esta classificação tripartite agrupa línguas que dividem 

características rítmicas semelhantes umas com as outras, mesmo que a natureza dessas 

propriedades físicas que servem de base para tal classificação não seja claramente 

compreendida (Beckman, 1992).  
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Alguns pesquisadores da área adotam a noção subjetiva de isocronia para 

classificar ritmicamente as línguas naturais.  Beckman (1992) e Laver (1994), por exemplo, 

descrevem isocronia como uma tendência à constância presente nas línguas, quer seja em 

relação ao intervalo entre duas sílabas proeminentes, ou em relação à duração das sílabas ou 

moras. Outros pesquisadores como Lehiste (1977) e Couper-Kuhlen (1990) acreditam que a 

isocronia pode ser descrita como um fenômeno perceptual.  

Entretanto, as controvérsias neste campo não se resumem apenas à definição de 

isocronia como subjetiva ou tendencial. Há controvérsias até mesmo em relação à 

classificação rítmica de algumas línguas.  

Entre os estudos conduzidos na área, há alguma polêmica em relação à 

classificação de variantes lingüísticas, tais como o inglês de Singapura e o espanhol. Em 

comparação com o inglês britânico, o inglês falado em Singapura está mais próximo de 

línguas de ritmo silábico do que do ritmo acentual (Tongue, 1979). Pamies Bertrán (1999) 

acredita ser a classificação do espanhol problemática, porque, ao contrário do francês (o 

protótipo da língua de ritmo silábico) o espanhol possui acento lexical contrastivo.  

A fim de lidar com essas e outras possíveis controvérsias, Nolan e Asu (2009) 

sugerem que a classificação de línguas em ritmo acentual ou silábico não deve representar 

dois extremos de um contínuo. Mas dimensões independentes e não, necessariamente, 

excludentes. Os autores apresentam, então, algumas línguas que teriam características de 

ambas as classes rítmicas, como o estoniano, o espanhol falado no México e o espanhol falado 

na região de Castela. Desta forma, línguas poderiam ser ulteriormente classificadas em ritmo 

acentual, silábico ou moraico, caso apresentassem mais características (mas não somente) de 

uma classe rítmica do que da outra. 

 

 

2.3.3. Preferência métrica das línguas 

 

As línguas do mundo diferem-se umas das outras não somente através de 

características fonológicas, morfológicas, lexicais, semânticas e sintáticas, mas também 

através de propriedades prosódicas internas e externas às palavras. Prosódia, mas mais 

especificamente, seus dispositivos temporais (o ritmo e a métrica) presentes em qualquer 

língua natural, desempenham um papel importante ao auxiliar a segmentação e compreensão 

lingüísticas.  
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Ritmo é aqui definido como a organização ou agrupamento de seqüências 

regulares ou irregulares arranjadas previamente no tempo. A métrica, por outro lado, é 

definida como uma seqüência de pulsos regulares e, como tal, constitui parte do ritmo. 

Quando as línguas naturais são classificadas de acordo com os seus ritmos, elas podem 

apresetar ritmo acentual, ritmo silábico ou ritmo moraico. No entanto, a classificação rítmica 

não é a única classificação prosódica possível das línguas.  

As línguas naturais podem também ser classificadas, de acordo com suas 

preferências métricas. Alemão é uma língua de ritmo acentual, tendo por isso, um padrão 

métrico previsível, no caso, o troqueu (Eisenberg, 1991; Féry, 1997). O troqueu é 

caracterizado por uma seqüência de uma sílaba proeminente seguida por uma não-

proeminente, que auxilia na percepção da fala e de outros eventos acústicos, tal como na 

percepção de uma seqüência de sons (Drake, 1993; Smith e Cuddy, 1989). 

Francês, por outro lado, é considerada uma língua de ritmo silábico (Pike, 1945; 

Dupoux et al, 1997; Dupoux et al, 1999), sem qualquer tipo de acentuação lexical13 

codificada como propriedade fonológica (o que faz com que não haja proeminência silábica 

alguma em uma mesma palavra) e possui um padrão métrico previsível: um único iambo14 na 

extremidade direita da seqüência rítmica (Charette, 1991).  

Portanto, o francês pode ser considerado o oposto simétrico do alemão, quando 

suas características rítmicas e métricas são levadas em conta. De um lado, tem-se o alemão, 

uma língua com ritmo acentual, preferência métrica pelo troqueu (Féry, 1997) e com 

acentuação lexical contrastiva (Kuijk e Boves, 1997); de outro, o francês, língua de ritmo 

silábico, com um único pé iâmbico ao final da sentença e sem acentuação lexical contrastiva.  

Espanhol, no entanto, é uma língua que partilha tanto similaridades prosódicas 

com o francês quanto com o alemão. Do ponto de vista rítmico, o espanhol, assim como o 

francês, é classificado como uma língua de ritmo silábico (Pike, 1945; Dupoux et al, 1997; 

Dupoux et al, 1999). Todavia, levando em consideração a preferência métrica, este idioma, 

assim como o alemão, tem como preferência o troqueu (Sebastian e Costa, 1997) e também 

possui acentuação lexical contrastiva15.  

                                                             
13 Em línguas com acentuação lexical contrastiva, sílabas de palavras polissilábicas não são iguais umas às 
outras. Algumas sílabas podem conter proeminência acentual, outras não. Perceptualmente, isso resulta na 
distinção em relação à saliência silábica dentro de uma mesma palavra (CUTLER, 2004).  
14 Iambo é o nome que recebe a seqüência silábica constituída por uma sílaba não-acentuada (não-proeminente), 
seguida por uma acentuada (proeminente). 
15 É a presença da acentuação lexical contrastiva em espanhol que permite que o par mínimo bébe (ele/ela bebe) 
e bebé (bebê) seja distinguido (Dupoux e Peperkamp, 2002).  
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Logo, pode-se concluir que há, pelo menos, duas dimensões a ser consideradas 

quando se quiser realizar uma classificação prosódica das línguas, de acordo com os seus 

aspectos temporais: as propriedades rítmicas e as propriedades métricas. (Guaïatella, 1999).  

 

 

2.3.4. Tipologia de acordo com o estabelecimento do acento como parâmetro lingüístico 

 

Durante os primeiros anos de vida, crianças adquirem muitas das propriedades 

fonológicas de sua língua materna, tornando-se menos sensíveis a contrastes não-pertinentes a 

ela (Dupoux e Peperkamp, 2002). Já aos nove meses de idade, crianças reconhecem padrões 

métricos característicos de sua língua materna (Nazzi e Ramus, 2003; Juczyk, Cutler, e 

Redanz, 1993). Se, logo depois dos primeiros anos de vida, alguma propriedade lingüística 

revelar-se irrelevante ao falante de uma língua, ela não será codificada e armazenada como 

informação lingüística. 

Dupoux et al (1997), em seu estudo, reportam que falantes nativos de francês são 

“surdos” para a percepção de variação acentual (stress“deafness”). Ao utilizarem o termo 

“surdos”, os autores referem-se à grande dificuldade apresentada por estes falantes, em 

comparação a falantes nativos de espanhol, quando eles deveriam distinguir pares mínimos de 

não-palavras, distintas apenas pela sílaba acentuada.   

Dupoux et al (1999) também reporta uma grande dificuldade apresentada por 

falantes nativos de francês, em contraste com falantes nativos de japonês, para distinguir pares 

mínimos de não-palavras, distintos apenas pela duração da vogal. Essa característica se daria 

pelo fato de a duração da vogal ser relevante para japonês, mas não para francês.  

Ainda não se sabe muito sobre como propriedades suprasegmentais são 

adquiridas. Entretanto, há estudos que revelam que recém-nascidos já são sensíveis a algumas 

propriedades suprasegmentais gerais e conseguem distinguir a sua língua materna de uma 

estrangeira (Mehler et al, 1988), bem como entre duas línguas estrangeiras (Nazzi, Bertoncini 

e Mehler, 1998).  
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 Os resultados encontrados por esses estudos implicam três pressupostos, que são:  

 

(i) A existência de uma representação fonética universal e inata que preserva 

todas as informações fonéticas contrastivas;  

 

(ii) A aquisição de palavras de conteúdo (ou palavras de classe aberta) e palavras 

funcionais (ou de classe fechada) durante o primeiro ano de vida;  

 

(iii) Aquisição de um nível intermediário entre representação fonética universal e 

o léxico, a chamada representação pré-lexical, durante o primeiro ano de vida. 

(Dupoux e Peperkamp, 2002).  

 

Esses três pressupostos também podem ser interpretados como quatro níveis de 

aquisição lingüística. O primeiro nível (nível I) é a representação fonética universal, resultado 

do sinal puramente acústico. O nível II é a representação pré-lexical, que constitui um 

pequeno subconjunto de propriedades segmentais e suprasegmentais presentes no nível da 

representação fonética universal. A figura a seguir ilustra os quatros níveis de aquisição 

lingüística, propostos pelos autores. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Níveis lingüísticos adquiridos durante os primeiros estágios de aquisição 
lingüística (Dupoux e Peperkamp, 2002, p. 174) 
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Depois de adquirida a representação pré-lexical, sons não-pertencentes à língua 

materna serão assimilados aos sons mais próximos a eles, contidos na representação pré-

lexical. Por exemplo, é o que ocorre quando falantes nativos de japonês assimilam ambos os 

sons [l] e [r] como o tepe alveolar vozeado, único som desta categoria existente na língua 

(Goto, 1971). A representação pré-lexical garante que estruturas silábicas consideradas ilegais 

na língua materna sejam regularizadas através da substituição pelas estruturas mais 

semelhantes e nela contidas (Dupoux et al, 1999).  

O nível III corresponde à representação de palavras funcionais (ou de classe 

fechada), enquanto o nível IV, à representação de palavras de conteúdo (ou de classe aberta). 

Os quatro níveis aqui apresentados e o modo como eles são adquiridos determinam se e em 

que grau a variação acentual é percebida16 e quando ocorre o estabelecimento do acento como 

parâmetro.  

Como resultado da combinação das diferentes possibilidades de aquisição desses 

quatro níveis têm-se línguas em que a acentuação é percebida, uma vez que ela é fonológica e 

contrastiva; e línguas para as quais a acentuação não é fonologicamente codificada, sendo, 

portanto, não-contrastiva.  

 Dentre as línguas com acentuação não-contrastiva, Dupoux e Peperkamp 

(2002) distinguem quatro tipos de línguas, todas com padrão acentual previsível, baseados nas 

informações necessárias para o estabelecimento do acento como parâmetro. Essas línguas 

podem pertencer à: 

 

a) Classe I: Línguas pertencentes a esta classe possuem uma representação pré-

lexical contendo apenas informações fornecidas pela representação fonética 

universal. Durante o primeiro ano de vida, falantes destas línguas deduzem 

que o acento não é contrastivo, projetando o seu foco de atenção para o final 

da fala (como em francês, por exemplo) ou para o seu início (como em 

finlandês). Apenas com a representação fonética universal, crianças que 

                                                             
16 Existem, descritos pela literatura, dois modelos distintos, que procuram explicar como esses quatro níveis são 
adquiridos e interagem entre si. Um dos modelos é o chamado Bottom-up (Bottom-up Bootstrapping), que  
prediz a aquisição e desenvolvimento desses níveis do modo bottom-up e o outro é o modelo Interativo 
(Interactive Bootstrapping), que prediz sua aquisição e desenvolvimento interativos. De acordo com o modelo 
Bottom-up, a aquisição desses níveis ocorre em etapas sucessivas e a aquisição de cada nível depende da 
informação adquirida no nível representacional precedente. Já no modelo Interativo, cada nível representacional 
é adquirido independentemente do outro, interagindo entre si, moldando e influenciando uns aos outros até que 
um estado estável seja atingido. (Para mais informações sobre ambos os modelos, vide Dupoux e Peperkamp, 
2002). 
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adquirem uma língua pertencente a esta classe já conseguem deduzir que a 

acentuação não é lingüisticamente relevante.  

 

b) Classe II: A esta classe pertencem línguas em que a acentuação recai sempre 

na última sílaba, se esta for pesada. Caso contrário, o acento recai na 

penúltima sílaba. Como exemplo de língua pertencente à classe II, tem-se o 

fijiano. Para as línguas desta classe, o estabelecimento do acento como 

parâmetro não se baseia nas informações fonéticas universais, como acontece 

com as línguas pertencentes à classe I. O estabelecimento deste parâmetro tem 

como base as informações fonológicas específicas já extraídas da língua, 

presentes na representação pré-lexical.  

 

c) Classe III: As línguas pertencentes a esta classe têm seu parâmetro de 

acentuação estabelecido somente após a aquisição de palavras funcionais. Este 

é o caso do húngaro. Nesta língua, a acentuação recai sempre na primeira 

sílaba de cada palavra. Entretanto, como todas as palavras funcionais são não-

acentuadas nesta língua, quando uma sentença começar com uma palavra 

funcional, o acento será deslocado para a segunda sílaba da palavra. O 

estabelecimento do parâmetro acentual em húngaro só será possível, quando 

palavras funcionais forem adquiridas. 

 
d)  Classe IV: Para as línguas desta classe, só haverá o estabelecimento do 

parâmetro acentual, quando palavras de conteúdo forem adquiridas. Como 

exemplo de língua pertencente a esta classe, tem-se o polonês. Nesta língua, o 

acento recai na penúltima sílaba de cada palavra. Entretanto, quando uma 

sentença terminar em uma palavra de conteúdo monossilábica, a sílaba final é 

a acentuada.  

 

Baseados nessa classificação, Peperkamp e Dupoux (2002) conduziram 

experimentos com línguas pertencentes às classes I, III e IV, a fim de verificar se, e em que 

grau, seus falantes exibiam “surdez” acentual. Nenhuma língua pertencente à classe II foi 

testada.  
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Como resultado, os autores encontraram variações no grau desta “surdez”, 

constituindo o que eles denominaram de “índice de surdez acentual”, como mostra a tabela 

abaixo:  

 

Língua Índice de ‘surdez’ 
acentual 

Classe 

Francês 38.1 I 
Finlandês 24.0 I 
Húngaro 23.7 III 
Polonês 11.6 IV 

Espanhol -4.4 Controle 
 
 

 

O índice apresentado por Peperkamp e Dupoux (2002) sugere uma progressão em 

relação à “surdez” acentual. Nesse sentido, falantes de línguas pertencentes à classe I seriam 

mais “surdos” do que aqueles falantes das línguas das classes subseqüentes (no caso, III e IV). 

Tal progressão coincide com a quantidade de informação que o falante deve ter de antemão, a 

fim de estabelecer o parâmetro acentual.  

Assim sendo, é possível fazer a seguinte generalização: quanto menos informação 

for necessária para o estabelecimento do parâmetro acentual, mais “surdo” será o falante 

nativo daquela língua para a percepção acentual. O oposto também é verdade: quanto mais 

informação for necessária para que o parâmetro acentual seja estabelecido, melhor o falante 

daquela língua conseguirá distinguir variação acentual. 

  

Nesta seção, foram apresentados conceitos relacionados a propriedades 

lingüísticas suprasegmentais, tais como o hiperônimo prosódia, ritmo e métrica, bem como as 

possíveis classificações rítmicas e preferências métricas das línguas relevantes para este 

trabalho. Também foi apresentada uma possível classificação das línguas com acento não-

contrastivo em quatro classes distintas, de acordo com as informações necessárias para o 

estabelecimento do parâmetro acentual.  

  

Tabela 2: Índice de “surdez” na percepção acentual 
(Peperkamp e Dupoux, 2002) 
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2.4. Método 
 

A neurolingüística é o ramo da lingüística que tem como objeto de interesse a 

relação entre linguagem e cérebro. A fim de se observar esta relação, faz-se necessária a 

utilização de técnicas que possibilitem observar concretamente esta relação, caso contrário, a 

neurolingüística permaneceria como algo puramente teórico, contradizendo seus objetivos 

reais. Nos estudos neurolingüísticos desenvolvidos até o momento, é possível observar o uso 

de duas técnicas distintas: aquelas com uma alta resolução temporal (na ordem dos 

milissegundos), como o Eletroencéfalograma (EEG) e aquelas com uma alta resolução 

espacial, mas baixa resolução temporal17, como a Ressonância Funcional Magnética por 

Imagem (fRMI) e a Topografia por Emissão de Pósitron (PET).  

O presente trabalho tem como objetivo investigar como se dá o processamento 

métrico e sintático em L2 de bilíngües tardios de espanhol e alemão. Dentre as possíveis 

técnicas a serem selecionadas, escolheu-se o Eletroencefalograma (EEG) e o método de 

potenciais relacionados a eventos (Event-related Potential – ERP). Tal escolha foi motivada 

pelo fato de o processamento lingüístico acontecer em um intervalo de tempo extremamente 

curto, em milissegundos e, por isso, a fim de se conseguir observar o processamento 

lingüístico enquanto ele acontece (on-line), é necessário utilizar uma técnica que permita esta 

observação imediata.  

 

 

2.4.1. Electroencefalograma (EEG) 
 

Em 1924, o psiquiatra alemão, Hans Berger, utilizou pela primeira vez o 

eletroencefalograma (EEG) no escalpo humano. Em 1929, cinco anos mais tarde, os 

resultados do seu estudo foram publicados no artigo que ficou conhecido como “Über das 

Elektrenzephalogramm des Menschen” (Sobre o eletroencefalograma humano). Desde então, 

esta técnica vem sendo utilizada em pesquisa de diagnósticos clínicos (como epilepsia, 

tumores, padrões de sono e distúrbios mentais, etc.) bem como em estudos neuropsicológicos 

(em estudos neurolingüísticos, por exemplo). 

                                                             
17 Essas técnicas possuem uma alta resolução espacial, mas uma baixa resolução temporal, que varia entre alguns 
segundos até minutos, uma vez que eles medem o fluxo sangüíneo nas áreas cerebrais recrutadas. Para mais 
informação sobre técnicas de alta resolução espacial, vide Birbaumer e Schmidt, 1991 ou Kischka, Wolf e 
Wallesch, 1997 . 
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A figura abaixo ilustra a disposição dos eletrodos no escalpo utilizada pelos 

estudos neuropsicológicos atualmente, com base no sistema 10-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ondas captadas pelo EEG em seres humanos possuem freqüências que variam 

entre <0,5 e 40 Hz18, podendo ser classificadas em seis categorias distintas, como mostra a 

tabela a seguir: 

 
Classificação Freqüência 
Ondas gama (γ) > 30 Hz 
Ondas beta (β) 13 - 30 Hz 
Ondas alfa (α) 8 - 13 Hz 
Ondas teta (θ) 4 - 8 Hz 
Ondas delta (δ) 0,5 - 4 Hz 
Ondas subdelta < 0,5 Hz 

 
 

As ondas alfa são a maioria durante as atividades cerebrais e podem ser 

observadas quando um indivíduo estiver desperto, com os olhos fechados e em relaxamento. 

As ondas beta surgem durante atividades psíquicas simples, quando indivíduos estiverem com 

os olhos abertos, interrompendo, assim, a atividade alfa que, até então, dominava. Entretanto, 

quando um nível mais alto de concentração é exigido, ondas beta têm as suas amplitudes 

fortemente reduzidas enquanto as amplitudes das ondas alfa voltam a aumentar. Esse 

                                                             
18 Freqüência é o resultado do número de ciclos de onda contidos em um segundo. 

Figura 7:  Sistema de disposição de eletrodos 10-20  

Tabela 3: Ondas de EEG  
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fenômeno, no qual ondas betas são imediatamente bloqueadas pela re-sincronização de ondas 

alfa, recebe o nome de “Bloqueio Alfa”.  

 As ondas delta e teta são observadas, na maioria das vezes, em EEG de recém-

nascidos, mas também em adultos, quando esses estão em estado de leve ou profunda 

sonolência, respectivamente.  

A tabela abaixo ilustra o estado comportamental de um indivíduo e o tipo de onda 

suscitado por ele:  

 

 

 

 

2.4.2. Potencial relacionado a evento: Event Related Potential (ERP)  

 

Potencial relacionado a evento (Event Related Potential, ERP) é um método, 

através do qual, potenciais corticais elétricos são captados por eletrodos dispostos ao longo do 

escalpo, como resposta a um evento específico. O eletroencefalograma capta normalmente 

todas as atividades cerebrais espontâneas que ocorrem antes, durante e depois de estímulos 

sensoriais, motores e psíquicos (Rösler, 1982). Entretanto, uma única mudança de potencial 

causada por um único estímulo não é robusta o suficientes para se tornar visível em um EEG 

em andamento. Por isso, faz-se necessário repetir o mesmo tipo de estímulo inúmeras vezes, a 

fim de torná-lo visível diante do ruído de fundo causado pelas atividades cerebrais 

espontâneas. Desta forma, um potencial relacionado a evento (os estímulos repetidos) seria 

obtido.  

Portanto, é através da média de várias partes de sinais, resultante dos diversos 

sujeitos testados e  provenientes de diferentes blocos do experimento conduzido, que um 

estímulo pode ser ressaltado e tornado visível. A reação cerebral subseqüente à estimulação 

Tipo de onda Estado comportamental do indivíduo 

Ondas Alfa (α) Acordado, não-concentrado, relaxado, sonolento, não-desperto, nível 
baixo de estimulação externa (com olhos fechados). 

Ondas Beta (β) Acordado, alerta, concentrado (olhos abertos) 

Ondas Delta (δ) Durante imagens visuais, levemente adormecido. 

Ondas Teta (θ) Profundamente adormecido, em leve estado de sonho. 

Tabela 4: Estados comportamentais do indivíduo e tipos de ondas que eles suscitam 
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repetida elimina a atividade cerebral, agora em segundo plano, e evoca potenciais 

relacionados à estimulação prévia, o chamado potencial relacionado a evento (Event-Related 

Potential, ERP). Em seu estudo, Hahne (1998) propõe a quantidade entre 30 e 40 eventos de 

um mesmo tipo (que correspondem à condição do experimento), apresentados a um número 

entre 15 e 20 sujeitos. Essas mudanças de potenciais geram características específicas que 

podem ser classificadas em componentes.  

A definição do termo “componente” permanece ainda muito controversa na 

literatura da área. Não há um sólido consenso na literatura em relação a componentes deverem 

ser classificados quanto a sua natureza fisiológica (as redes neurais e sistemas cerebrais 

envolvidos no seu surgimento) ou a sua natureza psicológica (os processos psíquicos que eles 

manifestam) (Coles e Rugg, 1995).   

No entanto, é amplamente aceito pela literatura que componentes possuem 

algumas características que os definem como tais. De acordo com Donchin, Ritter e 

McCallum (1878) um componente de ERP possui quatro características básicas: (i) 

polaridade, podendo ser negativo ou positivo; (ii) latência, o tempo de demora entre o início 

do estímulo e o momento em que seus efeitos possam ser detectados; (iii) topografia, a 

posição no escalpo em que a de atividade é mais intensa; e (iv) sensitividade em relação à 

manipulação do experimento.  

Ao designar um componente, a polaridade e a latência são as características mais 

usadas para descrevê-lo. Por exemplo, o componente P600 possui uma polaridade positiva (P) 

e uma latência de 600 milissegundos após do início do estímulo.  

Em seu estudo, Frisch (2000) afirma que, em teoria, dois componentes podem ser 

distinguidos por uma única característica. Mas, na prática, tal distinção não é tão simples 

assim, especialmente porque os critérios de latência, topografia e sensitividade não possuem 

valores padronizados. Nesse sentido, é possível tratar-se de um mesmo componente quando, 

por exemplo, houver uma diferença de alguns milissegundos em sua latência.  

Ainda, é possível realizar uma classificação de componentes em exógenos, 

aqueles com breve latência, e endógenos, com latência mais longa (Rösler e Heil, 1998). Os 

componentes exógenos têm suas características (amplitude, latência e distribuição) afetadas 

por propriedades físicas de estímulos sensoriais, como suas intensidade e modalidade, por 

exemplo.  

Por outro lado, os componentes endógenos têm sua amplitude, latência e 

distribuição afetada por fatores internos, como instruções, contexto e expectativas quanto a 

tarefas. Como exemplos de componentes endógenos, têm-se uma Negatividade Frontal 



39 

 

Esquerda (Left Frontal Negativity, LAN) e uma positividade parietal (P600) que serão 

apresentadas e discutidas mais adiantes neste trabalho. Em seu estudo, Donchin, Ritter e 

McCallum (1978) explicam que “quando uma variação de ERP não puder ser atribuída à 

variação de estímulo físico, o componente de ERP será considerado endógeno. Quando a 

variação puder ser atribuída à natureza física do estímulo, o componente será considerado 

exógeno (p.56)19. 

Atualmente, sabe-se que tal definição é um tanto simplista, uma vez que quase 

todos os componentes exógenos podem ser modificados por manipulação cognitiva e os 

endógenos também podem sofrer influência de condições físicas. Assim, parece ser mais 

razoável, classificar os componentes de acordo com uma janela temporal de ocorrência. Dessa 

forma, componentes que ocorrem até os 100 primeiros milissegundos após o início do 

estímulo seriam classificados como exógenos, enquanto aqueles ocorridos depois deste 

intervalo de tempo seriam classificados de endógenos. (Coles e Rugg, 1995). 

A figura a seguir ilustra a janela temporal de componentes exógenos e endógenos 

de ERP, eliciados por estímulos visuais e auditivos:  

 
 

 

 

 

                                                             
19

 Whenever variance in the ERP cannot be attributed to variance in the physical stimulus, the ERP-components 
will be considered endogenous. Whenever the variance is attributable to the physical nature of the stimulus we 
consider the components exogenous (DONCHIN, RITTER e McCALLUM, 1978, p. 356). 
 

Figura 8: Medidas de EEG e seus componentes ideais 
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2.4.3. Componentes de ERP relacionados à sintaxe: LA
 e P600 

 

Para qualquer estudo de processamento sintático, faz-se necessário conhecer dois 

componentes de ERP principais: uma Negatividade Frontal Esquerda (Left Anterior 

Negativity, LAN) e um componente positivo tardio de distribuição parietal (P600). Nesta 

seção, ambos componentes serão apresentados e amplamente discutidos, uma vez que suas 

importâncias para a parte experimental deste trabalho são indiscutíveis. 

A Negatividade Anterior Esquerda (Left Anterior Negativity, LAN), de agora em 

diante referida como LAN, é um componente eliciado por volta de 400 ms após o início do 

estímulo, como resposta a uma violação morfossintática, como, por exemplo, à violação de 

gênero sintático (Friederici, 2002; Friederici, Hahne e Mecklinger, 1996). Dentro do modelo 

auditivo de compreensão lingüística proposto por Friederici (2004) e aqui adotado, a LAN 

ocorreria na terceira fase de processamento lingüístico, a fase 2.  

Esse componente foi bastante reportado como parte integrante de um modelo 

bifásico de resposta a uma violação sintática. O modelo de resposta bifásico é composto pela 

LAN, seguida por um componente positivo parietal tardio, suscitado por volta de 600 ms após 

o início do estímulo, a chamada P600 (Friederici, 2004; Coulson, King e Kutas, 1998).  

Este mesmo componente P600, encontrado no modelo bifásico de resposta a 

violações sintáticas, foi encontrado pela primeira vez em estudos que investigavam violações 

sintáticas diversas, como violação de flexão verbal (Friederici, Pfeifer e Hahne, 1993; Gunter, 

Stowe e Mulder, 2001), violação de concordância entre sujeito e verbo (Vos et al, 2001), 

violação de flexão de pronome (Coulson, King e Kutas, 1998) e violação de estruturas 

nominais (Neville et al, 1991; Friederici, Pfeifer e Hahne, 1993).  

Além dessas violações mencionadas, o componente P600 foi encontrado durante a 

reanálise de sentenças ambíguas (Friederici 2002), em sentenças do tipo Garden-Path e 

sentenças com aumento de complexidade (Kaan et al, 2000). Este último caso seria 

conseqüência da inabilidade do parser em designar uma preferência para as palavras 

subseqüentes em uma sentença lida ou ouvida, ou por sua dificuldade em re-analisar a 

sentença na integração sintática.  

O componente P600 pode também ser encontrado em violação sintática musical 

(Patel et al, 1998; Besson e Faita, 1995), na qual os acordes-alvo foram manipulados para 

estarem dentro ou fora do tom. Alvos que estivessem fora do tom geravam uma P600, o que 
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foi interpretado pelos autores como sendo uma tentativa de integração de estruturas já 

conhecidas. 

 

 

2.4.4. Componentes de ERP relacionados à prosódia: 
egatividade frontal e P600 

 

Até recentemente, poucos estudos neurolingüísticos sobre prosódia foram 

conduzidos (Magne et al, 2007). Em alguns estudos prosódicos de ERP, uma negatividade 

frontal foi descrita como resposta a algum tipo de violação métrica.  

Böcker et al (1999) reportam tal negatividade frontal como resposta à violação 

métrica de palavras em holandês detectada por falantes nativos desta língua. No experimento 

descrito, participantes tiveram que descriminar seqüências de palavras em holandês que 

começassem com uma acentuação fraca ou forte da primeira sílaba. Os autores detectaram 

uma negatividade frontal maior para palavras que começassem com uma sílaba de acentuação 

fraca do que de para aquelas de acentuação forte.  

Isso seria decorrência do fato de o holandês possuir uma preferência métrica para 

o troqueu (seqüência de uma sílaba forte seguida por uma fraca). Sendo o troqueu o padrão na 

língua, sua detecção não causaria o estranhamento, eliciando uma negatividade mais fraca que 

a encontrada diante da presença do iambo (seqüência de uma sílaba fraca seguida por uma 

forte), menos freqüente na língua.  

Eckstein e Friederici (2005) fornecem evidências para a integração tardia dos 

processamentos sintáticos e prosódicos. Seus resultados revelam a presença de uma 

negatividade frontal direita, como resultado da manipulação prosódica de sentenças 

sintaticamente corretas.   

Por outro lado, em vez de uma negatividade frontal, Friederici et al (2004) 

indicam a presença de um componente positivo tardio, de distribuição parietal, originado por 

volta de 600 ms após o início do estímulo (a onda P600), como resultado da influência da 

freqüência fundamental (F0) no reconhecimento das palavras. Neste experimento conduzido 

pelos autores, aos participantes (falantes nativos de alemão) foram apresentadas sílabas 

acentuadas ou não, seguidas por uma palavra ou não-palavra dissílabas em alemão. Em 

metade dos testes, a palavra-alvo começava com a mesma sílaba anteriormente apresentada. A 

tarefa dos participantes era julgar se a palavra-alvo era uma palavra ou não-palavra. Os 

resultados encontrados por Friederici et al (2004) sugerem que a acentuação facilitaria o 
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reconhecimento da palavra, uma vez que ela parece ativar representações lexicais relevantes 

para a tarefa.  

Steinhauer, Alter e Friederici (1999) também encontraram este mesmo 

componente positivo tardio (P600), gerado por fronteiras de entonação frasal, quando 

tentavam demonstrar que a prosódia guia o parser sintático na análise inicial de sentenças 

sintaticamente ambíguas. Pannekamp et al (2005) descrevem também a presença do 

componente P600 na análise de sentenças sem significados, mas entonação preservada.  

Enquanto Magne et al (2007) reportam um modelo de resposta bifásico, 

constituído por uma negatividade frontal seguida por uma P600, diante de palavras 

metricamente incongruentes, durante o processamento auditivo de sentenças curtas por 

falantes nativos de francês; Knaus e Domahs (2009) encontram este mesmo modelo de 

resposta bifásico para o julgamento de palavras correta e incorretamente acentuadas. No 

experimento conduzido pelos autores, palavras em alemão foram apresentadas aos 

participantes primeiro visualmente e depois de forma auditiva, a fim de evitar o efeito de 

busca lexical. Os participantes deveriam decidir se o que eles ouviam era uma palavra 

acentuada corretamente ou não. Palavras acentuadas incorretamente eliciavam ambos os 

componentes do modelo de resposta bifásico, a negatividade frontal e a P600, com amplitudes 

maiores do que diante de palavras com acentuação correta.  

Finalmente, Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) reportam um modelo de resposta 

bifásico (uma negatividade frontal seguida por uma P600) em resposta a sentenças auditivas, 

contendo violações métricas.  

Como é possível observar, assim como no processamento de violações sintáticas, 

um modelo de resposta bifásico (uma negatividade frontal seguida por uma P600) também 

pode ser observado no processamento de violações prosódicas. Tal similaridade no 

processamento de ambos os tipos de violações será mais adiante elucidada. 

  

Esta seção procurou proporcionar uma breve explicação sobre a origem e 

funcionalidade da técnica aqui escolhida, o eletroencefalograma (EEG), e do método a ser 

utilizado no experimento: Potencial Relacionado a Evento (ERP). Ainda, dois componentes 

muito importantes para os estudos de processamento sintático e prosódico foram 

apresentados: A negatividade frontal e a P600.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. O experimento 
 

O ritmo faz parte de todas as atividades humanas e pode ser considerado como 

sendo o dispositivo que organiza eventos no tempo (Magne et al 2004). Nas línguas naturais, 

não é diferente. O ritmo é essencial para a compreensão lingüística, uma vez que ele limita 

palavras através da acentuação e sentenças, através, por exemplo, do agrupamento de palavras 

em unidades sintáticas, criando um contorno prosódico.  

Até o momento, alguns poucos estudos de ERP, relacionados à importância do 

ritmo para o processamento sintático, foram conduzidos. Entre eles estão os estudos 

conduzidos por Magne et al, 2007 e, mais recentemente, por Schmidt-Kassow e Kotz, 2009a e 

b. 

Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) investigaram paralelamente os processamentos 

métrico e sintático de falantes nativos de alemão. Em seu experimento, participantes ouviram 

sentenças em alemão que poderiam ser corretas ou conter violações sintáticas, métricas ou 

ambas violações. Os indivíduos foram testados em duas sessões distintas, sendo instruídos em 

uma a julgar a correção gramatical das sentenças, enquanto que na outra, eles deveriam julgar 

a correção acentual das sentenças, as mesmas utilizadas para a primeira sessão. 

As autoras concluíram que o processamento métrico ocorre anteriormente ao 

processamento sintático, em um primeiro momento, interagindo com ele em uma janela 

temporal mais tardia. Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) reportam a presença de um modelo de 

resposta bifásico para detecção de violações métricas, sintáticas, e a detecção de ambas as 

violações simultaneamente. Para todas as condições propostas e testadas por elas (violação 

sintática, métrica e dupla violação), foi encontrada uma negatividade frontal, seguida por uma 

P600.  

À primeira vista, a relação entre o processamento métrico e o sintático não parece 

óbvia. Entretanto, ambos os processamentos possuem propriedades estruturais similares (Patel 

et al, 1998), uma vez que ambos se baseiam em regras altamente abstratas e geram 

expectativas em torno da progressão do discurso no contínuo do tempo (Schmidt-Kassow e 

Kotz, 2009b).  

Durante o processamento sintático do português, por exemplo, quando um artigo 

ocorre, há certa expectativa de que o elemento que se segue seja um sintagma nominal. Tal 
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expectativa quanto ao elemento subseqüente no discurso não ocorre durante o processamento 

semântico, uma vez que associações semânticas resultam do conhecimento de mundo 

particular de cada indivíduo.  

No processamento métrico de uma língua de ritmo acentual, por exemplo, ocorre 

também certa expectativa em relação à próxima sílaba acentuada (Pitt e Samuel, 1990) ou, no 

caso das línguas de ritmo silábico, em relação à próxima sílaba (Mehler et al, 1981; Culter, 

1994). Portanto, a atenção do ouvinte é direcionada de uma sílaba acentuada para a outra, em 

línguas de ritmo acentual,, de uma sílaba para outra, em línguas de ritmo silábico ou de uma 

mora para outra (Otake et al, 1993). Ambos os processamentos, métrico e sintático, predizem 

a criação de certa estruturação do fluxo contínuo do discurso.  

Em outro experimento, mas utilizando os mesmo estímulos, Schmidt-Kassow e 

Kotz investigaram o processamento métrico e sintático de bilíngües altamente proficientes de 

francês e alemão, a fim de verificar se estes eram capazes de detectar violação métrica em 

sentenças em alemão. Tal investigação é particularmente interessante pelo fato de ambas as 

línguas serem completamente diferentes quanto às suas características rítmicas e preferências 

métricas.  

Como é bastante sabido e difundido pela literatura da área, francês é uma língua 

de ritmo silábico (Dupoux e Pepperkamp, 2002; White e Mattys, 2007; Nolan e Asu, 2009; 

Nazzi e Ramus, 2003), enquanto alemão pertence ao grupo das línguas de ritmo acentual 

(Féry, 1997; Knaus e Domahs, 2009; Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b).  

Se considerada a preferência métrica, alemão e francês não poderiam ser mais 

diferentes. Enquanto francês possui uma única acentuação no final do grupo rítmico (Magne 

et al, 2007; Dupoux et al, 1997) ou, um único pé iâmbico situado na extremidade direita do 

grupo rítmico (Charette, 1991), alemão, por outro lado, apresenta como preferência métrica o 

troqueu (Eisenberg, 1991; Féry, 1997).  

Ao testar falantes nativos de francês e de espanhol em uma tarefa de julgamento 

de pares mínimos de não-palavras dissilábicas, distintas apenas quanto à posição do acento na 

sílaba, Dupoux et al (1997) encontraram evidências de uma “surdez” acentual entre os 

falantes nativos de francês. Os resultados encontrados revelam uma inabilidade de julgar 

homogeneidade métrica em sentenças, já que o desempenho dos participantes ficou no nível 

da chance. Assim sendo, falantes nativos de francês têm uma dificuldade significativamente 

maior para a detecção de variação métrica (como, por exemplo, na distinção do par mínimo 

bópelo, bopélo) do que falantes nativos de espanhol. Esta dificuldade decorreria do fato da 
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acentuação lexical não ser contrastiva na língua, fazendo com que falantes nativos de francês 

não a codifiquem como informação fonológica.  

 Os resultados encontrados por Dupoux et al (1997) foram corroborados por 

aqueles encontrado no estudo de Schmidt-Kassow e Kotz (2009a), quando bilíngües de 

francês e alemão tiveram grande dificuldade na detecção de violação métrica em sentenças 

auditivas em alemão, não revelando qualquer resposta de ERP para tais violações. No 

experimento conduzido pelas autoras, foram encontradas respostas de ERP (P600) somente 

para a condição de violação sintática e de dupla violação na tarefa sintática (condição 

explícita). Como não houve qualquer detecção de violação métrica por parte dos bilíngües por 

elas investigados, não houve interação entre os processos métricos e sintáticos em uma janela 

temporal tardia, diferentemente do que foi encontrado entre falantes nativos do idioma 

(Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b). Dessa forma, as autoras concluem que a competência no 

processamento métrico parece ser um pré-requisito para o processamento sintático à 

semelhança de falantes nativos.  

O experimento conduzido por Schmidt-Kassow e Kotz (2009a) é o primeiro do 

gênero a evidenciar através do método de ERP o que Dupoux et al (1997) mostraram através 

de seus dados comportamentais: falantes nativos de francês são “surdos” para a detecção de 

variação acentual.  

O fenômeno da “surdez” acentual ocorre entre falantes nativos de francês porque, 

nesta língua, a acentuação lexical não é contrastiva e é previsível, recaindo sempre na última 

sílaba do grupo rítmico (Charette, 1991). Assim sendo, falantes deste idioma não precisam 

codificar acentuação lexical como informação pertinente ao processamento lingüístico, o que 

os torna, portanto, insensíveis à detecção de variação acentual.  

Já o espanhol, uma língua com a mesma classificação rítmica que o francês, a de 

ritmo silábico, possui acentuação lexical contrastiva e uma preferência métrica pelo troqueu 

(Sebastian e Costa, 1997). Desta forma, o espanhol pode ser considerado uma língua que 

apresenta tanto características comuns ao francês (como a sua classificação rítmica) quanto ao 

alemão (preferência métrica pelo troqueu e acentuação lexical contrastiva). 

 Devido às propriedades rítmicas e métricas do espanhol acima descritas, bem 

como aos resultados comportamentais encontrados por Dupoux et al (1997), que revelam um 

desempenho muito melhor por parte de falantes nativos de espanhol em comparação a falantes 

nativos de francês quanto à variação acentual, seria interessante testar bilíngües tardios de 

espanhol e alemão, a fim de responder às seguintes questões:  
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1) Bilíngües tardios de espanhol e alemão teriam um desempenho 

distintivamente melhor do que bilíngües de francês e alemão (Schmidt-

Kassow e Kotz, 2009a) e tão bom quanto o de falantes nativos de alemão na 

detecção de violação acentual (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b)?  

 

2) Bilíngües tardios de espanhol e alemão revelariam respostas de ERP para a 

percepção de violação sintática e violação métrica? Se sim, como seriam estas 

respostas? Elas seriam similares ao modelo de resposta bifásico, composto 

por uma negatividade frotnal seguida por uma P600, apresentado pelos 

monolíngües de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b)? 

  

3) No processamento lingüístico de bilíngües de espanhol e alemão, a métrica 

interageria com a sintaxe durante o processamento auditivo de sentenças 

complexas em L2? Se sim, quando e como isso ocorreria? 

  

Para resumir, em experimento conduzido com falantes nativos de alemão, 

Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) encontraram um modelo bifásico de resposta de ERP (uma 

negatividade frontal, seguida por uma P600) para todas as condições testadas (sentenças 

corretas vs. com violações sintática/métrica/dupla violação) em ambas as tarefas (sintática e 

métrica). Quando o mesmo experimento, utilizando os mesmos estímulos, foi aplicado em 

bilíngües altamente proficientes de francês e alemão, não foi encontrado qualquer 

componente de ERP para a detecção de violação métrica, somente para as condições de 

violação sintática e dupla violação na tarefa sintática (condição para qual os participantes 

estavam atentos).  

 Por ser uma língua de ritmo acentual, o alemão possui sílabas proeminentes que 

funcionam como uma espécie de marcador rítmico interno da fala. O espanhol, por outro lado, 

é uma língua de ritmo silábico e possui acento com propriedades fonológicas.  

Logo, este trabalho tem como hipótese a de que bilíngües tardios de espanhol e 

alemão são capazes de distinguir violações métricas durante o processamento auditivo de 

sentenças complexas em alemão. E, caso a hipótese confirme-se correta, seria interessante 

verificar se há respostas de ERP para tais detecções e quais seriam elas, uma vez que as 

propriedades rítmicas e métricas do espanhol constituem uma espécie de interface entre as do 

francês e as do alemão.  
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3.2. Metodologia 
 

Nove falantes nativos de espanhol (todos provenientes da Espanha), destros (7 

mulheres) foram testados em duas sessões distintas. A quantidade de indivíduos utilizada 

justifica-se pela natureza robusta que os resultados coletados apresentaram, uma vez que os 

estímulos apresentados a cada indivíduo eram o suficiente a fim de permitir que a quantidade 

de sujeitos testados fosse um pouco menor, conforme proposto por Hahne (1998).  

Nenhum dos indivíduos testados apresentava qualquer tipo de déficit auditivo ou 

neurológico. Suas idades variavam entre 19 a 30 anos (22,89 anos em média) e todos falavam 

alemão como língua estrangeira, em média, há 6,33 anos. Todos os participantes aprenderam 

a segunda língua durante a puberdade (aos 16,44 em média). 

 O material de estímulo utilizado neste experimento foi o mesmo utilizado por 

Schmidt-Kassow e Kotz, (2009b), para testar monolíngües de alemão (o grupo controle) e 

para testar bilíngües de francês e alemão (Schmidt-Kassow & Kotz, 2009a).  

Os estímulos utilizados consistiam em 208 sentenças em alemão, pronunciadas 

por uma locutora profissional e nativa na língua. Entre as frases, um quarto apresentava 

violação sintática, um quarto violação métrica, um quarto dupla violação (violação métrica e 

sintática) e um quarto era constituído por frases morfossintática e metricamente corretas.  

A figura abaixo ilustra um exemplo de contorno prosódico do material utilizado 

neste experimento: 

 

 

 

 

As mesmas sentenças foram apresentadas aos sujeitos em duas sessões distintas: 

uma sessão em que os participantes foram instruídos a julgar a correção gramatical das 

Figura 9: Exemplo de contorno prosódico do material 
utilizado no experimento  
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sentenças (sendo a violação sintática a condição explícita da tarefa) e uma sessão em que os 

participantes deveriam analisar a correção métrica das sentenças (condição de violação 

sintática era a condição implícita da tarefa). A ordem em que cada indivíduo realizou uma 

tarefa ou outra na primeira sessão foi distribuída igualmente entre os participantes, fazendo 

com que metade dos participantes fosse instruída a realizar a tarefa sintática, enquanto a outra 

metade a tarefa métrica durante a primeira sessão. Ao se conduzir uma análise estatística, 

comparando o desempenho do grupo de sujeitos que começou pela tarefa sintática com o 

grupo daqueles que começaram pela tarefa métrica, constatou-se a ausência de diferença 

significativa entre eles. 

 Todas as sentenças continham estruturas similares, com um verbo modal 

conjugado e um verbo transitivo em sua forma infinitiva (constituição básica de uma sentença 

condicional em alemão). A posição do sujeito e do objeto na oração foram preenchidas com 

nomes próprios. Em cada sentença havia dois advérbios, um de tempo e outro de modo, que 

assim como todos os verbos utilizados foram controlados quanto à freqüência. Todas as 

sentenças tinham a mesma duração. Como exemplo de sentença usada no experimento, tem-se 

a tabela abaixo: 

 

Tipo de sentença Exemplo 
Correta ‘Vera ‘hätte ‘Christoph ‘gestern ‘morgen ‘duzen ‘können 

“Vera deveria ter se dirigido a Christoph informalmente ontem de 
manhã”  

Violação sintática ‘Wilma ‘hätte ‘David ‘gestern ‘morgen ‘duzte ‘können 
“Wilma deveria ter se dirigir a David informalmente ontem de manhã” 

Violação métrica ‘Detlef ‘hätte ‘Franzi ‘gestern ‘morgen du‘ZEN ‘können 
“Detlef deveria ter se dirigido a Franzi informalmente ontem de 
manhã” 

Dupla violação ‘Hermann ‘hätte ‘Anke ‘gestern ‘morgen duz‘TE ‘können 
“Hermann deveria ter se dirigir a Anke informalmente ontem de 
manhã”  

 

 

O experimento foi dividido em quarto blocos de mais ou menos oito minutos de 

duração cada, em que 52 sentenças, 13 de cada tipo (13 sentenças corretas, 13 contendo 

violação sintática, 13 com violação métrica e 13 contendo dupla violação) foram apresentadas 

de forma pseudo-randomizada. Todos os indivíduos ouviam todas as sentenças.  

O desenho do experimento foi realizado desta forma porque, apesar da estrutura 

sintática ser a mesma para todas as sentenças utilizadas no experimento, nenhuma sentença 

era igual a outra. Os nomes próprios que ocupavam as posições de sujeito e objeto apareciam 

Tabela 5:  Exemplo do material utilizado no experimento 
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apenas uma única vez em cada posição (o nome que aparecesse na posição de sujeito só 

apareceria mais uma vez na posição de objeto e em outro conjunto de sentenças), nunca 

constituindo (quando aparecessem na posição de sujeito e de objeto) duas sentenças com um 

mesmo tipo de violação. Assim sendo, cada sentença era única, não havendo necessidade de 

se evitar a influência do fator repetição no decorrer do experimento, uma vez que cada uma 

delas era inédita. A utilização de todas as sentenças para todos os indivíduos apenas tornou o 

resultado colhido mais robusto para a sua análise, sem comprometer o experimento. 

 Cada sentença era precedida por um asterisco no meio da tela que servia 

marcador visual para a fixação do olhar durante a apresentação dos estímulos. 2000 ms após o 

final da sentença, os participantes deveriam realizar o julgamento da tarefa e 2000 ms após o 

julgamento da tarefa ser feito, o teste subseqüente era iniciado. A escolha de 2000 ms de 

timeout foi realizada a fim de se evitar o processamento automático das sentenças, tão 

característicos de timeouts mais breves. 

 

 

 

 

Os participantes foram testados em uma cabine com isolamento acústico, sentados 

em uma poltrona confortável e foram instruídos a se mexer o mínimo possível durante o 

experimento. O EEG foi computado a partir de 59 eletrodos distribuídos ao longo do escalpo. 

 

 

 

 

  

Figura 10:  Ordem de apresentação dos estímulos 
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Abaixo, a ilustração do posicionamento dos eletrodos utilizados neste 

experimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O eletrodo terra foi posicionado na região do esterno e um eletrodo usado como 

referência on-line foi posicionado sobre o mastóide esquerdo, posteriormente os eletrodos 

foram re-referenciados off-line com base no eletrodo-referência. A impedância dos eletrodos 

foi mantida abaixo de 5 kΩ. Quatro eletrodos foram colocados na pele, posicionados 

verticalmente e horizontalmente aos olhos, a fim de se gravar o EOG20.  

Os registros de EEG de cada indivíduo foram, posteriormente, trabalhados quanto 

à presença de movimento ocular, piscadas e outros artefatos através de um algoritmo de 

rejeição automática, bem como de inspeção visual manual. A janela temporal levada em 

consideração na análise dos testes tinha início na palavra crítica (o verbo principal) até 1800 

ms após o seu término. Todos os testes respondidos erradamente foram rejeitados, bem como 

aqueles contaminados por artefatos.  

 

 

                                                             
20 EOG é a abreviação para o termo eletro-oculograma. O EOG é a medida baseada no fato de os olhos 
possuírem potencial elétrico à semelhança de uma bateria. A parte frontal do globo ocular corresponderia à parte 
positiva enquanto a posterior, à negativa. O potencial elétrico gerado é resultado do potencial trans-epitelial , 
variando de um a vários milivolts, conforme a iluminação do ambiente. O EOG é medido indiretamente, através 
de eletrodos posicionados na pele horizontalmente e verticalmente aos olhos. Além da variação de potencial por 
variação de luz, esta técnica pode ser utilizada para medir variação de potencial constante, desde que haja 
coperação por parte do sujeito, para que seu olhar mantenha-se fixado em um alvo determinado, gerando 
movimentos sacádicos consistentes (MARMOR e ZRENNER, 1993).  

Figura 10: eletrodos analisados estatisticamente no 
experimento 
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3.3. Resultados 
 
 
3.3.1. Resultados comportamentais  

 

As taxas de precisão das tarefas métricas e sintáticas foram à cima de 80%, o que 

implica que os participantes entenderam o que lhes era esperado em ambas as tarefas. Uma 

análise ANOVA geral, conduzida para os resultados comportamentais da tarefa sintática, 

revelou que serem todas as porcentagens de respostas corretas superiores a 97% (sentenças 

corretas: 99,14%, com violação sintática: 97,86%, com violação métrica: 99,57% e com dupla 

violação: 99,35%). A análise ANOVA geral computada para a tarefa sintática revelou que o 

fator condição não possui efeito significativo (F(3.24) = 1,64, p <0,2). 

A seguir, o gráfico que ilustra o desempenho dos participantes na tarefa sintática:  

 

  

 

 

 Já para a tarefa métrica, o fator condição teve um efeito significativo (F(3,24) = 

4,67, p< 0,01). Quando os níveis do fator condição foram comparados, houve uma diferença 

significativa entre a taxa de precisão para as sentenças corretas (98,50%), com violação 

sintática (95,29%), com violação métrica (89,95%) e com dupla violação (80,76%), como 

mostra o gráfico a seguir. 

 

99,11 97,86 99,57 99,35

Tarefa Sintática
correta violação sintática violação métrica dupla violação

Gráfico 1: Resultados comportamentais para a tarefa sintática 
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3.3.2. Resultados de ERP 

 

As respostas de ERP encontradas no presente experimento diferem de uma 

condição para outra, bem como entre as tarefas. Na tarefa sintática, uma P600 com 

distribuição por toda a cabeça foi encontrada para a condição de violação sintática e também 

para a condição de dupla violação, enquanto que, para a condição de violação métrica, uma 

negatividade precoce com distribuição parietal foi encontrada. Na tarefa métrica, uma P600 

foi encontrada para a condição de violação sintática. Na condição de violação métrica, um 

modelo de resposta bifásico foi encontrado (uma negatividade frontal seguida por uma P600), 

bem como uma negatividade precoce com distribuição parietal. E, finalmente, para a condição 

de dupla violação uma negatividade frontal foi identificada. 

A fim de se analisar esses componentes, tanto para a tarefa sintática quando para a 

tarefa métrica, duas inspeções de linha de tempo foram conduzidas. Após esta primeira 

análise, decidiu-se analisar estatisticamente cada tarefa (sintática e métrica) e cada condição 

testada (violação sintática, violação métrica e dupla violação) de forma separada, uma vez que 

os componentes encontrados variavam em latência para cada condição dentro de uma mesma 

tarefa. A correção de Greenhouse-Geisser foi aplicada, considerando os efeitos com mais de 

um grau de liberdade.  

Em ambas as tarefas (métrica e sintática), as seguintes regiões de interesse 

(Region of Interest, ROI) foram estatisticamente analisadas: região anterior esquerda (AF7, 

AF3, F7, F5, FT7, FC5, FC3), anterior direita (AF8, AF4, F6, FT8, FC6, FC4), posterior 

95,29
98,5

89,95

80,76

Tarefa Métrica
correta violação sintática violação métrica dupla violação

Gráfico 2: Resultados comportamentais para a tarefa métrica 



53 

 

 

esquerda (CP3, P3, P5, P7, P9, PO3, PO7, O1) e posterior direita (CP4, P4, P6, P8, P10, PO4, 

PO8, O2).  

 

 

3.3.2.1. Tarefa sintática  

 

Com base em uma linha de tempo previamente computada, bem como uma 

inspeção visual, as seguintes janelas temporais foram analisadas estatisticamente:  

 

• Para a negatividade de 300 a 400 ms (condição de violação métrica); 

• Para a P600, de 900 a 1500 ms (condição de violação sintática) e de 

1400 a 1550 ms (condição de dupla violação). 

 


egatividade 

 

Para cada janela temporal e para cada condição foi realizada uma análise ANOVA 

com dois fatores entre-sujeitos: condição (correta vs. violação sintática/métrica/dupla 

violação) e hemisfério (esquerdo vs. direito).  

Com relação à condição de violação métrica, uma análise ANOVA foi conduzida 

para a janela temporal entre 300 e 400 ms, revelando uma significância marginal como efeito 

do fator condição (F(1,8) = 4,96, p < 0,06). 

 

 

P600 

 

Para avaliar o componente P600, foi conduzida uma análise ANOVA para cada 

condição, em diferentes janelas temporais, com dois fatores entre-sujeitos: condição (correta 

vs. violação sintática/métrica/dupla violação) e hemisfério (esquerdo vs. direito).  

Para a condição de violação sintática, foi analisada a janela temporal entre 900 e 

1500 ms. A interação entre os fatores condição e hemisfério provou ser significante (F(1,8) = 

25,54 p < 0,001), ao resolver esta interação pelo fator hemisfério, encontrou-se um efeito 

significativo para o fator condição (correta vs. violação sintática) somente para o hemisfério 

direito (F(1,8) = 35,73, p < 0,001). 
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Em relação à condição de dupla violação, a janela temporal analisada foi entre 

1400 e 1550 ms. O efeito da interação entre os fatores condição e hemisfério mostrou-se 

significativo (F(1,8) = 11,20, p = 0,01), fazendo-se necessário resolver esta interação pelo 

fator hemisfério, resultando em um efeito significativo do fator condição (correta vs. dupla 

violação) apenas para o hemisfério direito (F(1,8) = 16,68, p < 0,004). 

As figuras seguintes ilustram os resultados de ERP apresentados pelos sujeitos 

testados na tarefe sintática. A figura 12 diz respeito às respostas de ERP apresentada pelos 

sujeitos na condição de violação sintática, enquanto a figura 13, em relação à condição de 

violação métrica e a 14 à de dupla violação.  
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3.3.2.2. Tarefa métrica  

 

Uma linha de tempo previamente computada, bem como uma inspeção visual 

serviram de base para a seleção das seguintes janelas temporais:  

 

• Para a negatividade, entre 250 e 450 ms e entre 800 e 900 ms (condição de 

violação métrica) e entre 400 e 1400 ms (condição de dupla violação). 

• Para a P600, entre 1550 e 1800 ms (condição de violação sintática) e entre 

1500 e 1700 ms (condição de violação métrica). 

 

egatividade 

 
Para cada condição e cada janela temporal uma análise ANOVA foi conduzida, 

considerando dois fatores entre-sujeitos: condição (correta vs. violação sintática/métrica/dupla 

violação) e hemisfério (esquerdo vs. direito).  

Para a condição de violação métrica, duas janelas temporais foram computadas, 

uma entre 250 e 450 ms e a outra entre 800 e 900 ms. Para a janela temporal entre 250 e 450 

ms, houve um efeito significativo do fator condição (F(1,8) = 15,62, p < 0,005). Para a janela 

entre 800 e 900 ms, também foi encontrado um efeito significativo causado pelo fator 

condição (F(1,8) = 5,43 p < 0,05).  

Em relação à condição de dupla violação, o fator condição teve um efeito 

significativo marginal (F(1,8) = 5,00, p < 0,056) para a janela temporal entre 400 e 1400 ms. 

 
P600 

 
Uma análise ANOVA foi computada para cada condição em cada janela temporal, 

levando em consideração dois fatores entre-sujeitos: condição (correta vs. violação 

sintática/métrica/dupla violação) e hemisfério (esquerdo vs. direito).  

Em respeito à condição de violação sintática, a janela temporal entre 1550 e 1800 

ms revelou efeito significativo do fator condição (sentenças corretas vs. violação sintática) 

(F(1,8) = 6,76, p < 0,04). Na condição de violação métrica, o fator condição teve efeito 

significativo para a janela temporal entre 1500 e 1700 ms (F(1,8) = 6,76, p < 0,04).  

As figuras 15, 16 e 17, a seguir, ilustram as respostas de ERP apresentadas pelos 

indivíduos testados na tarefa métrica, para as condições de violação sintática, métrica e dupla 

violação, respectivamente. 
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3.4. Discussão  

 

Os resultados do experimento aqui descrito revelam que bilíngües tardios de 

espanhol e alemão mostram respostas de ERP para cada condição testada (violação sintática, 

métrica e dupla violação) em cada uma das tarefas (sintática e métrica). Para a condição 

sintática, na tarefa métrica (condição implícita), os participantes tiveram como resposta uma 

P600 tardia, enquanto que, para a condição métrica, um modelo de resposta bifásico foi 

encontrado (uma negatividade frontal seguida por uma P600), bem como uma negatividade 

precoce com distribuição parietal. Para a condição de dupla violação, ainda na tarefa métrica, 

uma negatividade frontal foi encontrada.  

Em relação à tarefa sintática, foi encontrada uma P600 com distribuição por toda a 

cabeça para as condições de violação sintáticas e de dupla violação, enquanto que para a 

condição de violação métrica, uma negatividade precoce com distribuição parietal foi eliciada 

como resposta de ERP.  

Embora os mesmos componentes aqui encontrados e descritos (Negatividade e 

P600) tenham sido reportados por Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b, quando falantes nativos de 

alemão foram testados, sua distribuição topográfica e latência são divergentes. Ainda, entre 

bilíngües tardios de espanhol e alemão, a Negatividade e a P600 não foram encontradas 

sempre juntas, como no modelo de resposta bifásico reportado por Schmidt-Kassow e Kotz, 

2009b. A fim de compreender tais diferenças, faz-se necessário olhar cada condição de cada 

tarefa separadamente.  

Se tomada a tarefa sintática como exemplo, a P600 obtida nas condições de 

violação sintática e de dupla violação possui uma distribuição diferente daquela apresentada 

por falantes nativos de alemão. Enquanto os participantes alemães revelaram uma P600 com 

distribuição parietal, bilíngües de espanhol e alemão apresentaram este mesmo componente 

com distribuição por toda a cabeça.  

Outra diferença entre monolíngües de alemão e os bilíngües aqui testados em 

relação a essas mesmas condições (violação métrica e dupla violação) diz respeito à latência 

da P600. Enquanto a P600 para os monolíngües teve uma latência entre 750 e 1050 ms, os 

bilíngües tardios revelaram uma latência entre 900 e 1500 ms para a condição de violação 

sintática e entre 1400 e 1550 ms para a condição de violação métrica. Ao contrário daquilo 

registrado entre monolíngües, não foi encontrada uma P600 para a condição de violação 

métrica na tarefa sintática, apenas uma negatividade frontal.  
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Em respeito à Negatividade gerada em resposta à violação métrica da tarefa 

sintática, para os monolíngües, este componente apresentou uma latência entre 250 e 500 ms 

(Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b). Os bilíngües tardios de espanhol e alemão revelaram uma 

latência parecida, entre 250 e 450 ms, entretanto, este componente teve uma distribuição 

diferente. Enquanto, entre os monolíngües, esta negatividade teve uma distribuição frontal, 

nos bilíngües, sua distribuição foi parietal.  

Para as condições de violação sintática e de dupla violação na tarefa sintática, os 

monolíngües testados por Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) apresentaram uma negatividade 

com latência entre 500 e 650 ms e entre 250 a 500 ms, respectivamente. Enquanto que os 

bilíngües tardios de espanhol e alemão não apresentaram qualquer negatividade para essas 

duas condições da tarefa sintática.  

Na tarefa métrica, falantes nativos de alemão revelaram um modelo de resposta 

bifásico (Negatividade frontal, seguida por uma P600) para todas as condições (violação 

sintática, violação métrica e dupla violação). Para a condição de violação sintática, 

monolíngües de alemão eliciaram uma negatividade frontal com latência entre 600 e 850 ms, 

enquanto que para a condição métrica e de dupla violação, a latência desta negatividade 

ocorreu entre 200 e 450 ms.  

Os bilíngües aqui testados, por outro lado, apresentaram uma negatividade 

somente para as condições de violação métrica e dupla violação na tarefa métrica. Para a 

condição métrica, foram encontradas duas negatividades: uma precoce entre 250 a 450 ms, 

com distribuição parietal (divergindo daquela com distribuição frontal encontrada entre os 

monolíngües); e uma negatividade frontal com latência entre 800 e 900 ms. Finalmente, para 

condição de dupla violação, foi computada uma negatividade frontal, com a latência entre 400 

a 1400 ms. 

Na tarefa métrica, as P600 geradas no modelo de resposta bifásico apresentado 

por falantes nativos de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b) revelaram latências entre 550 

e 850 ms para as condições de violação métricas e de dupla violação e entre 850 e 1150 ms 

para a condição de violação sintática. 

Já o grupo de bilíngües aqui testados revelou, na tarefa métrica, uma P600 apenas 

para as condições de violação sintática e métrica, cujas latências ocorreram entre 1550 e 1800 

ms e entre 1500 e 1700 ms, respectivamente.  

Mas o que esses componentes, no caso a Negatividade precoce e a P600 revelam? 

E por que esses resultados são diferentes daqueles encontrados por Schmidt-Kassow e Kotz 

(2009b) entre falantes nativos de alemão?  
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Na literatura da área, a Negatividade frontal é associada à detecção de erro 

(Friederici, 2002; Friederici et al, 1996; Friederici, 2004; Coulson. King e Kutas,, 1998) e, 

freqüentemente, é encontrada juntamente com uma positividade parietal tardia (P600), em um 

modelo de resposta bifásico (Magne et al, 2007; Knaus e Domahs, 2009; Schmidt-Kassow e 

Kotz, 2009b; Friederici, 2004; Coulson, King e Kutas,, 1998). A P600, por outro lado, é 

reportada como sendo uma resposta à re-análise ou reprocessamento (Friederici 2002; Kaan et 

al, 2000; Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b; Magne et al, 2007).  

As diferenças existentes entre os resultados do experimento conduzido e descrito 

para o presente trabalho e aqueles reportados por Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) podem 

ocorrer devido às seguintes razões:  

 

a) Pelo fato de a classificação rítmica do espanhol, língua materna dos 

participantes ser diferente daquela do alemão, sua L2; 

 

b) Pelo grau de proficiência dos participantes.  

 

Ambos os fatores como justificativas para os resultados aqui encontrados serão 

analisados e discutidos a seguir. 

  Iniciemos pela diferença rítmica entre espanhol e alemão. Como já mencionado 

anteriormente, alemão é uma língua classificada como tendo ritmo acentual (Féry, 1997), com 

acento lexical contrastivo (Kuijk e Boves, 1997) e o troqueu como pé métrico preferencial 

(Féry, 1997).  

Os falantes nativos de alemão processam violações métricas e sintáticas na língua 

da forma que pode ser considerada ideal, uma vez que eles possuem todas as “ferramentas” 

adequadas para detectá-las, eles são o chamado “grupo-controle”. Então, quando falantes 

nativos de outra língua são expostos a violações sintáticas e métricas em alemão, eles podem 

apresentar diferentes repostas a elas (ou até mesmo ausência das mesmas).  

Tomemos como exemplo os resultados encontrados por Schmidt-Kassow e Kotz 

(2009a) quando bilíngües tardios altamente proficientes de francês e alemão foram testados, 

com os mesmos estímulos utilizados neste experimento e naquele conduzido por Schmidt-

Kassow e Kotz (2009b). Os resultados revelados pelos bilíngües de francês e alemão 

(Schmidt-Kassow e Kotz, 2009a) são muito diferentes daqueles apresentados pelos 

monolíngües, ou grupo-controle (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b).  
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Uma análise conduzida com todos os sujeitos revela que bilíngües tardios de 

francês e alemão não tiveram qualquer resposta de ERP para a tarefa métrica em nenhuma de 

suas condições (violação sintática, violação métrica e dupla violação). Esses bilíngües 

revelaram apenas uma resposta de ERP (uma P600) para as condições de violação sintática e 

de dupla violação na tarefa sintática, como mostra, a seguir, a tabela contendo o resumo dos 

resultados obtidos nos três experimentos até agora mencionados:    

 

 
 
TAREFA – condição 

Monolíngües de 
alemão (Schmidt-
Kassow e Kotz, 
2009b) 

Bilíngües de 
espanhol e alemão 

Bilíngües de francês 
e alemão (Schmidt-
Kassow e Kotz, 
2009a) 

 
MÉTRICA –   
violação sintática 

 
Negatividade frontal               

+ P600 

 
P600 

 
Nenhuma resposta 

 
MÉTRICA  –  
violação métrica 

 
Negatividade frontal  

+ P600 

 
Negativide frontal e + 
P600 + Negatividade 

com distribuição 
parietal 

 
Nenhuma resposta 

 
MÉTRICA  –      
dupla violação 

 
Negatividade frontal 

+ P600 

 
Negatividade frontal 

 
Nenhuma resposta 

 
SINTÁTICA – 
violação sintática  

 
Negatividade frontal  

+ P600 

 
P600 (distribuição em 

toda a cabeça) 

 
P600 

 
SINTÁTICA – 
violação métrica 

 
Negatividade frontal  

+ P600 

 
Negatividade 

(distribuição parietal) 

 
Nenhuma resposta 

 
SINTÁTICA –    
dupla violação 

 
Negatividade frontal  

+ P600 

 
P600 (distribuição em 

toda a cabeça) 

 
P600 

 

 

 

 

 Em vista desses resultados, pode-se concluir que bilíngües tardios de francês e 

alemão não detectam violação métrica em sua L2, apenas violações sintáticas. Mas por que 

isso ocorre?  

Tabela 6: Respostas de ERP obtidas nos experimentos conduzidos com monolíngües de alemão 
(Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b), bilíngües tardios de francês e alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 
2009a)  e com  bilíngües tardios de espanhol e alemão 



66 

 

 

Como sabido, francês é uma língua de ritmo silábico (Pike, 1945; Dupoux et al, 

1997; Dupoux et al, 1999), com um único pé métrico iâmbico, situado na extremidade direita 

do grupo rítmico (Charette, 1991) e sem acento lexical contrastivo (Dupoux et al, 1999). 

Portanto, as propriedades rítmicas e preferências métricas do francês podem ser interpretadas 

como sendo o oposto simétrico daquelas do alemão, já que alemão possui ritmo acentual, 

acentuação lexical contrastiva e o troqueu como pé métrico preferencial.  

Os resultados encontrados por Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) são justificados 

pelo fato de, em francês, as informações prosódicas necessárias para a detecção de violações 

métricas em alemão não são codificadas lingüisticamente.  

As informações, necessárias a fim de se processar a prosódia, mais 

especificamente o ritmo e a métrica, em uma dada língua são adquiridas durante os primeiros 

anos de vida. Neste período, crianças tornam-se sensíveis para propriedades lingüísticas 

relevantes para a sua língua materna, tornando-se insensíveis para aquelas não-relevantes 

(Dupoux e Peperkamp, 2002). Já aos 9 meses de idade, bebês conseguem reconhecer padrões 

métricos de sua língua materna (Nazzi e Ramus, 2003; Juczyk, Cutler, & Redanz, 1993); 

distinguir entre propriedades rítmicas pertencentes à sua língua materna daquelas pertencentes 

a uma língua estrangeira (Mehler et al, 1988) e, até mesmo, distinguir entre duas línguas 

estrangeiras (Nazzi et al, 1998). 

Logo, quando alguma informação suprasegmental não for importante ou distintiva 

para uma língua, ela não é codificada como fonológica e, por isso, seus falantes nativos não a 

processam. Por isso, bilíngües tardios de francês e alemão não revelam qualquer resposta para 

a detecção de violação métrica de sentenças em alemão, uma vez que acentuação lexical ou 

variação métrica não é contrastiva na língua, nem o troqueu faz parte do padrão métrico 

francês.  

Espanhol, por outro lado, é também uma língua de ritmo silábico, assim como o 

francês (Pike, 1945; Dupoux et al, 1997; Dupoux et al, 1999). No entanto, ela apresenta 

acentuação lexical contrastiva e preferência métrica pelo troqueu, assim como o alemão 

(Sebastian e Costa, 1997), constituindo, assim, uma língua, em parte, semelhante ao francês e, 

em parte, ao alemão.  

Apesar de o alemão e o espanhol apresentarem preferências métricas semelhantes 

e acentuação lexical contrastiva, essas duas línguas pertencem a classes rítmicas distintas. 

Como reporta Culter (1994), falantes de línguas de ritmo acentual baseiam-se na expectativa 

quanto à próxima sílaba acentuada (ou proeminente) para realizarem a segmentação do 

discurso, enquanto falantes de línguas de ritmo silábico na expectativa da próxima silaba 



67 

 

 

(Mehler et al, 1981). Assim sendo, talvez as diferenças rítmicas entre as duas línguas 

(espanhol e alemão) tenham sido responsáveis pelo padrão de respostas encontrado neste 

experimento ser diferente daquele apresentado por falantes nativos de alemão.  

A tabela abaixo ilustra as principais características rítmicas do alemão, espanhol e 

francês: 

 

  
Alemão 

 
Espanhol 

 
Francês 

Classificação 
rítmica 

 
Ritmo acentual 

 
Ritmo silábico 

 
Ritmo silábico 

Preferência métrica Troqueu 
(Féry, 1997) 

Troqueu (Sebastian e 
Costa, 1997) 

Um único pé iâmbico 
(Charette, 1991) 

Acentuação lexical Presente Presente Ausente 

 
 

 

Outro fator a ser considerado é o tempo de exposição à L2 dos bilíngües testados 

para este experimento. Enquanto os bilíngües de francês e alemão testados por Schmidt-

Kassow e Kotz (2009a) tiveram uma exposição média de 12,33 anos, os bilíngües de espanhol 

e alemão foram expostos apenas 6,33 anos a ela. Apesar de este intervalo de tempo ser 

suficiente para a aquisição de proficiência, uma vez que todos eles eram fluentes em alemão, a 

diferença entre os participantes varia entre 1 a 20 anos de exposição (desvio-padrão = 5,91).  

Se, por um lado, bilíngües de francês e alemão testados por Schmidt-Kassow e 

Kotz (2009) não possuíam, em sua língua materna, as informações fonológicas necessárias 

para processar violações métricas em alemão, mas eram bastante proficientes em sua L2; por 

outro, bilíngües de espanhol e alemão possuíam todas as ferramentas necessárias para 

detectarem violação métrica em L2, mas eram menos proficientes do que o outro grupo de 

bilíngües.  

Talvez, devido ao fato dos bilíngües aqui testados não serem mais proficientes na 

L2, tenham sido recrutadas redes neuronais diferentes daquelas recrutadas por falantes nativos 

do idioma durante o processamento lingüístico. Esta diferença pode ter sido a causa do 

surgimento do padrão atípico de resposta (diferente daquele apresentado por falantes nativos). 

Portanto, seria interessante investigar se, em uma tarefa de detecção de violações métricas e 

sintáticas, a proficiência na L2 desempenha um papel importante para definir a natureza das 

respostas de ERP.  

 

Tabela 7: Propriedades rítmicas e métricas do alemão, fancês e espanhol  
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4. DISCUSSÃO GERAL 

a. Discussão geral 

 

Este trabalho procurou investigar a influência do ritmo sobre a segmentação e o 

processamento lingüístico em bilíngües tardios de espanhol e alemão. Originalmente, três 

perguntas foram propostas como guia para esta pesquisa. São elas:  

 

1) Bilíngües tardios de espanhol e alemão teriam um desempenho 

distintivamente melhor do que bilíngües de francês e alemão (Schmidt-

Kassow e Kotz, 2009a) e tão bom quanto o de falantes nativos de alemão na 

detecção de violação acentual (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b)?  

 

2) Bilíngües tardios de espanhol e alemão revelariam respostas de ERP para a 

percepção de violação sintática e violação métrica? Se sim, como seriam estas 

respostas? Elas seriam similares ao modelo de resposta bifásico, composto 

por uma negatividade frotnal seguida por uma P600, apresentado pelos 

monolíngües de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b)? 

  

3) No processamento lingüístico de bilíngües de espanhol e alemão, a métrica 

interageria com a sintaxe durante o processamento auditivo de sentenças 

complexas em L2? Se sim, quando e como isso ocorreria? 

 

A fim de responder a primeira questão, faz-se necessário observar os resultados 

comportamentais obtidos no experimento aqui descrito e contrastá-los com os resultados 

encontrados em dois outros experimentos conduzidos por Schmidt-Kassow e Kotz (2009a e 

b).  

Para a tarefa sintática, os resultados revelam que tanto bilíngües tardios de 

espanhol e alemão quanto bilíngües tardios de francês tiveram desempenho semelhante ao de 

falantes nativos de alemão (grupo-controle). Os falantes nativos tiveram todos os índices de 

precisão acima de 99% (sentenças corretas: 99,35%, com violação sintática: 99,19%, violação 

métrica: 99,19 e dupla violação: 99,51%). Enquanto bilíngües de espanhol e alemão 

apresentaram índices de precisão acima de 97% (sentenças corretas: 99,14%, com violação 

sintática: 97,86%, com violação métrica: 99,57%, dupla violação: 99,35%); e bilíngües de 

francês e alemão computaram todos os percentuais de acerto acima de 95% (sentenças 
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corretas: 96,67%, com violação sintática: 98,08%, com violação métrica: 97,17% e com dupla 

violação: 95,42%), como ilustra o gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

Entretanto, quando são comparados os resultados comportamentais da tarefa 

métrica, realizada pelos três grupos de participantes, a situação é bastante diferente. Os 

índices de precisão do grupo-controle na tarefa métrica foram, em média, de 92,88% 

(sentenças corretas: 99,27%, com violação sintática: 93,02%, com violação métrica: 96,07% e 

com dupla violação: 83,17%), como demonstra o gráfico abaixo.  

 

 

 

 

98,94 96,33
99,29

Tarefa Sintática

bilíngües de espanhol e alemão bilíngües de francês e alemão

monolíngües de alemão

90,91

73,57

92,88

Tarefa Métrica

bilíngües de espanhol e alemão bilígües de francês e alemão

monolíngües de alemão

Gráfico 4: Resultados comportamentais na tarefa métrica de bilíngües 
tardios de espanhol e alemão, francês e alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 
2009a) e monolíngües de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b). 

Gráfico 3: Resultados comportamentais na tarefa sintática de bilíngües 
tardios de espanhol e alemão, francês e alemão (Schmidt-Kassow e 
Kotz,2009a) e monolíngües de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b). 
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Para esta mesma tarefa, bilíngües de espanhol e alemão apresentaram, em média, 

índices de precisão de 90,91% (sentenças corretas: 98,44%, com violação sintática: 95,22%, 

com violação métrica: 89,56% e com dupla violação: 80,44%), mostrando um desempenho 

muito semelhante àquele alcançado por falantes nativos de alemão. Já em relação aos 

bilíngües de francês e alemão, os índices de precisão para a tarefa métrica foram, em média 

73,57% (sentenças corretas: 89.5%, com violação sintática: 65,07%, com violação métrica: 

62,32% e com dupla violação: 77,42%) (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009a), bastante diferentes 

dos resultados apresentados por bilíngües de espanhol e alemão e pelo grupo-controle.  

Assim, com relação à primeira pergunta aqui proposta, no caso, se bilíngües 

tardios de espanhol e alemão teriam um desempenho distintivamente melhor do que bilíngües 

de francês e alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009a) e tão bom quanto falantes nativos de 

alemão na detecção de violação acentual (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b), a resposta é sim, 

eles têm.  

Os resultados comportamentais aqui apresentados vão ao encontro daqueles 

reportados por Dupoux et al (1997), quando estes testaram falantes nativos de francês e de 

espanhol, constatando que os franceses mostravam grande dificuldade em distinguir um par 

mínimo de não-palavras dissílabas, distintas apenas quanto à acentuação. Os autores 

constataram que falantes nativos de francês são “surdos” para variação acentual, enquanto 

falantes nativos de espanhol, não.  

Os resultados obtidos por Schmidt-Kassow e Kotz (2009a) corroboram com os 

achados de Dupoux et al (1997), ao constatarem também a presença de “surdez” acentual e 

como esta parece afetar o processamento métrico, já que os bilíngües de francês e alemão 

tiveram um desempenho muito pior do que o grupo-controle, na detecção de violação métrica. 

Por outro lado, o trabalho aqui apresentado, em conformidade com os achados de Dupoux et 

al (1997), proporciona mais evidências de que falantes nativos de espanhol não apresentam 

“surdez” acentual (uma vez que seu índice de acerto para a tarefa métrica foi em média de 

90,91%). O índice de precisão dos bilíngües aqui testados aproxima-se do índice encontrado 

no grupo controle ( 92,88% em média).  

A fim de responder às segunda e a terceira questões aqui propostas, faz-se 

necessário contemplar os resultados de ERP obtidos. O grupo-controle teve como resposta um 

modelo bifásico, uma negatividade frontal, seguida por uma P600, para todas as condições em 

ambas as tarefas (Schmidt-Kassow and Kotz, 2009b). 

Como descrito pelas autoras, diante de uma violação métrica, a Negatividade 

frontal surgiu mais anteriormente do que diante de uma violação sintática, o que significa que 
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a métrica ser processada anteriormente à sintaxe em uma primeira janela temporal, enquanto 

elas interagem em uma janela temporal mais tardia.  

Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) descrevem ainda uma relação entre o 

processamento métrico e o sintático, com base na amplitude de onda, resultante do 

processamento da condição de violação dupla. De acordo com o princípio de Superposição de 

Helmholz, se a métrica e a sintaxe não fossem processos relacionados, a amplitude de onda da 

condição sintática e da condição métrica deveria ser menor do que a da condição de violação 

dupla. Os achados de Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) revelam que não houve um aumento 

significativo na amplitude de onda da condição de violação dupla em comparação com as 

condições isoladas. Logo, o processamento métrico tem início em uma janela temporal 

precoce e interage com a sintaxe em uma janela temporal mais tardia.  

Schmidt-Kassow (2007) aponta para o fato de que o modelo proposto por 

Friederici (2004), embora permita, não faça referência sobre o processamento prosódico. Em 

seu trabalho, a autora sugere que o processamento métrico se daria em uma janela temporal 

precoce e seria integrado com a sintaxe, em uma mais tardia. 

Tendo isso em vista, os resultados encontrados para bilíngües tardios de espanhol 

e alemão podem ser explicados. As respostas de ERP encontradas revelam que, mesmo 

quando era a condição implícita na tarefa, a violação métrica foi detectada pelos participantes, 

uma vez que houve sempre um componente de ERP como resposta.  

Assim, com relação à primeira parte da segunda questão aqui proposta, se 

bilíngües tardios de espanhol e alemão revelariam respostas de ERP para a percepção de 

violação sintática e violação métrica, a resposta é sim, eles revelam respostas de ERP para 

todos os tipos de violações aqui testadas. Quanto à segunda parte da segunda pergunta aqui 

formulada, que diz respeito à natureza das respostas de ERP encontradas nos participantes 

bilíngües aqui testados, ela será respondida em seguida.  

Na tarefa sintática, enquanto falantes nativos de alemão mostraram um modelo 

bifásico de resposta para todas as condições testadas nesta tarefa, bilíngües de espanhol e 

alemão revelaram apenas uma P600 (com distribuição não só parietal, mas por toda a cabeça) 

para as condições de violação sintática e de dupla violação. Os bilíngües aqui testados 

revelaram uma negatividade somente para a condição de violação métrica, sendo que esta, 

atipicamente, teve distribuição parietal. 

Em relação à tarefa métrica, diferentemente do modelo bifásico de resposta 

apresentado pelo grupo-controle para todas as condições testadas (Schmidt-Kassow e Kotz, 

2009b), os bilíngües de espanhol e alemão eliciaram, para a condição de violação sintática, 
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uma P600 comparável àquela encontrada no grupo-controle. Entretanto, nenhuma 

negatividade frontal foi encontrada. Na condição de violação métrica, um padrão bifásico de 

resposta foi encontrado entre os bilíngües de espanhol e alemão (semelhante àquele 

apresentado pelo grupo-controle), além de uma negatividade precoce com distribuição 

parietal. E, finalmente, na condição de dupla violação, apenas uma negatividade frontal foi 

registrada entre os bilíngües, distinguindo-se mais uma vez do padrão bifásico de resposta 

encontrado em falantes nativos. 

Referente à terceira e última parte da segunda pergunta aqui proposta, se as 

respostas de ERP obtidas entre bilíngües de espanhol e alemão são similares ao modelo de 

resposta bifásico apresentado pelo grupo-controle (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b), a 

resposta é, em parte, sim e, em parte, não. 

Em parte sim, porque os mesmos componentes de ERP descritos em experimento 

conduzido com falantes nativos de alemão (Negtividade e P600) foram também encontrados 

entre bilíngües de espanhol e alemão aqui testados. Entretanto, a resposta é, em parte, não, 

porque esses componentes não ocorrem sempre juntos entre esses bilíngües, como acontece 

com os monolíngües e, às vezes, eles são registrados em locais atípicos, algumas vezes 

diferentes daqueles registrados no grupo-controle. 

A respeito da terceira e última questão aqui proposta, se a métrica interage com a 

sintaxe no processamento lingüístico de bilíngües de espanhol e alemão e, se sim, como isso 

se daria, não há como respondê-la tendo como base os presentes achados, por dois motivos: 

Primeiro porque os bilíngües revelaram componentes distintos e com latências diferentes para 

cada condição. Logo, não é possível verificar se houve efeito acumulativo ou depreciativo na 

amplitude de onda, como Schmidt-Kassow & Kotz (2009b) fizeram.  

Em segundo lugar, apesar de todos os participantes serem suficientemente 

proficientes em L2 a ponto de revelarem componentes de ERPs como resposta, como os 

bilíngües de francês e alemão não apresentaram qualquer tipo de resposta de ERP para a 

tarefa métrica, torna-se impossível agrupar esses dois conjuntos de sujeitos a fim de contrastá-

los.  

Assim, para que esta última questão possa ser respondida, é necessário conduzir 

outro experimento, para testar bilíngües mais e menos proficientes do que aqueles aqui 

testados. Ao se testar participantes menos proficientes, espera-se descobrir mais sobre o 

quanto o processamento métrico bem sucedido pode ser pré-requisito para o processamento 

sintático como condição implícita.  
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Enquanto que ao se investigar bilíngües mais proficientes, será possível averiguar 

se o processamento métrico e sintático se assemelham mais àquele de falantes nativos, 

podendo, então, ser testado se há interação entre métrica e sintaxe no processamento de L2 e 

como esses processos interagem. 

Esta diferença entre os resultados apresentados pelos bilíngües aqui testados e 

aqueles encontrados em falantes nativos de alemão (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009b) pode ter 

como causa o fato de os bilíngües de espanhol e alemão serem proficientes na L2, mas não o 

suficiente para processá-la como falantes nativos e, por isso, recrutarem áreas e redes 

neuronais diferentes daquelas recrutadas pelo grupo-controle.  

Como estudos anteriores atestam, falantes de línguas de ritmo acentual 

segmentam o discurso lingüístico com base na expectativa da próxima sílaba acentuada (Pitt e 

Samuel, 1990), enquanto falantes e uma língua de ritmo silábico, com base na expectativa 

pela próxima sílaba (Mehlers et al, 1981; Culter, 1994) e falantes de línguas de ritmo 

moraico, com base na expectativa da próxima mora (Otake et al, 1993). Sendo ambas as 

línguas pertencentes a grupos rítmicos diversos (alemão sendo de ritmo acentual, enquanto 

espanhol, de ritmo silábico), talvez, os participantes ainda baseiam-se na sílaba (unidade de 

segmentação de sua língua materna) como unidade de segmentação do discurso, ocorrendo, 

assim, o fenômeno de transferência.  

Em seu estudo de revisão teórica, Kotz (2009) descreve o fenômeno de 

transferência de estrutura sintática de L1, influenciando o aprendizado de conhecimento 

sintático de L2. Segundo a autora, a quantidade de transferência sintática diminui 

gradualmente como conseqüência do aumento da proficiência sintática em L2. Neste sentido, 

iniciantes na segunda língua tomariam como base pistas estruturais de sua língua materna a 

fim de segmentar e processar a L2. Com o aumento da proficiência e, conseqüentemente, o 

tempo de exposição à língua estrangeira, as pistas estruturais de L1 utilizadas na segmentação 

e compreensão lingüística seriam substituídas pelas pistas estruturais relevantes e específicas 

para a L2 (MacWhinney, 2007).  Assim sendo, a proficiência desempenha um papel muito 

importante no processo de controlar a transferência sintática de L1 para L2 (Kotz, 2009).  

Se os bilíngües de espanhol e alemão aqui testados tivessem tido uma exposição 

maior à segunda língua e, conseqüentemente, atingido um maior grau de proficiência, talvez 

suas respostas de ERP fossem mais parecidas com aquelas de falantes nativos de alemão.  

Como o processamento métrico e o sintático possuem naturezas semelhantes, uma 

vez que ambos são baseados nas expectativas em relação à progressão discursiva e predizem 

uma estruturação do fluxo lingüístico continuo, talvez, assim como ocorre uma transferência 
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sintática de L1 para L2, fosse possível ocorrer uma transferência rítmica entre essas duas 

línguas.  

Ringbom (1992) afirma que quanto mais similar for a língua estrangeira da língua 

materna, maior a transferência de L1 para L2. O oposto também é verdade: quando maior for 

a distância entre as línguas, menor a transferência lingüística (Ringbom, 1992, p. 105-105).  

Como espanhol e alemão possuem propriedades métricas semelhantes, como a 

preferência pelo troqueu (Féry, 1997; Sebastian e Costa, 1997) e acentuação lexical 

contrastiva (Kuijk e Boves, 1997, Dupoux et al 1999), talvez essas semelhanças sejam o 

suficiente para que ocorra o fenômeno de transferência entre essas duas línguas. Já os 

resultados revelados pelos bilíngües de francês e alemão testados por Schmidt-Kassow e Kotz 

(2009a) seriam tão diferentes daqueles demonstrados por falantes nativos da língua (Schmidt-

Kassow e Kotz, 1009b) pelo fato de francês não dividir qualquer semelhança rítmica ou 

preferência métrica com o alemão, uma vez que francês não possui acentuação lexical 

contrastiva (Dupoux et al, 1999), possui ritmo silábico (Pike, 1945 e Dupoux et al, 1997; 

Dupoux et al, 1997) e apresenta um único pé métrico iâmbico, situado na extremidade direita 

do grupo rítmico (Charette, 1991). 

Se a proficiência tem um papel crucial para refrear a transferência sintática de L1 

para L2, talvez ela também seja importante a fim de evitar transferência rítmica de uma língua 

para outra. Logo, se os bilíngües de espanhol e alemão aqui testados tivessem tido uma 

exposição mais longa à língua, sendo, conseqüentemente, mais proficientes, talvez eles 

revelassem respostas de ERP mais parecidas com aquelas apresentadas pelo grupo-controle.  
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b. Perspectivas  

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar se bilíngües tardios de espanhol 

e alemão conseguem detectar violações métricas no processamento de sentenças auditivas em 

alemão tão bem quanto falantes nativos da língua. A escolha de bilíngües de espanhol e 

alemão não foi aleatória, mas motivada por dois fatores:  

 

• A classificação rítmica de espanhol em comparação à do alemão; e 

• A preferência métricas dessas duas línguas.  

 

Como mencionado anteriormente, a classificação rítmica das línguas, proposta 

originalmente por Pike (1945), o espanhol e o francês pertencem ao grupo das línguas de 

ritmo silábico, enquanto que alemão, ao das línguas de ritmo acentual. Portanto, espanhol e 

alemão não partilham da mesma classificação rítmica. No entanto, essas duas línguas dividem 

a preferência métrica pelo troqueu (Féry, 1997; Sebastian e Costa, 1997) possuem acentuação 

lexical como contrastiva (Kuijk e Boves, 1997, Dupoux et al, 1999). Então, mesmo 

pertencendo a classes rítmicas distintas, alemão e espanhol possuem propriedades métricas 

semelhantes. Ainda, como revelam os resultados encontrados por Dupoux et al (1997), 

falantes nativos de espanhol, ao contrário dos nativos de francês, não apresentam “surdez” 

para a percepção acentual, conseguindo perceber variação métrica.  

Teoricamente, bilíngües tardios de espanhol e alemão já teriam disponível em sua 

língua materna todas as informações lingüísticas necessárias para processar violação métrica 

em L2. Os resultados encontrados por este trabalho revelam que bilíngües de espanhol e 

alemão detectam, de fato, violações métricas em sua L2 e mostram componentes de ERP 

como respostas a elas.  

Entretanto, as respostas de ERP apresentadas por eles divergem, em parte, 

daquelas encontradas em falantes nativos da língua. Mesmo que os componentes apresentados 

pelo grupo de bilíngües sejam os mesmos que os apresentados pelo grupo-controle, uma 

negatividade e uma P600, suas distribuições e latência são um pouco diversas. A explicação 

para este fenômeno sugerida por este trabalho seria o fato de os bilíngües aqui testados não 

terem tido tempo suficiente de exposição à L2 a ponto de que a transferência de L1 para L2 

pudesse ser controlada.  

Por esta razão, seria interessante, no futuro, investigar novamente bilíngües de 

espanhol e alemão, com os mesmos estímulos utilizados por este trabalho, mas com um grau 



76 

 

 

de proficiência em L2 maior do que o daqueles indivíduos aqui testados. Ainda, 

paralelamente, seria interessante testar bilíngües de espanhol e alemão com um grau de 

proficiência menor do que o dos indivíduos aqui testados.  

Ao se testar bilíngües mais proficientes, pretender-se-ia observar se uma maior 

exposição à língua e, conseqüentemente, uma proficiência mais alta facilitariam a detecção de 

violações métricas na L2, a ponto de processá-las à semelhança de nativos (Schmidt-Kassow 

e Kotz, 2009b). Ainda, seria possível verificar se sintaxe e métrica interagem durante o 

processamento lingüístico de bilíngües de espanhol e alemão do mesmo modo, ou 

diferentemente, do reportado por Schmidt-Kassow e Kotz (2009b) em falantes nativos.  

Ao se testar bilíngües de espanhol e alemão com menor proficiência em L2 do que 

aqueles indivíduos aqui testados, pretender-se-iam obter mais informações sobre que 

componente (Negatividade e P600) estaria presente nos primeiros estágios de aprendizado de 

uma língua estrangeira com classificação rítmica diferente da língua materna.  

Dentro desta linha teórica, seria ainda interessante investigar, por exemplo, 

bilíngües precoces de francês e alemão em relação à percepção de violação métrica. Francês e 

alemão constituem uma combinação interessante de línguas para investigação contrastiva de 

prosódia, uma vez que tais línguas são completamente diferentes quanto às suas propriedades 

rítmicas e preferências métricas.  

Enquanto alemão é uma língua de ritmo acentual, com acentuação lexical 

conrtastiva (Kuijk e Boves, 1997) e preferência métrica pelo troqueu (Féry, 1997), francês é 

de ritmo silábico (Pike, 1945), sem acentuação lexical contrastiva (Dupoux et al, 1999) e 

apresenta um único pé métrico iâmbico, situado no final do grupo lingüístico (Charette, 

1991).  

Por não possuírem em sua língua materna acentuação lexical contrastiva, falantes 

nativos de francês são “surdos” para a percepção acentual, como revelam os estudos 

conduzidos por Dupoux et al (1997) e Schmidt-Kassow e Kotz (2009a). Dupoux et al (1997) 

reportam que falantes nativos de francês apresentam grande dificuldade para distinguir entre 

pares mínimos de não palavras, distintas apenas quanto à posição do acento, enquanto 

Schmidt Kassow e Kotz (2009a) detectaram que bilíngües tardios altamente proficientes de 

francês e alemão não revelaram qualquer tipo de reposta de ERP para a detecção de violação 

métrica no processamento auditivo de sentenças complexas em alemão.  

Todavia, se falantes nativos de francês aprendessem alemão cedo o suficiente, 

podendo ser considerados bilíngües precoces, talvez eles codificassem lingüisticamente a 
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acentuação lexical como contrastiva e não fossem “surdos” para a percepção de variação 

acentual ou violação métrica.  

 

Para resumir, este trabalho procurou saber um pouco mais sobre a importância 

que propriedades sintáticas e rítmicas da língua materna possuem para o processamento da 

língua estrangeira. Resultados anteriores revelam que bilíngües de francês e alemão têm um 

déficit no processamento de violações métricas em L2 (Schmidt-Kassow e Kotz, 2009a), 

provavelmente por sua língua materna não apresentar as informações fonológicas necessárias 

para a percepção de violação acentual. Em contrapartida, resultados aqui encontrados revelam 

que bilíngües tardios de espanhol e alemão já possuem as informações lingüísticas 

necessárias, a fim de detectar violações métricas e sintáticas em sentenças auditivas 

complexas em alemão, revelando componentes de ERPs como respostas a todas elas. O que 

pode ser aqui concluído é que para bilíngües de duas línguas com classificação rítmica 

diferentes, a sensibilidade ao pé métrico proporcionada pelas informações lingüísticas 

presentes na língua materna parece ter um papel muito importante no processamento métrico 

da segunda língua.  
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Apêndice 1: Material do experimento  
 
 
Thomas hätte Bärbel heute eher hören müssen. 
Holger hätte Birgit heute eher hörte müssen. 
Magda hätte Albert heute eher hören müssen. 
Gertrud hätte Lukas heute eher hörte müssen. 
 
Ina hätte Torsten gestern besser siezen sollen. 
Tina hätte Peter gestern besser siezte sollen. 
Dennis hätte Lilly gestern besser siezen sollen. 
Adam hätte Elke gestern besser siezte sollen. 
 
Elke hätte Herbert heute abend folgen sollen. 
Birgit hätte Steffen heute abend folgte sollen. 
Wilhelm hätte Cora heute abend folgen sollen. 
Rudolf hätte Gretel heute abend folgte sollen. 
 
Patrick hätte Anna gestern abend holen können. 
Matthis hätte Sina gestern abend holte können. 
Leila hätte Jakob gestern abend holen können. 
Anne hätte Volker gestern abend holte können. 
 
Martin hätte Lisa gestern morgen fragen müssen. 
Stefan hätte Sandra gestern morgen fragte müssen. 
Gabi hätte Alex gestern morgen fragen müssen. 
Birgit hätte Christoph gestern morgen fragte müssen. 
 
Anton hätte Jutta heute abend suchen müssen. 
Jochen hätte Britta heute abend suchte müssen. 
Ester hätte Tobi heute abend suchen müssen. 
Carmen hätte Arnold heute abend suchte müssen. 
 
Dennis hätte Sonja heute morgen drohen können. 
Achim hätte Maren heute morgen drohte können. 
Karin hätte Matthis heute morgen drohen können. 
Doris hätte Axel heute morgen drohte können. 
 
Tanja hätte Georg gestern morgen schätzen sollen. 
Anne hätte Holger gestern morgen schätzte sollen. 
Elmar hätte Lina gestern morgen schätzen sollen. 
Martin hätte Ina gestern morgen schätzte sollen. 
 
Anja hätte Ludger gestern eher spüren sollen. 
Carmen hätte Henning gestern eher spürte sollen. 
Jochen hätte Leila gestern eher spüren sollen. 
Patrick hätte Hilde gestern eher spürte sollen. 
 
Christoph hätte Nina gestern eher stoppen müssen. 
Walter hätte Susi gestern eher stoppte müssen. 
Nena hätte Heiko gestern eher stoppen müssen. 
Heike hätte Ivan gestern eher stoppte müssen. 
 
Ali hätte Iris heute besser stärken sollen. 
Jürgen hätte Petra heute besser stärkte sollen. 
Pia hätte Burkhard heute besser stärken sollen. 
Trixie hätte Ingo heute besser stärkte sollen. 
 
Karin hätte Werner heute morgen wählen sollen. 
Franka hätte Dieter heute morgen wählte sollen. 
Romy hätte Thomas heute morgen wählen sollen. 
Nadja hätte Robin heute morgen wählte sollen. 
 
 
 
 

 
 
Maren hätte Timo heute abend fassen müssen. 
Lina hätte Toni heute abend fasste müssen. 
Charly hätte Paula heute abend fassen müssen. 
Arno hätte Frieda heute abend fasste müssen. 
 
Albert hätte Anja gestern besser pflegen sollen. 
Michel hätte Anke gestern besser pflegte sollen. 
Marlis hätte Klemens gestern besser pflegen sollen. 
Hellen hätte Bodo gestern besser pflegte sollen. 
 
Mirko hätte Antje heute morgen stützen können. 
Niklas hätte Bea heute morgen stützte können. 
Lea hätte Michel heute morgen stützen können. 
Tina hätte Ali heute morgen stützte können. 
 
Betty hätte Oskar heute besser bremsen sollen. 
Cora hätte Phillip heute besser bremste sollen. 
Marco hätte Gudrun heute besser bremsen sollen. 
Mirko hätte Rita heute besser bremste sollen. 
 
Cindy hätte Norbert gestern abend danken müssen. 
Doris hätte Otto gestern abend dankte müssen. 
Konrad hätte Tanja gestern abend danken müssen. 
Leon hätte Hanna gestern abend dankte müssen. 
 
Robin hätte Elsa heute abend heilen können. 
Rudolf hätte Eva heute abend heilte können. 
Ulla hätte Walter heute abend heilen können. 
Frauke hätte Jürgen heute abend heilte können. 
 
Franka hätte Silvan gestern morgen täuschen können. 
Gabi hätte Ulrich gestern morgen täuschte können. 
Lasse hätte Betty gestern morgen täuschen können. 
Niklas hätte Anja gestern morgen täuschte können. 
 
Gretel hätte Markus heute eher loben müssen. 
Heike hätte Marvin heute eher lobte müssen. 
Falko hätte Franka heute eher loben müssen. 
Heiko hätte Maren heute eher lobte müssen. 
 
Hellen hätte Malte gestern abend malen können. 
Hilde hätte Marco gestern abend malte können. 
Erich hätte Sara gestern abend malen können. 
Stefan hätte Lara gestern abend malte können. 
 
Leon hätte Inga gestern besser wecken sollen. 
Lasse hätte Ines gestern besser weckte sollen. 
Cindy hätte Janosch gestern besser wecken sollen. 
Ute hätte Achim gestern besser weckte sollen. 
 
Konrad hätte Jenny heute morgen winken können. 
Klemens hätte Judith heute morgen winkte können. 
Kirsten hätte Gerrit heute morgen winken können. 
Vera hätte Boris heute morgen winkte können. 
 
Kirsten hätte Justus gestern besser ehren sollen. 
Christa hätte Kevin gestern besser ehrte sollen. 
Axel hätte Wilma gestern besser ehren sollen. 
Theo hätte Mona gestern besser ehrte sollen. 
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Lara hätte Jonas heute morgen quälen können. 
Lea hätte Josef heute morgen quälte können. 
Artur hätte Christa heute morgen quälen können. 
Felix hätte Meike heute morgen quälte können. 
 
Jakob hätte Lotte gestern mittag reizen können. 
Janosch hätte Maja gestern miitag reizte können. 
Bea hätte Josef gestern mittag reizen können. 
Nina hätte Kevin gestern mittag reizte können. 
 
Ingo hätte Meike heute eher schützen sollen. 
Ivan hätte Mara heute eher schützte sollen. 
Iris hätte Herbert heute eher schützen sollen. 
Inga hätte Billy heute eher schützte sollen. 
 
Marlis hätte Hugo gestern morgen wiegen müssen. 
Mona hätte Hermann gestern morgen wiegte müssen. 
Timo hätte Jutta gestern morgen wiegen müssen. 
Henning hätte Rieke gestern morgen wiegte müssen. 
 
Nadja hätte Helge heute mittag hauen können. 
Nena hätte Henrik heute mittag haute können. 
Hannes hätte Rosa heute mittag hauen können. 
Markus hätte Ines heute mittag haute können. 
 
Paula hätte Harald heute eher warnen können. 
Pia hätte Hannes heute eher warnte können. 
Eugen hätte Jana heute eher warnen können. 
Jonas hätte Bärbel heute eher warnte können. 
 
Rita hätte Toni gestern abend hetzen können. 
Romy hätte Gunter gestern abend hetzte können. 
Markus hätte Jana gestern abend hetzen können. 
Dieter hätte Silke gestern abend hetzte können. 
 
Rosa hätte Gregor heute mittag filmen können. 
Sara hätte Guido heute mittag filmte können. 
Emil hätte Siegrid heute mittag filmen können. 
Bernhard hätte Lotte heute mittag filmte können. 
 
Erich hätte Siegrid gestern mittag nerven können. 
Gerrit hätte Svenja gestern mittag nervte können. 
Anna hätte Gregor gestern mittag nerven können. 
Eva hätte Gunter gestern mittag nervte können. 
 
Falko hätte Silke heute morgen strafen können. 
Felix hätte Inge heute morgen strafte können. 
Ilsa hätte Peter heute morgen strafen können. 
Zora hätte Henrik heute morgen strafte können. 
 
Susi hätte Emil gestern abend küren können. 
Trixie hätte Eugen gestern abend kürte können. 
Malte hätte Maja gestern abend küren können. 
Marco hätte Wiebke gestern abend kürte können. 
 
Volker hätte Wiebke heute besser taufen sollen. 
Elmar hätte Wicky heute besser taufte sollen. 
Thea hätte Wener heute besser taufen sollen. 
Franzi hätte Arne heute besser taufte sollen. 
 
Ulla hätte Detlef heute morgen duschen müssen. 
Ute hätte Theo heute morgen duschte müssen. 
Andi hätte Judith heute morgen duschen müssen. 
Norbert hätte Lisa heute morgen duschte müssen. 
 

 
 
Vera hätte Christoph gestern morgen duzen können. 
Wilma hätte David gestern morgen duzte können. 
Detlef hätte Franzi gestern morgen duzen können. 
Hermann hätte Anke gestern morgen duzte können. 
 
Bodo hätte Zora heute eher schminken sollen. 
Charly hätte Berta heute eher schminkte sollen. 
Sina hätte Guido heute eher schminken sollen. 
Conny hätte Armin heute eher schminkte sollen. 
 
Boris hätte Conny heute morgen schocken müssen. 
Burkhard hätte Eike heute morgen schockte müssen. 
Antje hätte Helge heute morgen schocken müssen. 
Elsa hätte Rudolf heute morgen schockte müssen. 
 
Frauke hätte Bernhard heute besser tarnen müssen. 
Frieda hätte Bertram heute besser tarnte müssen. 
Steffen hätte Jenny heute besser tarnen müssen. 
Georg hätte Agnes heute besser tarnte müssen. 
 
Gregor hätte Lara gestern mittag lenken müssen. 
Guido hätte Magda gestern mittag lenkte müssen. 
Ester hätte Emil gestern mittag lenken müssen. 
Sonja hätte Bernhard gestern mittag lenkte müssen. 
 
Petra hätte Benno gestern besser wärmen sollen. 
Axel hätte Herta gestern besser wärmte sollen. 
August hätte Hedwig gestern besser wärmen sollen. 
Sandra hätte Thorsten gestern besser wärmte sollen. 
 
Arnold hätte Hilde heute abend führen sollen. 
Artur hätte Jana heute abend führte sollen. 
Eike hätte Jonas heute abend führen sollen. 
Hedwig hätte David heute abend führte sollen. 
 
Leila hätte Armin heute mittag kämmen sollen. 
Lilly hätte Arne heute mittag kämmte sollen. 
Sascha hätte Olga heute mittag kämmen sollen. 
Silvan hätte Vicky heute mittag kämmte sollen. 
 
Karin hätte Andi gestern abend toppen können. 
Martha hätte Anton gestern abend toppte können. 
Harald hätte Doro gestern abend toppen können. 
Ulrich hätte Sonja gestern abend toppte können. 
 
Alex hätte Sascha heute mittag grüßen sollen. 
Adam hätte Ursel heute mittag grüßte sollen. 
Inge hätte Phillip heute mittag grüßen sollen. 
Britta hätte Otto heute mittag grüßte sollen. 
 
Arno hätte Ester gestern mittag küssen sollen. 
Wilhelm hätte Rieke gestern mittag küsste sollen. 
Ursel hätte Anton gestern mittag küssen sollen. 
Svenja hätte Oskar gestern mittag küsste sollen. 
 
Gunter hätte Frauke gestern mittag lotsen müssen.. 
Toni hätte Frieda gestern mittag lotste müssen.. 
Jenny hätte Dieter gestern mittag lotsen müssen.. 
Agnes hätte Marvin gestern mittag lotste müssen.. 
 
Justus hätte Dolly gestern mittag scheren sollen. 
Kevin hätte Henny gestern mittag scherte sollen. 
Lotte hätte Billy gestern mittag scheren sollen. 
Gudrun hätte Tiffy gestern mittag scherte sollen. 
 



92 

 

 

Silke hätte Alex gestern besser prüfen müssen. 
Inge hätte Adam gestern besser prüfte müssen. 
Phillip hätte Ilsa gestern besser prüfen müssen. 
Otto hätte Gudrun gestern besser prüfte müssen. 
 
Andi hätte Vera gestern eher schützen müssen. 
Anton hätte Wilma gestern eher schützte müssen. 
Franzi hätte Harald gestern eher schützen müssen. 
Anke hätte Ulrich gestern eher schützte müssen. 
 
Sascha hätte Artur gestern eher schonen können. 
Ursel hätte Janosch gestern eher schonte können. 
Achim hätte Inge gestern eher schonen können. 
David hätte Britta gestern eher schonte können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doro hätte Thomas gestern mittag drängen müssen. 
Rieke hätte Holger gestern mittag drängte müssen. 
Albert hätte Ursel gestern mittag drängen müssen. 
Lukas hätte Svenja gestern mittag drängte müssen. 
 
Cora hätte Patrick heute eher locken müssen. 
Eike hätte Matthis heute eher lockte müssen. 
Jakob hätte Sina heute eher locken müssen. 
Walter hätte Conny heute eher lockte müssen. 
 
Sara hätte Gustav heute mittag stürzen müssen. 
Gertrud hätte Gernot heute mittag stürzte müssen. 
Alex hätte Antje heute mittag stürzen müssen. 
Burkhard hätte Elsa heute mittag stürzte müssen. 
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Apêndice 2: Análise acústica 
 
 
 
 

 

condição  Duração média Desvio padrão 

Correta 0,188 s 0,051 

Sintática 0,184 s 0,056 

métrica 0,186 s 0,054 

dupla 0,193 s 0,054 

condição  média do vol. Voz max Desvio padrão 

correta 235,25 Hz 19,98 

sintática 229,69 Hz 16,24 

métrica 194,33 Hz 22,14 

dupla 198,76 Hz 27,89 

condição  Média do vol. Voz min Desvio padrão 

correta 176,55 Hz 32,09 

sintática 172,39 Hz 27,3 

métrica 148,12 Hz 12,09 

dupla 140,79 Hz 12,95 

Análise acústica da sílaba crítica - duração e volume de voz 

 


