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RESUMO 

 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO ACESSO LEXICAL: O RECONHCIMENTO DE 
PALAVRAS MULTIMORFÊMICAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
DANIELA CID DE GARCIA 

 
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 
Co-orientadora: Aniela Improta França 

 
 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 
 
 
 
Este trabalho faz uma revisão dos principais modelos do processamento lexical, 
retomando e discutindo diferentes estudos realizados nas últimas três décadas, e 
descreve um experimento que se propõe investigar o papel do processamento 
morfológico no reconhecimento de palavras e na organização lexical, verificando se a 
ativação de uma palavra passa, no momento mais inicial e automático, pela sua 
decomposição em morfemas.  A realização desse estudo se justifica não só pela 
tentativa de contribuir com evidências para solucionar o problema teórico sobre a 
representação e ativação lexical, como também pela utilização de um desenho 
experimental ainda não utilizado, eficaz na aferição dos fatores presentes nesse processo 
– por permitir a comparação, num mesmo teste, entre os principais elementos tidos 
como participantes no processamento lexical.  Utilizou-se, como metodologia, um 
experimento de priming encoberto, com decisão lexical, em que se testou a relação entre 
prime e alvo em quatro contextos: (1) prime e alvo relacionados morfologicamente 
(FILA/fileira); (2) prime e alvo com relação apenas semântica (ORDEM/fileira); (3) 
prime e alvo com relação apenas fonológica (FILÉ/fileira) e (4) prime e alvo sem 
nenhuma das relações anteriores.  Nossa hipótese é de que haveria facilitação mais 
expressiva na condição em que as palavras tivessem relação morfológica, devido à 
identidade de raízes, o que foi confirmado pelos resultados. Essa facilitação expressiva 
de palavras morfologicamente relacionadas favorece os modelos de decomposição plena 
e pode ser interpretada a partir da proposta não-lexicalista da Morfologia Distribuída.  

Palavras-chave: Acesso lexical, psicolingística, Morfologia Distribuída. 
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The aim of this thesis was to provide a review of the main lexical processing models, 
presenting some of the most important studies from the last thirty years, and to verify 
the weight of structural patterns in the processing of multi-morphemic words, by 
observing the phenomenon in different conditions which allowed to check what is 
actually at stake when it comes to the storage and retrieving of these words.  To that 
end, we carried out a masked priming with lexical decision experiment, in which we 
tested the relationship between prime and target in different contexts. Our design made 
it possible to measure the weight of these factors with a large level of accuracy by 
comparing their influence in relation to the same target.   The primes varied in three 
different experimental conditions in relation to the target: (1) morphologically related; 
(2) semantically related only; (3) phonologically related only. The response times were 
compared to a baseline condition (4) in which prime and target were non-related. Our 
hypothesis was that we would obtain strong facilitation in the condition with 
morphologically related words.  The results were consistent with the expectations. 
Morphologically related pairs such as FILA/fileira (line/row) obtained the shortest 
response times. Since we used masked priming to eliminate semantic priming effects in 
the morphological group, we are inclined to say that this expressive facilitation favors 
the decomposition models such as that advanced by Distributed Morphology.  
 

Key-words: Lexical access, psycholinguistics, Distributed Morphology. 
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1.  Introdução 

 
 
 
1.1. Objetivos e justificativas 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo promover um exame do papel que a 

morfologia pode desempenhar no reconhecimento de palavras e na organização 

lexical, retomando e discutindo diferentes estudos realizados nas últimas três décadas 

e avaliando de que maneira eles podem dialogar com a dicotomia teórica entre 

lexicalismo e não-lexicalismo. 

  No âmbito da teoria gerativa, há dois tipos de abordagens que explicam de 

maneiras distintas como se dá a representação das palavras: a vertente lexicalista e a 

construcionista (ou não-lexicalista). A primeira advoga a existência de um léxico 

onde estariam armazenadas todas as palavras que o indivíduo conhece e que entram 

na numeração, da qual são selecionados os itens vocabulares para a computação 

sintática. A computação se dá, portanto, no nível supralexical – ou seja, os traços de 

que as palavras são compostas (fonológicos, formais, lógicos) encontram-se já 

agrupados no repositório vocabular e o acesso lexical é feito diretamente à palavra, 

que já existe como um todo a priori nessa lista (Listema – cf. Di Sciullo & Williams, 

1987).  A Hipótese da Integridade Lexical (Lexical Integrity Hypothesis – LIH), 

introduzida por Chomsky no artigo Remarks on %ominalization (Chomsky, 1970), 

norteou, pelas duas décadas que se seguiram, o posicionamento da Gramática 

Gerativa no que diz respeito ao status das palavras no sistema linguístico – e foi 

assumida também pelo Minimalismo: os processos morfofonológicos que ocorrem já 

no léxico determinam os elementos terminais manipulados pela sintaxe. Assim, a 
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abordagem lexicalista considera a palavra como sendo o átomo das categorias 

gramaticais com que a sintaxe deve trabalhar.   

Por outro lado, evidências trazidas por estudos em diferentes línguas, a partir 

dos anos 90, levantaram questionamentos em relação à indecomponibilidade lexical e 

à distinção do que seria computação no nível da palavra e computação no nível da 

sentença.  Esses questionamentos deram origem a propostas não-lexicalistas para 

explicar a representação e o reconhecimento das palavras, destacando-se, entre elas, 

a Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993). Esse modelo propõe a existência 

de três listas por meio das quais ocorreria a computação da palavra, que, nesse caso, 

ocorreria de forma distribuída, inexoravelmente serial e em camadas funcionais.  A 

sintaxe é trazida, assim, para dentro da palavra.   

Assim como há debate na teoria, é também um objetivo do processamento 

conhecer como as palavras são representadas no léxico mental. A discussão tem 

como base a própria natureza do elemento que deve ser acessado.  Qual seria o 

átomo da ativação lexical?  Uma questão importante do processamento consiste, 

portanto, em saber como se dá o acesso às palavras morfologicamente complexas, ou 

seja, se há acesso direto à palavra ou se há decomposição em unidades menores.  A 

possibilidade de responder essa questão requer que se encontre uma resposta 

convincente para outra pergunta: Qual seria a importância de fatores semânticos e 

formais nessa ativação lexical?  Uma boa caracterização do papel da estrutura 

morfológica – e da participação de agentes semânticos ou formais no reconhecimento 

de palavras e no acesso lexical – levanta aspectos essenciais sobre a natureza e a 

organização da faculdade da linguagem.  Nesse sentido, a questão teórica central – e 

a maior dificuldade metodológica – diz respeito fundamentalmente a determinar se a 

morfologia constitui um fator independente para a representação e o processamento 
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lexical e, por conseguinte, determinar se existe uma estruturação sintática do léxico 

mental.   

Hay & Baayen (2005) afirmam que os quebra-cabeças envolvendo o estudo 

da estrutura interna das palavras poderiam ser resolvidos com a autorização de 

alguns elementos probabilísticos à gramática. Os autores defendem a teoria Word 

and Paradigm Morphology – WMP (Blevins, J.P., 2003), segundo a qual “[...] o 

morfema é dispensado. Palavras inteiras são vistas como as unidades básicas do 

léxico” (Hay & Baayen, 2005:4).  Por exemplo, o grau com que -ed está presente em 

walked depende da quantidade de suporte analógico de outras palavras no léxico que 

ocupam posições similares no paradigma flexional. Pinker (1991), de outro lado, 

prevê que as formas regulares (e.g. passados formados em -ed em inglês) sejam 

acessadas via concatenação morfológica, ao passo que as irregulares seriam 

armazenadas plenamente no léxico. Stockall & Marantz (2006) apresentam ainda 

evidências de que um único mecanismo de concatenação morfológica, em inglês, dá 

conta tanto de passados irregulares quanto de regulares. O modelo de Marslen-

Wilson, Tyler, Waksler & Older (1994) propõe que a decomposição morfológica é 

mais provável quando a relação entre a palavra composta e sua raiz é transparente.   

O objetivo essencial do presente trabalho é distinguir o papel desses fatores 

na ativação de palavras morfologicamente complexas do português brasileiro (PB), 

procurando verificar se a ativação de uma palavra passa, no momento mais inicial e 

automático, pela ativação de seus morfemas.  A realização desse estudo se justifica 

não só pela tentativa de contribuir com evidências para solucionar o problema teórico 

sobre a representação e a ativação lexical, como também pela utilização de um 

desenho experimental ainda não utilizado, eficaz na aferição dos fatores presentes 

nesse processo – por permitir a comparação, num mesmo teste, entre os principais 
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elementos tidos como participantes no processamento lexical.  A fim de verificar, 

então, o peso dos fatores envolvidos no reconhecimento de palavras – e, mais 

especificamente, se a morfologia constitui um fator dissociado de semelhança 

semântica e fonológica – utilizou-se como metodologia um experimento de priming 

com decisão lexical, em que se testou a relação entre prime e alvo em quatro 

contextos: (1) prime e alvo relacionados morfologicamente; (2) prime e alvo com 

relação apenas semântica; (3) prime e alvo com relação apenas fonológica e (4) 

prime e alvo sem nenhuma das relações anteriores.  Nossa hipótese é de que haveria 

facilitação mais expressiva na condição em que as palavras tivessem relação 

morfológica, devido à identidade de raízes. 

 

1.2. Linguística, Biologia, Tecnologia: Interfaces  
 
 
 A Gramática Gerativa assume uma perspectiva “mentalista” com relação à 

linguagem, acreditando que existem propriedades mentais fixas subjacentes à 

produção e à compreensão das expressões linguísticas.  Nesse sentido, estudar a 

linguagem humana significa estudar determinadas propriedades da mente.  

Baseando-se nesse pressuposto de que a linguagem é um sistema de conhecimentos 

interiorizados, Chomsky (1986) define seu programa de investigação a partir de 

alguns questionamentos norteadores: (1) O que é o conhecimento linguístico? – ou 

seja, que estados mentais correspondem a conhecer uma língua? –; (2) Como esse 

estado mental é desenvolvido na mente do falante? (3) Como esse sistema é posto em 

uso?  

 Esses princípios mentais de natureza linguística, que se organizam e operam 

de maneira modular (Fodor, 1983), necessitam de um suporte físico no cérebro – o 

órgão da linguagem (Chomsky, 1957).  Nesse sentido, soma-se um item aos 
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questionamentos anteriores, que diz respeito a quais seriam os sistemas físicos no 

cérebro do falante que serviriam de base ao sistema de conhecimento linguístico. 

 Ray Kurzweil (1999), teórico que estuda a evolução das máquinas e a 

transcendência biológica, acredita que, num futuro próximo, os seres humanos serão 

capazes de criar nanorrobôs que poderão rastrear o cérebro a partir do envio de 

scanners microscópicos, permitindo a criação de um mapa preciso de toda sua 

atividade.  Dessa maneira, seria possível o estabelecimento de um banco de dados 

com base no qual o cérebro, através de engenharia reversa, seria capaz de entender 

seus princípios fundamentais de funcionamento.  Enquanto essa perspectiva não se 

concretiza fora das páginas de ficção científica, os dados do processamento 

linguístico podem ser obtidos apenas de maneira indireta.  Ou seja, os mecanismos 

internos que estão em jogo no conhecimento linguístico – objeto da investigação da 

Gramática Gerativa – podem ser apreendidos indiretamente a partir de evidências 

exteriorizadas na produção e na compreensão de dados linguísticos.   

 Com o avanço da psicolinguística, tornou-se recorrente a utilização de certos 

recursos tecnológicos que permitiram transformar esses dados em objeto de medida –  

em algo que pode ser quantificado e tratado estatisticamente.  Diversas são as 

técnicas experimentais que possuem como objeto de estudo o conhecimento 

linguístico.  Entre elas, destacam-se os métodos de decisão lexical, leitura 

automonitorada, rastreamento ocular e priming – técnica utilizada neste estudo.  A 

neurolinguística introduziu ainda novos recursos que permitem monitorar atividades 

eletrofisiológicas no córtex cerebral durante uma determinada atividade linguística.   

 A técnica do priming com decisão lexical – um método bastante utilizado 

para medir os mecanismos derivacionais da linguagem – consiste na apresentação de 

um par de palavras, uma após a outra, com o objetivo de verificar se a primeira 
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(prime) ativa a segunda (alvo).  O sujeito do experimento deve decidir se a palavra 

alvo é ou não uma palavra.  O tempo decorrido entre a apresentação da segunda 

palavra e a decisão lexical é gravado, de maneira que se possam estabelecer 

hipóteses sobre os mecanismos envolvidos no processamento lexical.  Nesta 

dissertação, reportamos um experimento que utiliza esse paradigma para verificar 

quais fatores influenciam o reconhecimento de uma palavra multimorfêmica. 

 

1.3. Súmula 
 
 

Com o objetivo de organizar as ideias que deram origem a esta dissertação e 

descrever os procedimentos que compuseram sua formulação, foram elaborados seis 

capítulos: no primeiro, a Introdução, são expostas as motivações para o estudo, o 

objeto a ser investigado, nossa hipótese e uma breve contextualização teórica. Além 

disso, dentro do contexto pressuposto de que a linguagem é uma faculdade mental, 

abordamos a importância de se poderem utilizar certos recursos tecnológicos para 

mapear os sistemas psicológicos e físicos que servem como base a esse sistema 

internalizado – e interno – de conhecimento linguístico. O Capítulo 2 apresenta o 

conceito de léxico mental, discutindo aspectos da organização das palavras na mente 

dos falantes.  O Capítulo 3 é dedicado à apresentação do modelo construtivista da 

Morfologia Distribuída, adotado como referencial deste estudo no âmbito da teoria 

linguística.  No Capítulo 4 é feito um histórico conciso dos estudos sobre a 

representação e o processamento de palavras.  Nesse capítulo são apresentados 

sucintamente os trabalhos que inauguraram esses questionamentos e alguns que 

contribuíram com a discussão ao longo dos anos – dando origem a uma literatura 

farta e divergente, tanto com relação a posições teóricas quanto no que concerne aos 

métodos experimentais.  No Capítulo 5 é descrito o experimento, que teve como 
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objetivo testar a questão central desta dissertação – a relevância da morfologia no 

reconhecimento de palavras e sua dissociação de fatores relacionados a forma e 

significado.  O Capítulo 6, a Conclusão, retoma os pontos principais do trabalho e 

indica perspectivas futuras de pesquisa. 
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2. Palavras na mente 
 
 

 

“Quais são os tijolos a partir dos quais 

é feito tudo o que existe? Que tipo de 

forças ou interações ou “ajustes” unem 

esses tijolos para criar os objetos 

familiares que vemos todo dia ao nosso 

redor?”
1 

                      (Marshal & Zohar, 1997:3)   
  

2.1. O Léxico Mental 
 
 
 No livro Words in the Mind, a autora Jean Aitchison (1997) utiliza uma 

oposição entre palavras na mente e palavras no dicionário como meio de chamar 

atenção para a sofisticação do mecanismo responsável por organizar as palavras no 

nosso léxico mental2.  Ainda que de maneira irrefletida tenhamos o hábito de chamar 

de “dicionário mental” o conjunto de palavras estocadas na nossa mente, essa 

comparação é, no mínimo, inexata.  Os dicionários são bastante limitados – tanto em 

abrangência quanto em organização – se comparados ao léxico mental.  O modo 

como as palavras são organizadas nessas listas é excessivamente simplificado, seu 

conteúdo é fixo e as informações sobre cada item é restrita. 

 Nós, os seres humanos, conhecemos milhares de palavras.  Dezenas a 

centenas de milhares.  Ainda assim, não temos problema para encontrar, em uma 

fração mínima de segundo, aquelas de que precisamos para as nossas conversas do 

                                                           
1 “What are the building blocks out of which everything that exists is made? What forces or 
interactions or “fit” binds them into the familiar objects we see around us every day? 
(Marshal & Zohar, 1997:3) 

2 O termo “léxico” aqui não deve ser confundido com o componente da gramática gerativa – 
em sua vertente lexicalista – que contém os itens lexicais com todas as suas propriedades 
estruturais (especificação morfofonológica, traços sintático-semânticos).  Utilizamos o 
conceito “léxico mental” para designar as palavras na mente em sentido amplo, independente 
de teorias sobre sua organização. 
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dia-a-dia.  Fazemos isso de forma natural e desenvolta, sem apresentar sinais de 

cansaço.  Para que isso seja possível, esses milhares de palavras não podem estar 

organizados simplesmente em ordem alfabética.  Além disso, assimilamos com 

velocidade a criação de palavras novas e os novos sentidos que o uso proporciona às 

palavras antigas, numa fluidez e flexibilidade que contrastam visivelmente com a 

rigidez do dicionário.   

 A conclusão é fácil: sabemos muito mais sobre as palavras do que sabem os 

dicionários. O fato de, por um lado, conhecermos tantas palavras e de, por outro, 

sermos capazes de recuperá-las tão rapidamente no curso da fala sugere a existência 

de um sistema de armazenamento extremamente sofisticado e necessariamente 

estruturado.  Informações associadas a um item lexical devem ser detalhadas a ponto 

de incluir informação sobre relações entre som e significado, sobre relações entre 

significados e até sobre frequência de uso.  Qualquer falante de português, por 

exemplo, sabe dizer intuitivamente que a palavra hórrido é bem menos frequente que 

a palavra horrendo, mesmo que essa não seja uma informação registrada de maneira 

sistemática em um dicionário da língua. Ainda, quando se trata do significado de 

uma palavra, nossa informação sobre todas as relações e implicações que ele pode 

abarcar é incalculavelmente mais complexa e detalhada do que aquela que o espaço 

de um verbete pode apreender. 

 Nesta dissertação serão discutidos aspectos sobre o armazenamento e sobre a 

recuperação das informações estocadas no léxico mental, a partir da questão mais 

essencial sobre sua organização: o léxico mental é um léxico de palavras? A epígrafe 

deste capítulo transcreve uma questão fundamental da física: quais são as partículas 

elementares que se unem para dar origem a tudo o que existe?  Trazendo essa 

indagação para o âmbito das palavras, nosso objetivo se traduz em buscar também os 



10 
 

 

tijolos mínimos que se encontram estocados no léxico mental. Seriam esses tijolos 

palavras inteiras, armazenadas como itens individuais e completos? Ou seriam 

morfemas, desmontando a idéia familiar de unidade que as palavras podem carregar? 

E como é a organização dos itens lexicais?  Eles se encontram associados pelo 

sentido? Pelo som?  Pela ortografia, talvez?  Quais seriam ainda os critérios para sua 

recuperação?  Seria por meio da ativação dos morfemas? 

 

2.1.1. Palavras inteiras ou palavras montadas? 
 
 
 Quando escutamos o fluxo contínuo da fala, ouvimos uma sequência de 

palavras que não são necessariamente separadas por pausas.  Um dos nossos 

primeiros grandes desafios na tarefa de aprender uma língua é, portanto, conseguir 

extrair, desse emaranhado contínuo de sons, aqueles que correspondem a palavras.  

Bastam alguns segundos escutando uma língua que para nós seja completamente 

obscura – que tal swahili ou karajá? – para nos darmos conta de que esse não é um 

serviço dos mais triviais.  No entanto, os bebês o realizam com fina desenvoltura ao 

adquirir uma língua – e todos eles dentro da mesma fase de desenvolvimento, 

independente da sua experiência de mundo. 

 Essa habilidade inquestionável e universal entre os bebês para distinguir 

palavras reforça o pressuposto de que existe um componente inato guiando essa 

aprendizagem regular, que tem a ver com a percepção de frequência dos itens 

presentes entre os dados primários (Yang, 1999, 2000; Levelt, 2001; Yang, 2002; 

Manning, 2003; Yang, 2004, 2006; Niyogi, 2006; Pearl, Weinberg, 2007; Yang, 

2008).  Em outras palavras, existem evidências de que os bebês seriam sensíveis a 

pistas juncionais, que demarcariam as fronteiras de palavras a partir da utilização de 

estatística sobre as frequências fonotáticas da sua língua (Christie, 1977; Christophe 
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et al., 1994; Mehler e Dupoux, 1994; Redford & Randal, (2005); Redford, 2007; 

Redford & Gildersleeve-Neumann, 2007).  Dessa forma, conhecendo a fonotática 

provável da língua, os bebês são capazes de diferenciar sons que constituem sílabas 

de sons que constituem a junção entre duas palavras.  Agora, para que tenhamos 

sucesso na aplicação de soluções estatísticas na segmentação da fala, é necessário 

que se saiba muito bem que tipo de informação estatística seguir.  Afinal, os tipos de 

correlações probabilísticas são infinitos.  Portanto, o fato de o bebê ser capaz de usar 

essa informação estatística para definir as fronteiras entre palavras pressupõe que ele 

saiba qual a unidade relevante de informação – no caso, a sílaba – sobre a qual se 

deve aplicar o método estatístico (Gambell & Yang, 2005).   

 Como o bebê consegue extrair informação de natureza linguística, em meio a 

tantos outros sons de natureza diversa?  Essa questão, aliada ao que Chomsky (1986) 

chamou de Problema de Platão – como sabemos tanto com tão poucas evidências? – 

e que configura o problema da pobreza de estímulos, constituem fortes evidências 

para a hipótese do inatismo.  Esse pressuposto da gramática gerativa baseia-se nas 

seguintes observações: (1) a criança é capaz de criar frases inéditas e complexas a 

partir de meios finitos, caracterizando uma habilidade ilimitada em termos de 

recursividade; (2) os dados linguísticos são fragmentados, truncados, entremeados 

com dados de diferentes naturezas – e, ainda assim, as crianças são capazes de 

adquirir uma língua de maneira rápida e homogênea; (3) indivíduos fora do período 

crítico3, ao serem apresentados a esses mesmos dados, não são capazes de 

desenvolver a língua com a mesma desenvoltura de um falante nativo. Essas 

                                                           
3 Momento em que o cérebro infantil está dotado de uma extraordinária plasticidade 
especificamente para uma dada cognição e pode mediar, sem nenhum esforço consciente, o 
desenvolvimento concreto de circuitos neuronais próprios para o perfeito comando de uma 
ou mais línguas naturais (Lenneberg, 1967). 
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constatações levam à suposição de que parte do processo de aquisição de uma língua 

seja inato, ou seja, de que há uma dotação genética que nos capacita a transformar, 

durante o período crítico, dados primários em língua (Hauser, Chomsky & Fitch, 

2003; Fitch, Houser & Chomsky, 2005).  Segundo Chomsky (1970), uma idealização 

útil seria pensar na aquisição da linguagem como o processo de selecionar uma 

determinada gramática – entre as muitas que se pode alcançar – capaz de relacionar 

som e significado de modo consistente com os dados disponíveis. É o que supõe a 

teoria dos Princípios & Parâmetros (Chomsky, 1981), que distingue um estado inicial 

para o mecanismo de aquisição – a Gramática Universal, que nada mais é do que a 

soma dos princípios geneticamente determinados e uniformes na espécie humana – 

de um estágio em que valores paramétricos geraram um sistema particular a partir 

dos dados primários de uma língua específica. 

Daí a relevância de se pensar que existe um substrato inato guiando a tarefa 

de encontrar as fronteiras entre palavras.  E, em havendo esse guia inato conferindo o 

que seria uma realidade biológica para as palavras – disponível nos momentos mais 

iniciais da aquisição – é natural que se pense nessas entidades como unidades reais 

na língua.  Por isso não é de se admirar que muitos modelos de processamento – 

assim como muitas vertentes da teoria linguística – considerem a palavra como sendo 

a partícula elementar da linguagem.  Levando em conta essa intuição, estaríamos 

considerando então o léxico mental como um léxico de palavras, onde elas estariam 

representadas em sua forma plena, prontas para serem acessadas e articuladas pela 

sintaxe.  

 Além das evidências trazidas pela segmentação, que fazem crer em um status 

de unidade para a palavra, há ainda a hipótese lexicalista da teoria linguística 

(Chomsky, 1970), que considera a palavra como sendo o átomo da sintaxe (Di 
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Sciullo & Williams, 1987). Essa hipótese admite sim que as palavras sejam formadas 

por unidades menores, porém a partir de processos diferentes daqueles que as unem 

para formar sintagmas e orações. A partir dos anos 90, no entanto, esse status 

especial conferido à palavra vem sendo questionado, assim como vem sendo 

questionado o léxico como sendo o lugar em que se armazena informação 

idiossincrática sobre as palavras (Marantz, 1997).  No Capítulo 3, apresentamos a 

proposta não-lexicalista da Morfologia Distribuída e, no Capítulo 4, os principais 

modelos de processamento lexical que oferecem diferentes pontos de vista com 

relação à representação e à recuperação das palavras no léxico mental.  
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3. A Morfologia Distribuída 
 
 

 

“[...] no que concerne à integração lexical 

especificamente, não parece justificável 

concluir que módulos completamente 

diferentes sejam responsáveis pela 

construção de entidades complexas como 

joyfulness em oposição a entidades 

complexas como the girl ran.”4  
                                 (Pylkkänen, 2002:12) 

 

3.1. A Morfologia Distribuída e o Processamento Lexical 
 
 
 A opção por adotar a Morfologia Distribuída como modelo da teoria 

linguística que dialogue com este trabalho se deu pelo objetivo de buscar uma 

adequação explicativa para os fenômenos descritos neste e em outros estudos 

psicolinguísticos sobre o reconhecimento de palavras. O exercício de promover um 

diálogo entre teoria e processamento linguísticos não é trivial, uma vez que se trata 

de dois domínios do conhecimento da linguagem distintos, ainda que 

necessariamente relacionados (cf. Chomsky, 1995:2).  No entanto, entendemos que 

essa é uma troca interdisciplinar vantajosa que, de um lado, permite um 

conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento da linguagem e, de outro, 

pode servir como um meio de testar e aperfeiçoar os modelos teóricos que têm por 

objeto a língua como sistema internalizado.  Sendo assim, nosso objetivo é entreter 

intuições sobre como a Morfologia Distribuída pode interpretar aspectos da 

                                                           
4 “[...] on the basis of lexical integrity alone, it seems unwarranted to draw the strong 
conclusion  that entirely different modules of grammar must be responsible for the 
construction of complex entities such as such as joyfulness as opposed to complex entities 
such as the girl ran.” (Pylkkänen, 2002:12) 
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representação e da ativação de palavras multimorfêmicas, contribuindo para uma 

larga compreensão sobre a natureza da complexidade lexical. 

Ao considerar uma palavra como sendo multimorfêmica, estamos assumindo 

que as palavras não são os átomos da linguagem, mas que são compostas de 

estruturas ainda menores também dotadas de sentido.  Essas estruturas menores se 

articulam entre si em diferentes combinações para gerar as palavras. Concordamos 

então que as palavras possuem uma estrutura interna e que essa estrutura interna se 

articula de maneiras diferentes para gerar estruturas complexas. E se falamos em 

gerar, pressupomos haver regras que devem ser aplicadas para derivar estruturas 

simples em estruturas complexas – isto é, regras que combinam morfemas para gerar 

palavras.  O quesito explosão da palavra é, portanto, consenso geral. 

 As divergências começam a surgir quando se trata das regras geradoras – ou 

gerativas – de estruturas complexas a partir de estruturas simples.  Por um lado, 

existe a hipótese lexicalista (Chomsky, 1995) que defende existir algo de especial nas 

palavras, de modo que os mecanismos responsáveis pela sua derivação devem 

ocorrer em um módulo da gramática diferente daquele responsável por gerar 

sintagmas e orações.  Por outro lado, a hipótese não-lexicalista ou construtivista 

(Marantz, 1997; 1999; 2001) prefere considerar a idéia de que a palavra não é fruto 

de um mecanismo derivacional privilegiado, acreditando haver um sistema gerativo 

único para qualquer objeto complexo, seja este uma palavra ou um sintagma.  A 

tendência de se buscarem soluções construtivistas como a da Morfologia Distribuída 

tem a ver com a suposição de que não haveria razão a priori para suspeitar que uma 

teoria sobre o sistema linguístico poderia ser mais eficiente contendo dois 

mecanismos gerativos ao invés de um (Embick & Noyer, 2005). Alegando que a 

hipótese lexicalista se baseia em pressuposições equivocadas, Marantz (1997) retoma 
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o artigo Remarks on %ominalization (Chomsky, 1970), tido como a fonte da hipótese 

lexicalista, e explica por que esse mesmo artigo é em si um argumento contra o 

lexicalismo. Nele, Chomsky propunha que algumas nominalizações fossem geradas 

por regras de base que ocorreriam no léxico.  Marantz (1997) aponta formas 

alternativas de análise dessas mesmas nominalizações, que se enquadrariam 

naturalmente em um tratamento essencialmente sintático. 

 A diferença fundamental entre a Morfologia Distribuída e a hipótese 

lexicalista é que naquela os traços sintático-semânticos que entram na computação 

sintática não se encontram fundidos desde o início aos traços fonológicos.  A 

Morfologia Distribuída, portanto, propõe um modelo de gramática mais modular, que 

redistribui pela sintaxe as funções atribuídas ao léxico e a faz atuar sobre unidades 

desprovidas de conteúdo fonológico.  A informação fonológica é inserida na 

estrutura somente depois que as derivações sintáticas já aconteceram – Inserção 

Tardia.  Essa modificação tem a ver com evidências que apontam para uma não-

correspondência entre a fonologia da palavra e um significado que seja atômico – 

argumento utilizado pela perspectiva lexicalista, que considera unidades lexicais 

como partículas prontas e fechadas com as quais a sintaxe vai atuar.   

Na Morfologia Distribuída, a sintaxe atua dentro da matéria prima que virá a 

ser palavra, assumindo que as relações entre essas matérias-primas não são distintas 

daquelas que ocorrem entre palavras para formar frases.  Para a Morfologia 

Distribuída há sempre sintaxe combinando elementos dentro e fora das palavras – 

Syntax all the way down.  Sendo assim, as partículas elementares sujeitas às 

operações sintáticas de concatenar e mover não são as palavras, mas os morfemas.  

São esses os nós terminais da sintaxe não-lexicalista: estruturas constituídas por 

feixes de traços morfossintáticos que podem ser organizados de maneira específica 
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em cada língua.  Outra característica particular do modelo está no fato de que as 

estruturas não precisam ser plenamente especificadas para serem inseridas nos nós 

terminais da derivação.  Esses nós terminais são o resultado final das operações 

sintáticas e contém informações para a inserção das peças de vocabulário. Qualquer 

peça de vocabulário que contenha um subconjunto dessas informações (traços 

morfossintáticos) pode competir pela inserção – Subespecificação. 

O dado mais interessante da Morfologia Distribuída – e que dialoga 

diretamente com os pressupostos deste estudo – é que este é um modelo que dá conta 

da modularidade da mente de maneira extrema. Em oposição aos modelos 

lexicalistas – segundo os quais as palavras se encontram pré-montadas no léxico – a 

Morfologia Distribuída advoga a existência de três listas através das quais as 

palavras são dinamicamente formadas, como ilustrado na Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figura 1: Esquema da Morfologia Distribuída. 
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A Lista 1 fornece as unidades com que a sintaxe vai operar.  Essas unidades 

constituem traços morfossintáticos e previsões para inserção de raízes. A entrada na 

computação não começa com palavras prontas, mas com traços abstratos que ainda 

não receberam conteúdo fonológico.  A Lista 2 – o vocabulário – fornece as formas 

fonológicas para os nós terminais da sintaxe/morfologia, apresentando as conexões 

entre os traços gramaticais e fonológicos. O critério dessa inserção leva em conta 

determinações dos traços sintáticos. Há uma competição pela inserção, convergindo 

o item de vocabulário que apresentar o maior número de traços compartilhados com 

aqueles especificados nos nós terminais.  Tomemos como exemplo o paradigma 

flexional do pretérito imperfeito do verbo beber no português: bebia, bebias, bebia, 

bebíamos, bebíeis, bebiam.  Nota-se que o mesmo item de vocabulário funciona para 

1ª e 3ª pessoas do singular, o que nos leva a inferir que esse item só carrega o traço 

de número. Na competição, ele pode ser inserido tanto na primeira quanto na terceira 

pessoa, já que não haverá conflito quanto a esse quesito.  Por outro lado, quando se 

trata da segunda pessoa do singular, esse mesmo item -a competirá com o item -as, 

sendo o segundo mais especificado por trazer, além da informação de número 

(singular) – já contida no item -a – informação também sobre pessoa (2ª pessoa).  

Por ser mais especificado, o item -as vence a competição pela inserção no nó 

terminal, compartilhando dois traços em vez de um. 

 Essa operação ocorre ao final de cada fase da derivação sintática, quando os 

traços interpretáveis são enviados para a Forma Fonológica (Lista 2) e para Forma 

Lógica, que envia o resultado da sua interpretação à Interface Conceptual. Depois de 

preenchidos os nós com os itens de vocabulário (Lista 2), o produto da concatenação 

[raiz + primeiro morfema categorizador] sofre, na Lista 3, pareamento entre forma e 

sentido. Essa lista, conhecida como Enciclopédia, é responsável por comportar os 
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significados de raízes particulares, dentro de domínios sintáticos específicos. Depois 

dessa negociação arbitrária de sentido, todas as concatenações subsequentes – 

compondo novas camadas morfológicas para gerar palavras multimorfêmicas – são 

feitas composicionalmente na Interface Conceptual e lidas pela Forma Lógica.  Não 

ocorre nova negociação arbitrária de sentido, mas apenas a combinação do sentido já 

negociado com novas camadas categorizadoras.  Por exemplo, a palavra fileira tem o 

seu sentido relacionado à convenção negociada para o significado do nome fila, que 

tem essa informação arbitrária associada ao composto raiz + traço nominalizador.  

Uma vez convencionado esse significado, o significado do nome fileira – ou do 

verbo enfileirar ou do outro nome enfileiramento – será derivado da associação entre 

essa informação inicial, fixada na Enciclopédia, e as contribuições dos traços 

juntados composicionalmente.  Assim: 

 
Figura 2: Palavra primitiva e palavra derivada – negociação única de sentido. 

 

 Na figura acima, a primeira concatenação [raiz+n] caracteriza a negociação 

de sentido, que decorre de uma convenção arbitrária.  Na segunda concatenação não 

ocorre uma nova fixação de sentido, mas apenas uma leitura regular em relação ao 

sentido já negociado, dando origem a um novo substantivo pela categorização por n. 

Além do categorizador n (lê-se enezinho), formador de substantivos, há, ainda, os 

categorizadores a e v (azinho e vezinho), formadores de adjetivos e verbos.  Para os 
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fins a que se propõe esta dissertação, serão consideradas apenas categorizações por n, 

com uma concatenação composicional além daquela em que há fixação do sentido 

enciclopédico. 

 
Mas o que isso tudo tem a ver com os dados do processamento lexical?  Tem 

a ver no sentido de que a Morfologia Distribuída é um modelo que acomoda de 

maneira eficiente os fenômenos que têm sido observados nos estudos em psico- e em 

neurolinguística.  Essa relação, como foi enfatizado no início do capítulo, pode ser 

vantajosa na medida em que propõe uma adequação explicativa econômica para o 

que se tem reportado sobre o reconhecimento de palavras, sem precisar recorrer a 

modelos que pressupõem uma cisão entre representação e acesso.  A Morfologia 

Distribuída é suficientemente modular a ponto de poder dar conta da granularidade e 

da forte especialização dos constituintes mínimos envolvidos na ativação de uma 

palavra.  O objetivo, portanto, não é usar os dados da experimentação linguística para 

legitimar esse modelo teórico, mas encontrar no modelo um guia teórico que 

possibilite tanto a formulação de perguntas bem delimitadas quanto uma explicação 

elegante para os dados observados. 

 

3.1.1. A Morfologia Distribuída e o acesso lexical 
 
 

Ainda que poucas vezes se pare para refletir sobre isso, é notável a facilidade 

– e mesmo a automaticidade – com que os falantes de uma língua entendem e 

produzem palavras e expressões linguísticas. Quando desempenhamos esse feito 

corriqueiro, realizamos uma das cognições mais básicas da linguagem: a do acesso 

lexical, responsável por estabelecer a relação fundamental entre unidades fonológicas 

e significado.   
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Nos últimos anos, a Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993) tem-se 

consolidado como um modelo bastante pertinente em relação à questão do acesso 

lexical, dando margem ao surgimento de uma produção experimental considerável 

nessa área (Stockall & Marantz, 2006; Pylkkänen & Marantz, 2002, 2003; Pylkkänen 

et al., 2005; Embick et al., 2001). 

 Levando-se em consideração o modelo proposto pela Morfologia Distribuída, 

o reconhecimento de uma palavra se dá em microprocessos, que ocorrem a partir do 

momento em que somos apresentados ao estímulo linguístico.  Como vimos, para 

essa teoria o processo de compreensão de uma palavra envolve primeiramente a 

derivação de sua forma e, num momento posterior, o pareamento com um conceito, 

que decorre de uma convenção arbitrária.  Além disso, existe uma diferença 

derivacional entre esse acesso semântico à parte arbitrária e os outros que envolvem 

processos composicionais.  Por exemplo, palavras primitivas, como globo, teriam seu 

significado fixado na Lista 3 (cf. seção anterior) e palavras derivadas, como 

globalizado, globalização, teriam seus significados interpretados 

composicionalmente a partir da concatenação de sufixos, fase a fase, na sintaxe.  O 

que chamamos de acesso lexical, nesse modelo, é exatamente o momento em que um 

significado arbitrário é atribuído ao composto [raiz + morfema categorizador]. No 

experimento que desenvolvemos para esta dissertação, utilizamos os pressupostos da 

Morfologia Distribuída no que concerne a esse momento específico.  

 França (2005) reporta algumas evidências empíricas recentes sobre o acesso 

lexical, enfatizando a prevalência de modelos modularistas na tentativa de apreender 

os dados observados.  Nesse espírito, a autora relaciona as expectativas do modelo 

não-lexicalista da Morfologia Distribuída com a hipótese experimental da Ativação 
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Contínua (Pylkkänen & Marantz, 2002), que parcela o acesso lexical em 

micromódulos.  

Ao “acessarmos a representação mental correspondente a uma palavra ouvida 

ou lida, acabamos por ativar milhares de representações que estavam desativadas na 

mente” (França, 2005:9).  Esse processo – da Ativação Múltipla – é consenso entre 

os modelos de acesso lexical e tem como critério inicial para a ativação das 

representações a semelhança fonológica com o estímulo (Zwitserlood, 1989; 

Shillock, 1990; Marslen-Wilson, 1990; Vroomen, de Gelder, 1995, 1997; Allopenna 

et al., 1998).  A divergência estaria com relação ao mecanismo que entraria em ação 

para eliminar os competidores ativados, para que no final restasse apenas uma 

representação: a palavra a ser reconhecida. 

Uma possibilidade é a de que haja competição entre todas as palavras 

ativadas, até que apenas uma sobressaia e seja finalmente reconhecida – Competição.  

Outra é a de que as representações que estavam sendo ativadas sejam suprimidas no 

momento em que deixam de parecer com o estímulo – Inibição. 

As pistas para solucionar essa questão começaram a surgir quando alguns 

trabalhos em psicolinguística reportaram tempos maiores de decisão lexical em 

experimentos de priming em que o alvo se relacionava apenas fonologicamente com 

o alvo (Soto-Faraco, 2001; Rastle et al., 2000; Radeau at al., 1995; Marslen-Wilson, 

1990) – como em FILÉ-fileira.   

Isso sugere que o reconhecimento do prime FILÉ atrapalharia o 

reconhecimento do alvo fileira porque, durante o processo de reconhecimento de 

FILÉ, fileira teria sido desativada, entrando em um nível negativo de ativação.  Isso 

não acontece quando prime e alvo apresentam, além da semelhança fonológica, 
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parentesco morfológico.  A inibição não ocorre porque, como existe relação 

morfológica, a raiz do prime e do alvo é a mesma e se mantém ativada. 

 

 
 Figura 3: Inibição por semelhança fonológica.  Quando o prime FILÉ é ativado, fileira é 
desativada e, ao aparecer como alvo, demora mais tempo para ser reativada, porque se 
encontra em um nível negativo de ativação em relação aos competidores que não haviam sido 
ativados. Quando o prime é MATO, fileira não é ativada por semelhança e, portanto, não é 
desativada – o que justifica o reconhecimento mais rápido de fileira em MATO-fileira do que 
em FILÉ-fileira. 

 

O desenvolvimento da neurociência, a partir dos anos 90, introduziu novos 

recursos que permitiram monitorar atividades eletrofisiológicas e hemodinâmicas no 

córtex cerebral durante uma atividade linguística.  Para testar neurofisiologicamente 

essa hipótese da inibição, uma série de trabalhos foi desenvolvida (Embick et al., 

2001; Pylkkänen & Marantz, 2000; Pylkkänen & Marantz, 2002; Pylkkänen et al. 

2005). Investigado fatores como frequência vocabular e frequência fonotática, 

ativação pelo início e pelo meio da palavra (a partir dos resultados de Isel & Bacri, 

1999), os estudos neurolinguísticos mostraram que poderia haver tanto inibição 

quanto competição, dependendo de se a semelhança fonológica fosse pelo início ou 

pelo meio.  O achado mais importante desses trabalhos foi a possibilidade de 

enxergar os micromódulos em que se divide o processo de reconhecimento de uma 

palavra, trazendo contribuições metodológicas importantes para o mapeamento do 
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acesso lexical. Pylkkänen & Marantz (2003), a partir de experimentos com 

magnetoencefalógrafo, legitimam o componente M3505 como medida da ativação 

inicial de uma palavra – ativação da raiz morfológica –, num momento anterior à 

seleção de um entre todos os competidores ativados.  Dessa forma, tem-se tornado 

possível a dissociação das múltiplas operações mentais envolvidas desde o momento 

em que o estímulo é apresentado até o momento do aperto do botão numa tarefa de 

decisão lexical, determinando processos cognitivos específicos envolvidos no curso 

temporal da ativação de uma palavra.   

Essas técnicas refinadas de aferição têm permitido uma investigação cada vez 

mais granularizada das computações linguísticas que ocorrem no cérebro – 

computações que não se mostraram visíveis em experimentos apenas 

comportamentais.  O desenvolvimento dessas novas metodologias, aliado aos 

achados da teoria linguística, podem fornecer a chave para esclarecer as 

controvérsias que marcaram as últimas três décadas dedicadas ao estudo do 

processamento de palavras – e que serão o assunto do capítulo seguinte.   

A Morfologia Distribuída, como um modelo não-lexicalista que enfatiza a 

micromodularidade e a composicionalidade ilimitada na derivação linguística, pode 

constituir uma rica fonte de hipóteses para o mapeamento experimental dos 

processos que estão envolvidos na linguagem humana.  Para os fins desta dissertação 

especificamente, o modelo se configura como uma ferramenta a mais para responder 

questões ainda em aberto sobre o processamento de palavras e sobre a organização 

lexical. 

                                                           
5 O M350 é um componente de MEG gerado no córtex temporal superior esquerdo, entre 300 
e 400ms após o início do estímulo visual de uma palavra.  Esse componente constitui uma 
medida apropriada para examinar o efeito de priming entre raízes morfológicas, uma vez que 
apresenta muitas das propriedades esperadas do que poderia ser um índice neurofisiológico 
da ativação lexical. 
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4. Um passeio pela literatura 
 
 

 

“A representação mental do conhecimento 

morfológico é um campo de batalha para 

as diferentes teorias sobre a natureza das 

regras linguísticas”.
6
  

                        Booij (2007:231) 

 

4.1. Breve história do reconhecimento de palavras 
 
 

O que acontece quando reconhecemos uma palavra?  Que mecanismos estão 

em jogo quando se trata desse acontecimento tão essencial e automático da 

linguagem humana? Esse processo acontece de maneira tão rápida e mecânica que 

raramente nos damos conta de sua complexidade. 

 No mundo prático e alheio ao exame minucioso dos construtos da linguagem, 

é natural considerar a palavra como sendo a unidade linguística mínima provida de 

sentido.  É o que nos induz a concluir uma percorrida breve por qualquer dicionário.  

No entanto, se observarmos através de uma lente mais eficaz, vamos perceber que 

essas palavras são compostas de unidades ainda menores e também providas de 

sentido.  São essas unidades menores, os morfemas, que se articulam entre si para 

então formar aqueles elementos não mais atômicos – e necessariamente complexos7 

– que chamamos de palavras.  Nesse sentido, estudar o acesso lexical implica, em 

primeira análise, verificar se o significado das palavras é acessado por meio da 

                                                           
6 “The mental representation of morphological knowledge is a battle ground for different 
theories about the nature of linguistic rules.” 

7 Necessariamente complexos porque adotamos a perspectiva de que uma palavra, por mais 
simples, possui no mínimo duas camadas morfológicas: a raiz e o primeiro morfema 
categorizador.  Por exemplo, fila é composta pela raiz √fil- e pelo nominalizador -a. 
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ativação de seus morfemas (Taft & Forster, 1975) – o que caracterizaria um 

mecanismo composicional – ou se é ativado de forma direta (Butterworth, 1983).  

 Quando lemos ou ouvimos uma palavra, acessamos seu significado de 

maneira integral e direta ou precisamos realizar operações de decomposição 

morfológica, concatenação e interpretação composicional?  Esse é um tópico 

bastante debatido em psicolinguística e deu margem ao surgimento de diversos 

modelos que procuraram e procuram, de diferentes maneiras, dar conta da questão.  

A questão, por sua vez, dialoga tanto com teoria linguística quanto com a psicologia, 

no sentido de refletir sobre o que é mais eficiente: reduzir a base e ampliar as regras 

composicionais ou ampliar a base e reduzir as regras? É melhor guardar na memória 

somente o que não pode ser derivado por regras e depender de um mecanismo 

eficiente de derivação ou armazenar toda e qualquer informação e depender de 

disponibilidade de espaço e de procedimentos eficientes de acesso? 

 Modelos não-decomposicionais defendem a ideia de que palavras 

morfologicamente complexas seriam átomos em termos de armazenagem e de 

acesso.  Isso significa dizer que existiriam, no léxico mental, representações 

diferentes para as palavras fileira e fila, ainda que esses dois itens lexicais 

compartilhem constituintes morfológicos.  É o que aconteceria no modelo proposto 

por Butterworth (1983), segundo o qual as palavras estão disponíveis para o 

reconhecimento no léxico com sua morfologia pronta e são acessadas sem passar por 

operações decomposicionais.  Existem ainda modelos não-decomposicionais de 

ordem conexionista, como o de Seidenberg & McClelland (1989), que sugere uma 

arquitetura paralela e distribuída para o reconhecimento visual de palavras, na qual 

ocorreriam ajustes nos pesos das conexões entre ortografia e fonologia, permitindo o 

reconhecimento de palavras de maneira associativa e sem o uso de informação 
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morfológica.  Por outro lado, modelos decomposicionais argumentam que unidades 

morfológicas desempenham sim um papel importante no armazenamento e na 

ativação lexical.  Entre os modelos decomposicionais encontram-se os que propõem 

um mecanismo de dupla rota, atribuindo importância tanto a mecanismos de 

segmentação morfêmica quanto à ativação direta da palavra em sua forma plena.  No 

modelo Augmented Addressed Morphology – AAM (cf. Caramazza, Laudanna & 

Romani, 1988) –, palavras familiares seriam acessadas de forma plena e palavras 

desconhecidas seriam submetidas a processos decomposicionais. Para Schreuder & 

Baayen (1995), há um modelo de dupla rota que propõe tanto uma rota de parsing 

morfológico quanto uma rota direta, que seriam acionadas, em paralelo, desde o 

início do processo de reconhecimento lexical.  Além de abordagens como essa, que 

veem a ativação de palavras como um processo de dupla rota paralela, há ainda 

modelos que propõem uma decomposição posterior ao acesso direto.  O modelo de 

Marslen-Wilson, Tyler, Waksler & Older (1994) defende que a decomposição 

morfológica é mais provável quando a relação entre a palavra composta e sua raiz é 

transparente.  O conceito de transparência semântica tem a ver com o quanto pode 

ser clara a relação entre o significado de uma palavra complexa e o da base de que 

ela é derivada.  Um exemplo de palavra transparente semanticamente seria artista, 

facilmente associada a sua base arte.  Isso não aconteceria com frentista, que é 

analisada como uma palavra simples (i.e. a base frente não parece ser recuperada).  

Nessa perspectiva, não devem ser esperados efeitos de priming8 em palavras 

semanticamente opacas, uma vez que a ativação mais imediata seria através da 

representação da palavra em sua forma plena. Um outro modelo, o de Pinker (1991), 

                                                           
8 Método experimental que consiste na apresentação de uma palavra (prime) seguida de outra 
(alvo) para medir os efeitos da ativação da primeira sobre a ativação da segunda.  Esse 
método será explicado mais detalhadamente adiante.  



28 
 

 

prevê que as formas regulares (e.g. passados formados em -ed em inglês) sejam 

acessadas via concatenação morfológica, ao passo que as irregulares seriam 

armazenadas plenamente no léxico.    

 Em oposição a esses modelos em que a palavra inteira desempenha um papel 

importante no acesso lexical – seja na ativação de palavras familiares, regulares ou 

semanticamente transparentes, seja como único caminho –, há ainda modelos 

inteiramente decomposicionais, que propõem um mecanismo no qual as palavras 

complexas sofrem decomposição imediata e independente de qualquer um dos 

fatores citados acima.  De acordo com essa perspectiva, o morfema é considerado a 

unidade do processamento lexical e é através dele que se dá o acesso à palavra.  

Stockall & Marantz (2006) apresentam um modelo para a ativação de verbos 

irregulares em inglês a partir dessa noção de decomposição plena, em oposição à 

proposta de dupla rota elaborada por Pinker (1991), segundo a qual, como já dito 

acima, esses verbos teriam entradas independentes no léxico.  A decomposição plena 

já havia sido sugerida por Taft & Forster (1975), inaugurando as discussões sobre a 

natureza dos processos envolvidos no reconhecimento lexical.  Eles argumentavam 

que haveria um processo obrigatório de decomposição pré-lexical, em que as 

palavras seriam decompostas em seus morfemas constituintes antes da ativação.  O 

modelo propunha que todos os afixos fossem detectados e retirados (Affix Stripping) 

da palavra e que o acesso lexical acontecesse a partir da raiz.  O reconhecimento de 

uma palavra envolveria, portanto, três processos distintos: decomposição em raiz e 

afixos; acesso ao léxico por meio da raiz; retomada da informação contida no 

prefixo. Essa operação consumiria tempo de processamento, o que leva o modelo a 

prever que o reconhecimento de palavras complexas levaria mais tempo que o 
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reconhecimento de palavras monomorfêmicas.  Resultados posteriores, no entanto, 

não confirmaram essa previsão (Manelis & Tharp, 1977; Henderson et al., 1984). 

  

 Ao longo dessas três décadas de muito debate, o papel da morfologia se 

configurou como uma questão importante nos estudos sobre o processamento da 

linguagem humana.  Desde o trabalho inaugural de Taft & Forster em 1975, 

evidências em diferentes línguas têm sido reunidas em favor de um sistema de 

reconhecimento de palavras que leva em conta seus morfemas constituintes.  Isso 

significa dizer que efeitos morfológicos são observados de maneira consistente nos 

estudos sobre o reconhecimento de palavras.  Um tópico fundamental a se verificar, 

nesse sentido, diz respeito à existência de um mecanismo de acesso ou de 

representação que seria especificamente morfológico e que não se confundiria com 

fatores relacionados à forma e ao significado. 

 Segundo Marslen-Wilson (2008), essa é uma questão tanto metodológica 

quanto teórica.  Metodológica porque implica encontrar um método experimental 

capaz de dissociar os efeitos de fatores distintos que estão em jogo na ativação 

lexical.  Teórica porque envolve o conhecimento sobre as representações lexicais e 

sua ativação, no sentido de compreender se os efeitos atribuídos à morfologia podem 

ser reunidos a efeitos semânticos e fonológicos (ou ortográficos) ou se atuam mesmo 

de forma independente no sistema. 

 Em muitas línguas – inclusive no português –, a dissociação desses efeitos 

torna-se um problema metodológico complicado, na medida em que as palavras 

morfologicamente relacionadas apresentam coincidência formal (tanto ortográfica 

quanto fonológica) e, muitas vezes, relação também de sentido.  Por exemplo, fileira 

e fila são palavras morfologicamente relacionadas, de modo que aquela deve ser 
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reconhecida mais facilmente se esta tiver sido processada um pouco antes.  Esse é 

um efeito que se mantém recorrente em diferentes estudos e constante independente 

do paradigma experimental.  A questão é como garantir que a natureza desse efeito 

seja genuinamente morfológica. 

 

4.2. Diferentes estudos, diferentes modelos  
 
 
 O papel da morfologia no acesso lexical já foi estudado a partir de diferentes 

paradigmas experimentais e muitos fatores foram destacados como sendo 

importantes no reconhecimento das palavras multimorfêmicas.  Entre eles, destacam-

se natureza lexical do estímulo (palavra/não-palavra), regularidade, transparência 

semântica, categoria morfológica (palavras flexionadas/palavras derivadas), 

modalidade do estímulo (visual/auditivo), natureza derivacional do estímulo 

(palavras sufixadas/palavras prefixadas) e mesmo a frequência de ocorrência.  

 Uma metodologia comum em estudos sobre o acesso lexical é o uso de não-

palavras com estrutura morfológica – ou seja, uma sequência de letras que não 

constitui uma palavra da língua estudada, mas que é composta de morfemas 

existentes nessa língua.  Um exemplo clássico é o próprio estudo de Taft & Forster 

(1975).  Nesse estudo são comparadas não-palavras como dejuvenate e depertoire, 

compostas pela substituição da partícula re- pela partícula de- nas palavras 

rejuvenate e repertoire (Figura 4).    A primeira não-palavra é um exemplo de não-

palavra com morfema (-juvenate é um morfema) e a segunda é um exemplo de não-

palavra sem morfema (-pertoire não é um morfema).   

 Ora, se a unidade pré-lexical do processamento de palavras é de fato o 

morfema, os tempos de reação para rejeitar o estímulo como palavra deve ser maior 

para as não-palavras com estrutura morfológica.  Os resultados encontrados pelos 
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autores confirmam sua hipótese, que se coaduna às propostas de decomposição 

plena.  

 
       Figura 4: Estudo com não-palavras. 

 

No entanto, um problema apontado nesse experimento foi a similaridade dos 

estímulos utilizados com palavras reais.  A similaridade de dejuvenate seria maior 

que a de depertoire, podendo-se atribuir o tempo de reação mais a um processo de 

competição com outras palavras do que propriamente a um processo que envolveria 

segmentação morfêmica.  Além disso, outros testes posteriores detectaram tempos de 

reação indiferentes para palavras monomorfêmicas e multimorfèmicas (Manelis & 

Tharp, 1977) e entre não-palavras pseudoprefixadas e palavras monomorfêmicas 

(Henderson, Wallis & Knight, 1984).  Henderson (1985) destaca ainda que o 

processamento de não-palavras pode não refletir o que ocorre de fato com palavras 

reais, argumentando que a decomposição morfológica deve ser empregada apenas 

quando o acesso direto a uma palavra falha na tentativa de encontrar uma entrada 

lexical. 

 Outro debate importante no âmbito do reconhecimento de palavras está 

relacionado com as diferenças de reconhecimento entre formas verbais regulares e 

irregulares.  Pinker (1991) relaciona essa questão com a dicotomia entre o que seriam 
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os dois mecanismos cognitivos distintos que possibilitam a expressividade 

linguística: por um lado, o pareamento arbitrário entre forma e sentido que 

condiciona a formação das palavras e que depende de capacidade armazenamento na 

memória; por outro, o sistema combinatório gramatical, que tem a ver com a 

manipulação de regras sintáticas.  Nessa perspectiva, as formas regulares estariam 

relacionadas à manipulação de regras, ao passo que as formas irregulares 

demandariam armazenamento individualizado.  Sendo assim, haveria necessidade de 

um modelo dual de representação da informação morfológica.  Formas como walked 

seriam acessadas por meio da ativação da raiz walk- (parte arbitrária) e da aplicação 

de uma regra que envolveria a adição do sufixo -d [PASSADO] (parte 

composicional).  Esse procedimento não se aplicaria a formas irregulares, como 

drove, que deveria ser representada em sua forma plena no léxico. Stockal & 

Marantz (2006) apresentam resultados que apontam para um modelo inteiramente 

decomposicional para gerar alomorfes tanto regulares quanto irregulares.  Para esse 

modelo, a associação morfológica entre a forma simples e a forma flexionada – seja 

ela regular ou irregular – se dá por uma relação de identidade.  Evidências a partir de 

um experimento de priming monitorado por MEG9, um método que mede a ativação 

da raiz antes da decisão lexical, revelam que alomorfes regulares e irregulares 

acessam igualmente a raiz.  Esse estudo desafia tanto os modelos não-

decomposicionais quanto os modelos duais.  Aqueles não atribuem um papel para a 

morfologia no armazenamento e na ativação lexical, afirmando que itens lexicais se 

relacionam entre si apenas por semelhança fonológica e semântica e é a esse tipo de 

                                                           
9 A técnica de MEG (magnetoencefalografia) detecta os campos magnéticos produzidos pela 
atividade elétrica no cérebro, que são medidos por detectores supercondutores e 
amplificadores próximos ao escalpo.  Possui resolução espacial de milímetros, nas áreas 
corticais, e excelente resolução temporal (milissegundos), o que faz dessa técnica um 
importante recurso para aferição da atividade cerebral relacionada a atividades linguísticas. 
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semelhança que se reduz o que seria uma associação morfológica entre duas 

palavras; estes, por sua vez, afirmam que passados irregulares seriam listados 

separadamente e que passados regulares seriam ativados de maneira composicional.  

Nos experimentos reportados por Stockal & Marantz (2006), pares como boil-broil – 

com semelhança ortográfica e semântica, mas sem relação morfológica – não sofrem 

facilitação, ao passo que pares de passados irregulares com pouca coincidência 

ortográfica sofrem facilitação exacerbada.  Esses resultados apontam para um 

mecanismo que deve distinguir raízes de alomorfes e similaridade de identidade.  Isto 

é, nos estágios mais iniciais do processamento lexical, é irrelevante se a raiz se 

manifesta com flexão regular ou não, uma vez que se trata propriamente da ativação 

de raiz e não de alomorfes.  Sendo assim, a ativação da forma irregular taught se 

daria a partir de um processo que envolveria a ativação da raiz teach e o morfema 

funcional que denota o significado gramatical “passado”.  A relação que justifica 

facilitação exacerbada entre esses itens seria, portanto, mais do que semelhança, 

ativação da mesma raiz (Figura 5). 

 
Figura 5: O prime TAUGHT ativa a raiz √TEACH. Como a ativação do alvo 
TEACH implica a ativação dessa mesma raiz, a ativação deve ser facilitada em 
relação a um controle, já que √TEACH estava em um nível de ativação maior 
do que a raiz ativada pelo controle.  

 

Assim como existem estudos que focam a questão da regularidade para 

investigar os modelos de processamento, há outros que preferem abordar o fator 
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transparência semântica como um tema de investigação relevante para o debate.  

Marslen-Wilson et al. (1994) reportam que, num experimento de priming intermodal 

– em que o prime é um estímulo auditivo e o alvo é um estímulo visual –, o 

reconhecimento de uma palavra alvo morfologicamente simples (depart) era 

facilitado apenas quando a relação desse alvo com o prime era semanticamente 

transparente, propondo assim a existência um modelo dual para o reconhecimento 

de palavras.   

 
Figura 6: Palavras semanticamente opacas são ativadas em sua forma plena ao 
passo que palavras semanticamente transparentes são ativadas de forma 
composicional. 
 

Ou seja, a ativação de depart era facilitada pela ativação de departure, mas 

não era facilitada pela ativação de department, sugerindo que a decomposição 

morfológica seja guiada por relações semânticas.    

No entanto, não fica claro se esses resultados caracterizam um fator inerente 

ao reconhecimento de palavras de maneira geral ou se é um fenômeno que ocorre 

apenas quando o estímulo é auditivo.  Rastle et al. (2000, 2004) procuram resolver 

essa questão realizando experimentos em que prime e alvo são apresentados 

visualmente.  Para verificar se o fator transparência semântica afeta o priming 

morfológico desde os primeiros instantes do reconhecimento visual de uma palavra 

ou apenas estágios mais tardios, os experimentos reportados variaram a duração de 

exposição do prime desde uma condição em que o estímulo é encoberto (Masked 



35 
 

 

Priming – cf. Forster & Davis, 1984) até uma condição em que o estímulo é 

completamente visível.  Os resultados encontrados sugerem que no momento mais 

inicial do reconhecimento visual de uma palavra ocorre decomposição que permite o 

acesso ao que seria uma representação central da raiz.  Rastle et al. (2004) 

investigam se alguma informação semântica é utilizada nessa decomposição inicial 

da palavra em seus morfemas constituintes.  Seus resultados apontam para a 

existência de um processo inicial de segmentação morfêmica que seria independente 

de transparência semântica (cf. também Longin et al., 2003, para evidências similares 

em francês).  Fiorentino & Fund-Reznicek (2009) encontram comportamento 

análogo em palavras compostas.  Esses trabalhos poderiam ser elencados entre os 

modelos inteiramente decomposicionais, uma vez que apresentam evidências 

contra a segmentação condicionada pela transparência semântica.  Uma questão 

curiosa diz respeito à natureza dessa segmentação, já que ela é observada apenas em 

palavras escritas e parece detectar um mecanismo que enxerga uma morfologia de 

ordem ortográfica.  Alguns autores afirmam ainda que a transparência semântica 

pode ser o único fator que diferencie palavras flexionadas de palavras derivadas.  

Uma razão para efeitos de priming serem mais fortes em palavras flexionadas do que 

em derivadas estaria, pois, no fato de que aquelas tendem a ser mais transparentes do 

que estas.  Não haveria razão, portanto, para uma diferenciação qualitativa entre 

essas duas categorias morfológicas (Feldman, 1994).  

Não parece vantajoso testar efeitos de transparência semântica enquanto não 

se encontrar uma realidade psicológica – e linguística do ponto de vista apenas 

sincrônico – do que seriam essas formas morfo-ortográficas que são visíveis ao 

sistema de modo a permitir a decomposição no reconhecimento inicial de palavras 

semanticamente opacas apresentadas visualmente.  Qual seria a natureza dessa 
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decomposição?  O que torna palavras complexas semanticamente opacas diferentes 

de palavras monomorfêmicas?  Se department não é derivada a partir de depart, que 

informação é acessada para gerar a facilitação encontrada para esse par prime-alvo? 

Poderia ser um efeito de interface entre os sistemas linguístico e visual? Poderia ser 

uma captação de operações morfológicas em PF que antecedem a inserção de 

vocabulário? Poderia ser simples epifenômeno do tipo de tarefa? Além disso, como 

controlar de maneira eficiente a transparência semântica entre a palavra complexa e a 

raiz – um processo para o qual não parece haver critérios claramente mapeados e que 

pode sofrer variação sincrônica?  A resposta para essas perguntas ainda está em 

aberto.   Por um lado, a segmentação independente da transparência semântica 

(Rastle et al., 2004) corrobora modelos de decomposição plena.  Por outro, a 

segmentação condicionada pela transparência semântica (Marslen-Wilson et al., 

1994) levaria a duas possibilidades. Uma possível avaliação da palavra 

semanticamente opaca é como sendo uma palavra monomorfêmica, não fazendo 

sentido a necessidade de um modelo dual, já que este fazia sentido apenas para 

justificar a diferença, condicionada por fatores semânticos, entre palavras complexas 

transparentes e opacas.  No entanto, como Rastle et al. (2004) e Fiorentino & Fund 

Rezniceck (2009) mostram haver uma diferença entre palavras monomorfêmicas e 

palavras complexas semanticamente opacas e não haver diferença – ao menos num 

nível mais inicial do processamento – entre palavras semanticamente transparentes e 

opacas, faz-se necessário um estudo  mais aprofundado da natureza dessas relações 

para se propor um modelo que dê conta dos fatos observados (cf. Feldman, 2009, 

para uma interpretação ainda semântica da decomposição nesses estágios mais 

iniciais do processamento lexical).   



37 
 

 

Marslen-Wilson et al. (1994) também enfatizam um outro fator como 

podendo ser condicionante de efeitos diferentes em estudos com priming: a natureza 

derivacional do estímulo.  Num experimento de priming intermodal com decisão 

lexical, os autores verificaram que formas sufixadas tanto facilitavam como eram 

facilitadas pelas raízes (confess–confessor), mas essas formas não se facilitavam 

mutuamente (confession–confessor).  Palavras prefixadas sofriam o mesmo efeito de 

facilitação com relação às raízes (fasten–unfasten), mas de maneira oposta às 

sufixadas (distrust–trustful).  Os autores atribuem esse padrão a um modelo 

decomposicional em que os itens lexicais encontram-se segmentados 

morfologicamente, com diferentes afixos ligados a uma mesma raiz compartilhada.  

Dessa forma, os efeitos de priming se devem ao acesso a uma mesma raiz 

compartilhada por prime e alvo. 

 

 
Figura 7: Raiz compartilhada. 

 

Na concepção de Marslen-Wilson et al. (1994), efeitos de facilitação não 

teriam sido observados entre palavras sufixadas porque, no momento em que se 

escutou apenas a raiz do estímulo auditivo, muitos sufixos possíveis são ativados e 

devem competir até que um sobressaia no reconhecimento final da palavra.  Isso não 

ocorreria com palavras prefixadas, uma vez que o prefixo é escutado antes da raiz e, 
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sendo assim, não compete com outros prefixos pelo reconhecimento. Ainda com 

relação ao tipo de derivação, Vannest & Boland (1999) argumentam que a resposta 

para a questão sobre como as palavras são representadas e acessadas pode estar 

justamente na propriedade dos afixos, que podem assumir diferentes níveis de 

ligação com a raiz, baseados em fatores como produtividade, ordem de ligação e até 

interação fonológica.  Dependendo do nível em que se enquadra o afixo, admite-se 

ou não a segmentação – o que se coaduna com os modelos duais de processamento.   

 Finalmente, é importante destacar o papel da frequência como um fator 

determinante na ativação lexical, constituindo um efeito de grande relevância no 

reconhecimento de palavras.  Domínguez et al. (2000) salientam que palavras que 

aparecem com grande frequência em textos são reconhecidas mais rapidamente do 

que palavras de baixa frequência.  Os autores destacam ainda dois tipos diferentes de 

índices de frequência, chamando atenção para o fato de que frequência não é um 

efeito unitário: um deles é a frequência da vizinhança, que pode comprometer 

resultados experimentais, na medida em que uma palavra de baixa frequência (BF) 

costuma ter vizinhas de alta frequência (AF).  Esse efeito é de ordem sobretudo 

fonológica, sendo do tipo que aproxima palavras como camarão e macarrão.    

Outro fator relacionado à frequência é o efeito que contrasta frequência 

superficial e frequência cumulativa (ou frequência da raiz).  Nesse caso, uma palavra 

de alta frequência pode ter – mais que vizinhos – parentes morfológicos de baixa 

frequência.  Isso pode fazer com que o acesso a um item lexical seja determinado não 

só pela sua própria frequência (frequência superficial), mas também pela frequência 

dos morfemas presentes no estímulo.  Esses índices podem ser importantes para 

determinar se o acesso lexical se dá utilizando a raiz como via principal ou se ele se 

dá via representação total da palavra.  Se forem observados efeitos de frequência 
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cumulativa, esse é um indício em favor de modelos de decomposição plena, que 

atribui um papel importante aos morfemas no reconhecimento de palavras.  Se, 

contrastivamente, forem observados efeitos de frequência superficial, esse será um 

indício em favor de modelos não-decomposicionais. 

 

 
 Figura 8: Tipos de frequência. 

 

 
Figura 9: As frequências superficiais de perra e oso são similares, porém as frequências de 
suas raízes são muito diferentes, o que pode influenciar o reconhecimento.  Se a frequência 
cumulativa é importante, perra deverá ser reconhecida mais rapidamente que oso. 
(Domínguez et al., 2000, p. 387) 
 

4.3. O paradigma de priming na investigação do processamento morfológico  
 
 
 O paradigma de priming é uma ferramenta fundamental para estudar os fatores que 

podem determinar o reconhecimento de palavras, uma vez que possibilita a manipulação de 

estruturas sublexicais como fonemas, letras, sílabas e morfemas. 
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“O paradigma de priming é um teste para desvendar aspectos da arquitetura 
do léxico mental, por exemplo, os critérios de agrupamento. Agrupam-se 
palavras inteiras, fatias morfológicas? Por semelhança fonológica ou 
semântica? Para isto os experimentadores constroem estímulos de muitos 
pares de palavras. Na metade dos casos, a primeira palavra do par, 
tecnicamente chamada de prime, terá algum relacionamento com a segunda 
palavra do par, tecnicamente chamada de alvo; por exemplo, no par caro-
carinho há uma relação de semelhança fonológica entre prime e alvo. 
Nenhum relacionamento existirá entre prime e alvo nos pares restantes, por 
exemplo, caro-frio.  Para que possamos conhecer a reação do voluntário aos 
alvos temos de incumbi-lo de uma tarefa, como discriminar se o alvo é uma 
palavra ou uma não-palavra. Para isso mesclamos randomicamente os pares 
de palavra-palavra com um igual número de palavra–não-palavra. Analisa-se 
o tempo e a acuidade de resposta, podendo-se acessar indiretamente a 
influência que o prime exerceu em relação ao alvo. Os tipos de influências 
mais testados na literatura são semântica (primo–tio), fonológica (cara–
carinho), morfológica (cabeça–cabeçudo), ortográfica (pedra-vidro) e 
sintática (fazia – tinha).” (França, 2005:75) 

 
 
Os estudos que utilizam o protocolo de priming normalmente propõem tarefas 

em que o prime é apresentado por um tempo suficiente para que ele possa ser lido 

com facilidade pelo sujeito do experimento.  Outro desenho utilizando esse 

paradigma é o priming intermodal, em que o prime é um estímulo auditivo e o alvo é 

um estímulo visual.  Uma característica desses experimentos é que eles podem ser 

sensíveis a certos fatores além da decomposição morfológica.  Ou seja, um efeito de 

priming entre palavras complexas relacionadas pode refletir não só efeitos 

morfológicos, mas uma combinação de efeitos que podem englobar morfologia, 

fonologia, ortografia e semântica. 

 Sendo assim, é importante que se encontre um método experimental que seja 

capaz de enxergar um momento do reconhecimento lexical em que os efeitos 

encontrados entre palavras morfologicamente relacionadas ocorram na ausência de 

efeitos de priming relacionados a similaridade semântica ou formal (seja de ordem 

fonológica ou ortográfica).  É nesse contexto que ganha destaque o paradigma de 

priming encoberto (Forster & Davis, 1984).  Nesse método o prime não pode ser 
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percebido de maneira consciente pelo sujeito, aparecendo na tela por poucos 

milissegundos.  A vantagem sobre os outros desenhos é que o fato de o prime 

aparecer por tão pouco tempo elimina certos elementos episódicos e tardios do curso 

da derivação lexical, garantindo que os efeitos observados sejam de fato relacionados 

aos processos que queremos observar.  O paradigma de priming encoberto passou a 

ser um elemento crucial para se testarem os modelos que divergem sobre a 

segmentação morfológica no processamento lexical. 

 

4.4. O que nos dizem as palavras compostas 
 
 
 Os estudos em palavras compostas têm sido destacados como um tipo ideal 

de teste para contribuir com evidências sobre a segmentação morfológica no 

reconhecimento lexical, especificamente por poder dizer se os efeitos 

decomposicionais encontrados em inúmeros estudos são causados pela simples 

identificação e separação de elementos regulares, como prefixos e sufixos.  

Fiorentino & Fund-Reznicek (2009) argumentam que se há efeitos de facilitação por 

efeito de constituintes em palavras compostas como honeymoon ou teacup, isso seria 

um indicativo de que a segmentação morfológica inicial de fato não é condicionada 

por um caso de regularidade formal como a presença de afixos.  Ao contrário, esses 

resultados seriam consistentes com a idéia de que “há uma prioridade inicial 

ilimitada no reconhecimento visual de palavras, que busca sempre identificar os 

potenciais morfemas” (Fiorentino & Fund-Reznicek, 2009:5).  Recorrer a esse meio 

é, portanto, mais uma maneira de entendermos o papel dos morfemas na 

representação e no processamento lexical.  Os resultados encontrados nesse estudo 

apontam para o reconhecimento da complexidade morfológica num momento inicial 

e automático do acesso lexical, o que está de acordo com achados anteriores que 
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utilizaram o paradigma de priming encoberto para encontrar esse processo de 

decomposição inicial em palavras derivadas (Longtin et al., 2003; Rastle et al., 

2004). 

 

4.5. Dissociando efeitos morfológicos de efeitos formais e semânticos 
 
 
 Como já foi dito, uma questão metodológica importante no estudo do acesso 

lexical é a dissociação dos efeitos morfológicos de efeitos semânticos e formais 

(ortográficos ou fonológicos).  No sentido de desagregar esses fatores no curso 

temporal da derivação lexical, muitos estudos já foram feitos e os resultados mostram 

efeitos diferentes para morfologia e para similaridade formal e semântica.   

 Entre os estudos psicolinguísticos mais recentes que examinam o acesso 

lexical a partir do paradigma de priming, pares com semelhança apenas ortográfica 

apresentam um tempo de reação maior em contraste tanto com pares relacionados 

morfologicamente quanto com pares não relacionados, indicando haver inibição 

(Marslen-Wilson, 1990; Rastle et al, 2000; Drews and Zwitserlood, 1995; Grainer et 

al., 1991; Henderson et al., 1984; Radeau at al., 2005; Soto-Faraco et al., 2001).  

Esses resultados são obtidos em experimentos de priming encoberto e em 

experimentos em que a exposição do prime é maior.   Estudos feitos em línguas com 

diferentes alfabetos também contribuíram para mostrar a dissociação entre efeitos 

ortográficos e morfológicos. Feldman & Moskovljevic (1987) mostraram a presença 

de efeito morfológico alternando dois alfabetos servo-croatas.  Os efeitos foram 

significativos independente do grau de semelhança ortográfica – ou seja, quando 
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prime e alvo pertenciam ao mesmo alfabeto e quando pertenciam a alfabetos 

diferentes10.  

 Com relação a efeitos semânticos, estes também parecem ter um nível de 

representação independente da morfologia.  Nos estudos mais recentes que tratam do 

processamento lexical, é comum a semântica ser abordada em função do fator 

transparência semântica entre a raiz e a palavra multimorfêmica (Rastle et al., 2000; 

Rastle et al., 2004; Marslen-Wilson et al., 2008).  Sendo assim, as condições 

experimentais tendem a separar palavras opacas de palavras transparentes, ainda que 

essa distinção não nos pareça muito bem caracterizada.  Sendo assim, os resultados 

obtidos são com relação a uma gradação dos fatores no curso do reconhecimento 

lexical, que se daria em etapas: (1) priming ilimitado, independente de transparência 

semântica (nesse momento, os efeitos de facilitação ocorrem tanto em pares como 

rust–rustic
11
 quanto em pares como brave–bravely12); (2) priming apenas em 

palavras semanticamente transparentes. O mais comum é não haver efeito apenas 

semântico quando o priming é do tipo encoberto, ainda que Marlen-Wilson et al. 

(2008) reportem ter encontrado algum efeito semântico mesmo nessa modalidade. 

 Diante de todos os resultados e divergências expostos nas páginas anteriores, 

nosso estudo propõe um experimento que tem o objetivo de sistematizar, ainda que 

de maneira inicial, os fatores que estão em jogo no reconhecimento lexical.  O 

desenho do teste que será reportado no capítulo seguinte foi concebido de modo a 

homogeneizar resultados obtidos de maneira esparsa na literatura, juntando os 

principais fatores num único experimento. Dessa forma, buscamos obter maior 

                                                           
10

 Esses resultados podem ser discutíveis como evidência da morfologia dissociada da forma, 
uma vez que ambos alfabetos são representações gráficas para uma fonologia comum. 

11 Ferrugem–rústico: par semanticamente opaco. 
12 Bravo–bravamente: par semanticamente transparente.  
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comparabilidade entre as condições.  Usando o paradigma experimental de priming 

encoberto, procuramos verificar se existe evidência de uma contribuição efetiva da 

morfologia no processamento de palavras derivadas do português brasileiro, que não 

seja resultado apenas de similaridade formal ou semântica 
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5. O experimento   
 
 
 
 
 
5.1. Introdução 
 
 
 O objetivo do experimento realizado foi verificar a pertinência de valores 

estruturais no processamento das palavras morfologicamente complexas, observando 

o fenômeno em condições distintas, que permitiram verificar quais fatores estão em 

jogo quando se trata da armazenagem e da recuperação de palavras multimorfêmicas.  

Para tanto, foi realizado um experimento de priming encoberto com decisão lexical, 

em que se verificou a relação entre prime (ou seja, um vocábulo que pré-ativaria a 

palavra alvo do experimento) e alvo, em diferentes contextos.  A nossa hipótese é de 

que haveria maior facilitação na condição em que as palavras tivessem relação 

morfológica. 

Taft & Forster (1975; 1976) inauguraram testes que visavam observar esse 

fenômeno, o que conduziu ao modelo BOSS, baseado em fatores ortográficos e 

morfológicos (Taft, 1979). Os estudos sobre o parsing perceptual de palavras 

oferecem evidências contraditórias: de um lado, trabalhos de orientação conexionista, 

como Seidenberg & McClelland (1989) argumentam que os efeitos encontrados em 

estruturas sublexicais sejam apenas epifenômenos da redundância ortográfica; de 

outro lado, estudos como Marslen-Wilson et al. (1994) apresentam resultados de 

experimentos de priming evidenciando que as palavras são, de fato, representadas 

morfemicamente no nível da entrada lexical.  Rastle et al. (2000; 2004) mostraram 

que a estrutura morfológica realmente desempenha um papel importante no início do 

reconhecimento visual de palavras multimorfêmicas do inglês, dissociando esse 
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fenômeno de fatores semânticos e ortográficos por meio da variação do tempo de 

apresentação dos estímulos. 

Maia, Lemle & França (2007) examinam a questão por meio de experimentos 

com efeito stroop e rastreamento ocular. A tarefa stroop13 indica a relevância 

perceptual de morfemas transparentes e opacos, que atuam como facilitadores dos 

índices de acerto e dos tempos de resposta, em contraste com as condições com 

palavras contendo apenas material ortograficamente semelhante a morfemas.  

Haveria processamento morfológico no interior da palavra, conforme predito pelas 

teorias decomposicionais (i.e., modelos que defendem a decomposição da palavra em 

unidades menores). O rastreamento da leitura das mesmas palavras indica maior 

atividade ocular (fixações e sacadas) nas condições com morfemas transparentes do 

que nas condições com palavras opacas e pseudo-derivadas.  Há também ocorrência 

de padrões oculares indicativos de acesso lexical direto, aduzindo evidências em 

favor de modelos de dupla rota, que admitem tanto a computação quanto o acesso 

direto. 

O propósito principal do experimento reportado na presente dissertação é 

desassociar o papel desses fatores na ativação de palavras morfologicamente 

complexas do português brasileiro de modo a verificar se o reconhecimento dessas 

palavras envolve, num momento inicial, o acesso a sua estrutura interna.  Essa 

questão básica de pesquisa é de fundamental importância para estabelecer a 

existência de processamento morfológico no PB, fixando parâmetros para futuros 

estudos psico- e neurolinguísticos nessa língua.  

                                                           
13 Esse efeito foi estabelecido através de uma série de experimentos clássicos em que se 
testou a nomeação cromática em palavras, para cores escritas com letras coloridas 
concordando ou não com a denotação das palavras (Stroop, 1935). O estudo revela a 
existência de processos atencionais concorrentes e da natureza automática das fases iniciais 
do processamento da leitura.   
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  Uma questão empírica importante quando se trata desses fatores é se o 

experimento pode ser adequadamente desenvolvido de maneira a eliminar efeitos 

sobrepostos de forma e sentido para que os resultados possam ser atribuídos com 

propriedade à morfologia.   

 No experimento aqui reportado manipulamos a influência dos principais 

elementos supostamente envolvidos no reconhecimento lexical.  Nosso desenho 

permitiu uma medida desses fatores com um nível alto de comparabilidade, na 

medida em que as quatro condições experimentais eram medidas com relação ao 

mesmo alvo.  Por exemplo, a ativação da palavra crítica fileira (alvo) foi medida em 

quatro sequências de estímulo diferentes, criadas a partir da variação do prime 

(FILA, ORDEM, FILÉ, MATO).   

 

5.2. Participantes 
 
 
 Participaram deste experimento 32 voluntários, falantes nativos do português 

brasileiro, destros, com visão normal ou corrigida, alunos do CLAC-UFRJ (Cursos 

de Línguas Abertos à Comunidade). Todos os participantes eram adultos graduados 

ou graduandos, com idade entre 20 e 35 anos. O experimento foi aplicado no 

Labratório de Psicolinguística Experimental – LAPEX (CNPq/FAPERJ). 

 

5.3. Procedimento 
 
 
 Utilizou-se o paradigma de priming monomodal encoberto com decisão 

lexical.  A metodologia de priming, bastante utilizada em psicolinguística, consiste 

na apresentação de cadeias de letras ou fones em sequência, que podem ser palavras 

ou não de uma língua, com o objetivo de aferir efeitos de memória implícita no 
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reconhecimento de uma nova cadeia.   A primeira cadeia constitui o prime e a 

segunda, o alvo.  O objetivo é medir a influência do prime no acesso ao alvo.  Um 

exemplo, utilizando as palavras deste experimento, seria medir a influência do prime 

FILA no acesso ao alvo fileira, checando se a apresentação da primeira favorece ou 

dificulta o acesso à segunda.  O que se supõe é que, ao sermos expostos, em um curto 

espaço de tempo, a sequências de letras ou fones que compartilham certos traços 

(morfológicos, fonológicos, semânticos), sofremos o efeito dos traços da primeira em 

relação à segunda, seja facilitando ou inibindo o acesso. Para verificar a dimensão 

dessa influência, devem ser incluídos pares controle, em relação aos quais a relação 

que se quer medir pode ser comparada.   

Como a variável dependente característica desse tipo de experimento é o 

tempo de reposta, o paradigma de priming deve ser acompanhado por uma tarefa de 

decisão lexical, ou seja, os voluntários são orientados a responder, apertando um 

botão, se a última cadeia de letras ou fones da sequência é ou não uma palavra.  Para 

justificar essa tarefa, além dos pares controles, são acrescentados pares contendo 

não-palavras. 

 Uma constatação, nos experimentos já realizados com esse tipo de 

metodologia, é a de que a variação do tempo em que prime e alvo são apresentados 

influencia nos resultados (Rastle, 2000; Marslen Wilson, 2008). Por exemplo, 

quando o prime é apresentado por um período mais longo, efeitos de ordem 

semântica são captados, o que não costuma acontecer quando o tempo é mais curto. 

 No experimento realizado neste estudo, foi utilizado o priming encoberto 

(Forster & Davis, 1984), que se caracteriza por uma redução acentuada, quase 

subliminar, do tempo de apresentação do priming, de modo a minimizar efeitos 

tardios no processamento de palavras.  O priming encoberto tem a vantagem de 
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eliminar certos componentes estratégicos, episódicos e, portanto, mais conscientes, 

que podem ocorrer quando o estímulo fica visível por mais tempo.  Dessa maneira, é 

possível assegurar com mais propriedade que os efeitos encontrados são relacionados 

de fato ao processo linguístico que se quer observar.    

 Optamos, neste experimento, por não manipular os estímulos em termos de 

transparência semântica, uma vez que muitos estudos anteriores já reportaram de 

forma consistente que efeitos de priming morfológico visual costumam ser 

indiferentes para pares semanticamente transparentes e opacos (Longtin et al., 2003; 

Rastle et al., 2004; Feldman & Soltano, 1999; Feldman, 2000; Boudelaa & Marslen-

Wilson, 2001, 2005).  Todos os pares morfológicos utilizados neste experimento são, 

portanto, indiscutivelmente transparentes.   

 

5.3.1.  Material 
 
 
 O material utilizado consiste de 4 listas com 16 pares de palavras cada.  

Examinamos os efeitos de priming encoberto em palavras (1) com relação 

morfológica, (2) com relação apenas semântica (3) com relação apenas formal 

(fonológica). Para efeitos de refinamento, incluímos ainda palavras neutras, ou seja, 

que não apresentariam nenhuma das relações acima. As condições (2) e (3) foram 

incluídas para fins de desambiguização, permitindo distinguir se a facilitação seria 

mesmo causada pela morfologia, ou por semelhança fonológica/semântica. Cada 

sujeito leu 16 pares de palavras (prime-alvo) experimentais, 16 pares de não-palavras 

(prime-alvo) também experimentais e 64 pares distratores.  Abaixo encontram-se 

exemplos de cada condição. 
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Palavras: 
(1) Relação Morfológica:   FILA - fileira 
(2) Relação apenas Semântica:  ORDEM - fileira 
(3) Relação apenas Fonológica:  FILÉ - fileira 
(4) Relação Neutra:    MATO – fileira 
 
Não-palavras: 
(a) com morfema:    ZALA - zaleira 
(b) sem morfema:   FUBO – fubila 
 

Em todos os pares, a palavra mais curta (monomorfêmica) prime e a palavra 

mais longa (derivada) é o alvo. A relação semântica entre as palavras da condição 2 

foi estabelecida a partir da escolha de pares prime-alvo muito próximos 

semanticamente no sentido de que era sempre possível criar uma estrutura sintática 

abstrata mínima entre eles (Gomes, 2009).  Por exemplo, o par ORDEM-fileira 

poderia ser instantaneamente inserido num sintagma preposicional como o ilustrado 

na Figura 10. 

      
           Figura 10: SP formado pelo par semanticamente relacionado ORDEM-fileira. 
 

 

Como estímulos para a condição fonológica (condição 3), foram 

estabelecidos pares em que coincidissem os três primeiros segmentos fonológicos e 

em que, naturalmente, não houvesse relação morfológica ou semântica entre prime e 

alvo.  Os efeitos ortográficos foram eliminados pela apresentação de prime e alvo 

com fontes diferentes e, ainda, com o prime em caixa alta e o alvo em caixa baixa.  
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5.3.2. Desenho do experimento e estímulos 
 
 

A tarefa configurava-se no seguinte desenho (Figura 11): uma cruz de fixação 

aparecia na tela por 1500ms, para direcionar o olhar do voluntário, sendo seguida por 

um pré-prime constituído por uma sequência de seis asteriscos, que permanecia por 

500ms; em seguida, uma palavra (prime) aparecia na tela – em caixa alta, fonte Arial, 

tamanho 20 – e permanecia por 38ms, sendo seguida por outra sequência de 6 

asteriscos (pós-prime), que permanecia por 50ms e era seguida pelo alvo – em caixa 

baixa, fonte Times New Roman, tamanho 20.  Após a apresentação do prime, o 

sujeito tinha 1500ms para efetuar a decisão lexical. O limite dessa janela temporal foi 

estabelecido com o objetivo de evitar, nos resultados, elementos episódicos 

associados a estratégias mais gerais do sistema cognitivo. Passado esse tempo, uma 

nova sequência se iniciava – com a cruz de fixação, que, além da função de 

direcionamento do olhar, ainda tinha o papel de cessar os recursos cognitivos 

acessados para o processamento da sequência anterior.  Os estímulos apareciam em 

branco sobre fundo preto, centralizados na tela. O experimento foi rodado em um 

laptop Macintosh, usando o software Psyscope, com randomização dos estímulos.     

Os voluntários foram orientados a decidir o mais rapidamente possível, e de 

maneira mais acurada, se a última palavra da sequência era ou não uma palavra do 

português. Todos utilizaram a mão direita para apertar a tecla O do teclado para as 

respostas SIM e a tecla L para as respostas NÃO.  Essas teclas estavam cobertas 

pelas cores VERDE e VERMELHO, respectivamente.  As outras teclas 

encontravam-se inativas e cobertas de preto. 

Antes de cada teste, o voluntário realizava um pré-teste, com palavras não 

experimentais, para que pudesse se familiarizar com o manuseio das teclas.  Esse 

procedimento, que tinha como objetivo garantir que as respostas seriam dadas o mais 
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automaticamente possível, durava aproximadamente dois minutos e poderia ser 

repetido caso o condicionamento não parecesse satisfatório. 

 

 
              Figura 11: Desenho do experimento. 
 

Como variáveis independentes, temos o tipo de relação entre prime e alvo, 

que busca medir a influência de fatores morfológicos, semânticos e fonológicos na 

ativação das palavras. As variáveis dependentes são o tempo de reação e as taxas de 

acerto na tarefa de decisão lexical. 

Para maior comparabilidade entre as condições, os primes foram mantidos 

fixos, justificando a apresentação em quadrado latino14, com distribuição entre 

sujeitos em quatro grupos, conforme a tabela a seguir. 

                                                           
14 O desenho do experimento em quadrado latino é necessário para que o sujeito do 
experimento não seja exposto mais de uma vez à mesma palavra, o que não é desejável 
porque compromete um experimento de priming. Como o alvo deste experimento se repete 
nas quatro condições, é preciso assegurar que ele não aparecerá mais de uma vez para um 
mesmo grupo experimental.  Por isso o experimento é dividido em quatro versões, e cada 
grupo de sujeitos é exposto a apenas uma dessas versões.  Por exemplo: na versão 1, o alvo 
fileira aparece antecedido pelo prime FILA; na versão 2, ele aparece antecedido pelo prime 
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Condições 
 

Morfológica 
 

Semântica 
 

Fonológica 
 

Neutra 

Grupo I 
(8 sujeitos) 

Ex.: FILA – 
fileira (PM1*) 
 - 16 estímulos -  

Ex.: CHORO – 
tristeza (PS2) 
- 16 estímulos - 

Ex.: SERMÃO 
– certeza (PO3) 
- 16 estímulos- 

Ex.: TACO – 
clareza (PN4) 
- 16 estímulos - 

Grupo II 
(8 sujeitos) 

Ex.: TRISTE – 
tristeza (PM2) 
- 16 estímulos - 

Ex.: PROVA – 
certeza (PS3) 
- 16 estímulos - 

Ex.: CLASSE – 
clareza (PO4) 
- 16 estímulos - 

Ex.: MATO – 
fileira (PN5) 
- 16 estímulos - 

Grupo III 
(8 sujeitos) 

Ex.: CERTO – 
certeza (PM3) 
- 16 estímulos - 

Ex.: CRISTAL 
– clareza (PS4) 
- 16 estímulos - 

Ex.: FILÉ – 
 fileira (PO5) 
- 16 estímulos - 

Ex.: DEDO – 
porteiro (PN6) 
- 16 estímulos - 

Grupo IV 
(8 sujeitos) 

Ex.: CLARO –
clareza (PM4) 
- 16 estímulos - 

Ex.: ORDEM – 
fileira (PS5) 
- 16 estímulos - 

Ex.: PORCO – 
porteiro (PS6)  
- 16 estímulos - 

Ex.; LUXO – 
barqueiro (PN7) 
- 16 estímulos - 

Tabela 1: Condições em quadrado latino.                      *cf. abreviaturas no apêndice.        

 

5.4. Resultados 
 
 

Os resultados podem ser visualizados na tabela e no gráfico a seguir.  Em 

primeira análise, verifica-se que os tempos médios de decisão lexical diferem 

significativamente entre a condição morfológica e as outras testadas, na direção 

esperada.  Quanto às respostas relativas à decisão lexical, a quantidade de acertos foi 

praticamente total, ou seja, as não-palavras obtiveram resposta NÃO e as palavras 

tiveram resposta SIM.  A tarefa de decisão, tendo revelado a correção das respostas, 

serviu como garantia de que os sujeitos compreenderam a tarefa e exerceram-na com 

acuidade.  

                                                                                                                                                                     

MATO, e assim por diante. Isso quer dizer que em todas as versões nós temos pares 
representativos de cada uma das condições testadas, mas que cada item aparece apenas em 
uma das condições. Na versão 1, fileira aparece apenas na condição morfológica (FILA-
fileira); na versão 2, fileira aparece apenas na condição neutra (MATO-fileira).   
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Gráfico 1: Médias dos tempos de resposta de cada condição em relação à média dos 
pares não-relacionados. 
 
 

Para verificar se as médias encontradas para cada condição eram 

estatisticamente distintas, todas as medidas obtidas em cada condição foram 

submetidas a uma análise de variância (one way repeated measures anova), que 

revelou haver, entre as condições verificadas, pelo menos uma diferente das demais 

(F(3,254) = 3,85; p < 0,01).   

Para checar se as condições diferiam duas a duas, os resultados foram 

submetidos a um teste-T, que verifica se as médias de duas matrizes X e Y diferem 

significativamente.  Foi constatado que as médias de tempo de resposta da condição 

morfológica foram significativamente menores que as médias obtidas na condição 

controle (t(254)=2,5; p < 0,05).  Elas também foram significativamente menores que 

as médias da condição semântica (t(254)=2,1; p < 0,05) e da condição fonológica 

(t(254)=1,0; p < 0,05).  As médias obtidas para a condição semântica e para a 
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fonológica também não diferiram da condição controle (t(254)= 1,3; p > 0,05 e 

t(254)=1,0; p > 0,05, respectivamente).  Ou seja, não houve facilitação nessas 

condições.  As condições fonológica e semântica também não diferiram entre si 

(t(254)=1,2; p > 0,05).  Os resultados mais importantes para o objetivo do estudo são 

as comparações de cada condição em relação à condição controle, que mostraram ter 

havido facilitação apenas na condição morfológica.  Uma análise do nível de 

facilitação de cada condição em relação à neutra (Figura 13) revelou um efeito 

relevante da morfologia, enquanto as condições semântica e neutra não apresentaram 

efeito. 

 

 
Gráfico 2: Análise da facilitação. 
 
 
 O design do experimento incluiu não-palavras experimentais, divididas em 

duas condições: não-palavras com morfema e não-palavras sem morfema.  

Comparando as médias das duas condições, temos que as não-palavras com morfema 

demoraram mais para serem descartadas. 
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5.5. Discussão 
 
 
 Muitos estudos já mostraram exaustivamente que uma palavra é mais 

rapidamente reconhecida quando antecedida por uma outra palavra, 

morfologicamente relacionada.  No entanto, palavras relacionadas morfologicamente 

em geral compartilham também forma e sentido, de modo que é difícil mapear 

precisamente se a facilitação encontrada se deve especificamente a fatores 

morfológicos. 

Entre os modelos modularistas de acesso lexical, há um consenso de que 

inúmeras representações mentais de palavras desativadas na mente seriam ativadas 

para acessarmos a representação mental de uma palavra lida (ou ouvida).  Existem 

evidências empíricas (cf. Marslen-Wilson, 1990) de que a semelhança ortográfica 

(fonológica) pode ser um critério para esta ativação.  Uma característica indesejável 

inerente a esse processo seria o fato de que, em uma fração de segundos, muitas 

representações seriam ativadas, sendo que apenas uma seria a representação ideal.  

Haveria, portanto, controvérsia no que diz respeito aos mecanismos que 

eficientemente eliminariam os competidores em uma questão de milissegundos 

(França, 2005).  

Os resultados encontrados no experimento realizado sugerem que informação 

fonológica pode de fato ser representada ou acessada independente de informação 

morfológica.  Efeitos inibitórios não foram verificados estatisticamente na condição 

fonológica, ainda que os tempos de resposta tenham sido visualmente mais altos que 

os tempos da condição de controle.  A condição semântica também apresentou 

tempos mais lentos que os da condição morfológica. 

Os pares morfologicamente relacionados, como FILA/fileira obtiveram os 

menores tempos.  Como foi utilizado o priming encoberto para eliminar efeitos 
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ortográficos e semânticos na condição morfológica, pode-se dizer que essa 

facilitação expressiva favorece os modelos de decomposição, como predito pela 

Morfologia Distribuída.  

Segundo essa teoria, as palavras não se encontram prontas num repositório 

vocabular, mas são formadas dinamicamente por meio da distribuição de tarefas 

entre três listas.  Cada uma dessas listas é responsável por diferentes estágios na 

derivação estrutural da palavra, sendo que a interpretação é o último desses estágios.  

O pareamento entre forma e sentido é feito na terceira lista (Enciclopédia), quando 

um significado arbitrário é atribuído ao composto [raiz + morfema categorizador].  

Sendo assim, FILA e fileira possuem a mesma raiz concatenada a um mesmo 

morfema categorizador n e fazem a mesma negociação semântica nesse ponto.  Ou 

seja, independente da camada morfológica mais externa, que renominaliza o 

substantivo FILA, é como se essas duas palavras fossem a mesma, uma vez que, em 

um momento da derivação, fileira foi FILA.  A explicação para os tempos de 

resposta mais rápidos no grupo morfológico pode ser esse fato – de que FILA e 

fileira compartilham a mesma raiz concatenada ao mesmo primeiro morfema 

categorizador n e passa pela mesma negociação semântica nessa camada interna. 

Esse ganho no momento da negociação semântica pode ser o que resulta nos tempos 

menores de decisão.  Essa interpretação é reforçada pelos resultados de França & 

Lemle (2008), que encontram correlatos neurofisiológicos para a concatenação da 

raiz com o primeiro morfema categorizador, num trabalho que revela a identidade 

entre palavras morfologicamente relacionadas.  Os resultados apresentados por elas 
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mostram que palavras como globo e globalização utilizam, para serem ativadas, os 

mesmos recursos cognitivos – detectáveis pelo método de extração de ERPs15.    

O comportamento das não-palavras, por sua vez, foi consistente com os 

resultados reportados por Taft & Forster (1975).  No entanto, ele não pode ser 

justificado pela hipótese da separação dos afixos, em que a busca pelo 

reconhecimento se daria pela raiz.  Em nossos estímulos foram utilizadas raízes 

inexistentes na língua.  A justificativa análoga seria: primeiro retiram-se as raízes e o 

acesso se dá pelo sufixo derivacional.  Como não-palavras com sufixo utilizavam 

sufixos existentes na língua, os tempos de resposta seriam maiores para descartar o 

estímulo como palavra. Esta, porém, não parece uma hipótese razoável.  Talvez os 

tempos maiores possam ser mais bem justificados pelo simples fato de os estímulos 

com morfema se parecerem mais com palavras do português (Henderson, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Event Related Potentials: Cronometria dos efeitos eletrocorticais relativos ao 
processamento de informações específicas dispostas ao longo do tempo. 
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6. Conclusão 
____________________________________________________________________ 
 
 

 Esta dissertação teve como objetivo investigar o papel da morfologia no 

processamento de palavras, revendo estudos realizados nas últimas três décadas e 

apontando fatores que podem estar presentes no mecanismo de reconhecimento 

lexical.   Além disso, propusemos um experimento que fosse capaz de apreender, em 

um desenho único, as condições que foram levantadas como tendo influência nesse 

processo.  Dessa forma, procuramos contribuir com evidências que pudessem trazer 

um entendimento mais pormenorizado de como as palavras são armazenadas e 

acessadas no léxico mental. A conclusão mais importante a que se pode chegar com 

este estudo é a de que existe uma estruturação do léxico mental que é de ordem 

morfológica.  

Utilizamos o paradigma de priming encoberto para verificar a influência de 

diferentes primes que se relacionavam com um mesmo alvo em quatro condições 

diferentes: (1) morfologicamente (FILA-fileira), (2) semanticamente apenas 

(ORDEM-fileira), (3) fonologicamente apenas (FILÉ-fileira) e (4) sem relação 

(MATO-fileira).  Para apoiar a hipótese experimental de que as palavras alvo 

relacionadas morfologicamente com o prime seriam reconhecidas mais rapidamente, 

utilizamos o modelo não-lexicalista da Morfologia Distribuída, capaz de diferenciar 

precisamente efeitos de similaridade de efeitos de identidade.  Como o par 

morfologicamente relacionado caracteriza uma situação de identidade – prime e alvo 

compartilham a mesma raiz –, é natural que os tempos de reconhecimento sejam 

menores, já que logo após a apresentação da palavra FILA, a raiz √fil- ainda se 

encontra ativada, sendo apenas necessária a operação composicional para inserção de 

um segundo nominalizador -eira.  Ou seja, uma vez que o pareamento enciclopédico 
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convencionou um significado para FILA – no momento da concatenação da raiz com 

o primeiro morfema categorizador, o nominalizador -a – o significado de fileira é 

derivado de forma composicional, na Interface Conceptual, pela conexão entre a 

informação sobre o significado de FILA e a fornecida pela contribuição dos traços 

subsequentes.  Essa conexão fornece um novo significado, derivado do primeiro, que 

é lido na Forma Lógica. Os tempos menores para essa condição seriam explicados 

pelo fato de fileira ser formada composicionalmente a partir do significado já 

pareado de FILA, economizando esse tempo do acesso lexical enciclopédico. 

 

 
Figura 12: Acesso lexical e camadas composicionais na sintaxe. 
  

Os resultados são consistentes com a predição, apresentada na seção 5.1.  Os 

tempos observados na condição morfológica foram significativamente menores do 

que os tempos das palavras não relacionadas.   Como as outras condições não 

diferiram da condição não relacionada, pode-se dizer que não houve facilitação 

nessas condições, mostrando que no momento mais inicial do reconhecimento da 

palavra – captado pelo paradigma de priming encoberto – fatores semânticos tardios 

não são levados em consideração.  Observou-se também que, nesse estágio da 

derivação, componentes fonológicos também não são um critério.  Essa condição 
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apresentou tempos inclusive maiores que os tempos observados na condição em que 

os pares não tinham nenhuma relação.  Esse atraso, ainda que não tenha sido 

estatisticamente significativo, aponta para uma possível inibição provocada 

justamente pela semelhança – e não identidade – entre os estímulos.  Esse fenômeno, 

no entanto, costuma ser mais intenso quando o estímulo é auditivo, o que enfatiza a 

linearização de apresentação dos segmentos fonológicos.  

A revisão da literatura chamou atenção não só para a divergência nos 

modelos teóricos de processamento como também para os diversos elementos de 

ordem metodológica que podem influenciar nos resultados e na interpretação dos 

mesmos.  O fator frequência é um componente que pode ser determinante na 

ativação lexical e que deve ser controlado para evitar que certos efeitos observados 

sejam causados por diferenças de frequência dos estímulos e não propriamente pelo 

fenômeno que se quer investigar.  Essa é uma questão metodológica delicada em 

experimentos com o português, já que não existe um banco de dados nessa língua 

criado especificamente para esse fim.  A criação, no futuro, de um banco de 

frequência para o português – que inclua frequência superficial, cumulativa e 

frequência de vizinhança – poderia ser um passo importante para o aprimoramento 

dos estudos sobre o acesso lexical nessa língua, que, por permitir a formação de 

palavras com muitas camadas morfológicas, pode nos dizer muito sobre o acesso 

lexical em geral. 

 O experimento descrito no capítulo 5 serviu para evidenciar, com alto grau de 

comparabilidade entre as condições, a importância da relação morfológica no 

reconhecimento de palavras multimorfêmicas.  De acordo com os resultados, o papel 

da morfologia no reconhecimento de palavras e na organização lexical não pode ser 

atribuído a efeitos associativos de semelhança fonológica e semântica.  Sendo assim, 
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pode-se dizer com propriedade que a facilitação expressiva encontrada na condição 

morfológica é coerente com os modelos de decomposição plena e, ainda, com os 

mecanismos antecipados pela Morfologia Distribuída.  

 Não restando dúvidas com relação a esse aspecto, portanto, um próximo 

passo bastante pertinente seria a investigação dos fatores por trás da segmentação 

morfêmica pré-lexical que tem sido observada em estudos recentes. Esse processo, 

que foi abordado no capítulo 4, diz respeito a uma segmentação morfêmica que 

parece ocorrer antes da negociação arbitrária de sentido. Muitos estudos que utilizam 

o paradigma de priming (com manipulação do tempo de exposição do estímulo) têm 

se preocupado em controlar o quanto o significado de uma palavra complexa pode 

estar relacionado ao significado da sua raiz.  Um problema com relação a esses 

estudos diz respeito à ausência de padrões claramente delimitados para pressupor 

essa transparência, sendo utilizados testes não-cronométricos e extremamente 

conscientes – como questionários e julgamentos de relação –, que podem empregar 

recursos cognitivos outros que a linguagem e que são passíveis de interpretação 

individualizada.   

Se, por um momento, assumirmos ser possível essa distinção categórica, a 

pergunta seguinte a ser feita é como a transparência semântica pode ser associada à 

complexidade estrutural – isto é, ao número de camadas morfológicas (Lemle & 

França, 2006).  Se a palavra restaurante é indubitavelmente opaca a ponto de não se 

enxergar o verbo restaurar em sua composição, isso aponta para a possibilidade de 

se tratar de uma palavra simples, cujo sentido enciclopédico é negociado pela 

concatenação da raiz √restaurant- ao nominalizador -e.  Para casos como esse, não 

faz sentido falar em transparência semântica.  Agora, se um trabalho análogo aos que 

vêm sendo desenvolvidos por Rastle (2000; 2004) e Fiorentino & Fund-Resniceck 
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(2009) mostrar uma decomposição em restaurante – tendo-se, lembrem, assumido 

que restaurante é de fato opaco –, seria interessante buscar na derivação um 

momento em que essa segmentação morfêmica é visível.  Como antecipamos no 

capítulo 4, esse efeito que parece ser dependente do tipo de tarefa – priming 

encoberto com estímulos visuais – poderia ser associado a uma fase da derivação 

anterior ao pareamento enciclopédico.  No entanto, esses momentos que antecedem o 

acesso lexical não podem ser precisamente apontados com a utilização de 

experimentos comportamentais.   

Trabalhos bem mais recentes – realizados entre 2007 e 2009 – trazem 

contribuições interessantes para essa discussão. Utlilizando métodos 

neurofisiológicos aliados à tarefa de priming encoberto, Gold & Rastle (2007) 

encontram efeitos facilitatórios associados ao que seria uma “aparência 

morfológica”, apontando, assim, uma base neurofisiológica para um mecanismo de 

segmentação morfêmica puramente estrutural operando nos estágios mais iniciais do 

reconhecimento visual de uma palavra.   Pylkkänen & Okano (ms.) trazem novas 

evidências mostrando uma correlação entre ortografia e representações fonológicas, 

que podem ajudar a responder a questão sobre o fato de decomposição pré-lexical ser 

um epifenômeno do tipo de tarefa (visual).  Além disso, Zweig & Pylkkänen (2008) 

também procuram buscar correlatos neurais para essa decomposição de ordem 

morfo-ortográfica – que ocorreria num momento pré-lexical, mas que seria capaz de 

detectar o que seriam “formas morfêmicas” –, relacionando dados de 

magnetoencefalografia e de ressonância magnética funcional (fMRI16).  Um possível 

                                                           
16 A técnica de Imagem de Ressonância Magnética Funcional (fMRI) mede as alterações no 
fluxo sanguíneo relacionadas à atividade cognitiva através de uma técnica não invasiva. Com 
esta técnica o protocolo experimental mais comumente usado é o BOLD (blood oxygenation 
level-dependent), que é dependente do nível de oxigenação sanguínea, capaz de construir 
imagens da atividade cognitiva a partir da detecção do fluxo de desoxihemoglobina16, um 
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candidado é o M170, componente de MEG que corresponde à atividade, captada pela 

fMRI, de uma área cerebral relacionada à forma visual de palavras (VWFA – visual 

word form área – cf. McCandliss et al., 2003). 

De qualquer forma, essa decomposição morfo-ortográfica que parece ocorrer 

nos momentos mais iniciais do processamento lexical ainda não foi precisamente 

caracterizada.  Se essa decomposição é um efeito do tipo de tarefa (priming 

encoberto) e ocorre independente do compartilhamento e raiz, a interpretação nesses 

termos para os resultados obtidos no nosso experimento deve ser perspectivada. Se 

essa segmentação é, de fato, pré-lexical, a facilitação não poderia ser justificada em 

termos de ganho devido ao acesso à mesma raiz.  O fato é que, em paradigmas nos 

quais o prime tem duração suficiente para ser conscientemente percebido, estímulos 

transparentes como dark-darkness apresentam efeitos de facilitação, enquanto pares 

opacos como corn-corner não apresentam esses efeitos.  Como acomodar esses 

achados com a decomposição ilimitada que deve ocorrer nos estágios mais iniciais 

do reconhecimento?  Como explicar por que uma decomposição que parece ser de 

natureza morfo-ortográfica dá lugar, num estágio mais tardio do processamento, a 

uma forma de decomposição que parece ser de natureza morfo-semântica? Rastle & 

Davis (2008) elencam evidências para uma decomposição morfológica baseada 

unicamente na análise ortográfica.  Sendo assim, os autores sugerem que os efeitos 

                                                                                                                                                                     

isótopo natural.  Em outras palavras, quando se realiza uma tarefa cognitiva, há um aumento 
da atividade neurológica na área recrutada e, consequentemente, maior necessidade de 
oxigênio, que é transportado até lá pela hemoglobina. Esta hemoglobina oxigenada, a 
oxihemoglobina, produz uma ressonância magnética de tipo diferente daquela produzida pela 
desoxihemoglobina, que é a hemoglobina que fica sem oxigênio após transportá-lo para o 
tecido da área recrutada. É a ressonância magnética da hemoglobina oxigenada, ou 
oxihemoglobina, que permite que sejam geradas as imagens pela máquina de fMRI, as quais 
indicam as áreas onde há aumento da atividade cortical enquanto se realizam as tarefas 
cognitivas linguísticas. As imagens produzidas pela máquina formam um fatiamento virtual 
do córtex, mostrando-o em detalhes durante a atividade cognitiva. 
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condicionados pela transparência semântica, observados em primes com duração 

mais longa, podem ser devidos não à relação morfológica entre prime e alvo, mas ao 

fato de prime e alvo se relacionarem por uma combinação de efeitos formais e 

semânticos.  Porém, como observamos anteriormente, a facilitação não pode ser 

atribuída a uma junção de ortografia e semântica, uma vez que outros trabalhos já 

mostraram inibição entre palavras relacionadas apenas pela forma (Marslen-Wilson, 

1994; Drews & Zwitserlood, 1995; Grainer et al., 1991).  Transparente ou não a 

relação entre a palavra derivada e sua raiz, o fato de serem detectados efeitos de 

segmentação em palavras multimorfêmicas opacas e de não ser detectada essa 

segmentação quando prime e alvo relacionam-se apenas na forma aponta para um 

processo de decomposição que deve ser sensível à lexicalidade da raiz.     

A verdade é que existem muitos fatores envolvidos no processo 

aparentemente simples de reconhecimento de uma palavra e que são captados de 

maneiras distintas por diferentes paradigmas experimentais.  Além disso, o que 

chamamos aqui de acesso lexical é apenas um momento do curso temporal da 

derivação de uma palavra, que engloba a atividade conjunta de uma série de 

cognições. Os resultados dos estudos em psicolinguística poderiam ser resumidos na 

figura a seguir, que localiza cronologicamente os efeitos observados. 

 

 
     Figura 13: Curso temporal da ativação lexical – resultados em psicolinguística. 
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Esses resultados mostram haver um momento inicial em que efeitos 

facilitação morfológica são captados independente do pareamento semântico.  Mais 

tarde, esses efeitos são detectados apenas para pares com relação morfológica 

semanticamente transparente.  As nossas previsões neste estudo foram feitas em 

relação a esse segundo momento, em que o pareamento arbitrário de sentido parece 

ser determinante para que haja facilitação.  No entanto, como utilizamos apenas o 

paradigma de priming encoberto, nossos efeitos podem ser atribuídos a essa 

segmentação inicial, pré-lexical.   

Estudos com apresentação mais longa do prime (priming não-encoberto) 

poderiam fornecer evidências para desambiguar a natureza desses efeitos.  Porém, os 

experimentos realizados até o momento não foram capazes de distinguir o priming 

em pares morfológicos como dark-darkness de pares puramente semânticos (como 

violin-cello) ou de pares semantica- e ortograficamente relacionados (como screech-

scream). A dificuldade para distinguir experimentalmente essas relações poderia ser 

atribuída a problemas de diferença de frequência entre os itens experimentais. Sendo 

assim, apontamos como perspectiva futura uma repetição do experimento realizado 

para esta dissertação, aumentando o tempo de exibição do prime.  Como utilizamos o 

mesmo alvo, será possível verificar com precisão a influência dos fatores em 

questão, não havendo diferenças de frequência entre as palavras críticas do 

experimento, já que se trata do mesmo item. Esperamos encontrar ainda facilitação 

maior para pares morfologicamente relacionados, uma vez que ocorreria ativação da 

mesma raiz – não sendo necessário um novo pareamento arbitrário para ativação do 

alvo.  Dessa forma será possível atribuir os resultados ao ganho de tempo no acesso 

lexical. 
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A natureza do processo que estaria por trás da segmentação inicial, no 

entanto, permaneceria em aberto.  Ela pode, de um ponto de vista, ser atribuída a um 

artefato do tipo de tarefa ou a efeitos de interface entre os sistemas linguístico e 

visual.  O que não quer dizer que não possam existir operações pré-lexicais de ordem 

estritamente linguística ocorrendo na derivação de uma palavra.  Considerando o 

modelo da Morfologia Distribuída, poderíamos pensar em operações 

morfofonológicas em PF, que ocorrem antes do acesso lexical (linha verde na Figura 

16).  Entretanto, não temos conhecimento de nenhum estudo, até este momento, que 

tenha procurado olhar para esse estágio da derivação.  Por outro lado, muito esforço 

tem sido dedicado a enxergar as operações pós-acesso lexical (linha azul na Figura 

16), isto é, a concatenação de camadas morfológicas que diferenciariam fila de 

fileira, já que, em termos de acesso lexical (linha amarela na Figura 16), é como se 

ambas fossem a mesma palavra. 

 
Figura 14: Estágios da derivação. 
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A resposta para os dados e interpretações ainda conflitantes sobre o curso 

temporal da ativação lexical pode estar na necessidade de técnicas que permitam 

mapear diferentes estágios do processamento lexical ainda durante o processamento.  

Os tempos de resposta não nos permitem esse acesso a processos cognitivos 

específicos, englobando muitas operações que podem ocorrer entre a apresentação do 

estímulo e a decisão pelo sujeito.  Estudos desenvolvidos na última década com a 

utilização de eletro- e magnetoencefalografia, têm revelado ferramentas importantes 

para testar hipóteses sobre o processamento da linguagem, sem a interferência de 

processos estratégicos e dependentes de tarefa (Pylkkänen et al, 2002; Pylkkänen & 

Marantz, 2004; França & Lemle, 2008).  A resolução temporal mais fina dessas 

novas metodologias traz novos caminhos para o mapeamento de processos 

cognitivos e sua relação com os tempos de resposta comportamentais, distinguindo 

estágios que antecedem e que seguem o acesso lexical – numa perspectiva que vai ao 

encontro das expectativas minimalistas, sobretudo aquelas delineadas pelo modelo 

micromodular da Morfologia Distribuída. 
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Listas (Versão 1):              

                

Lista 1:      Lista 2:      Lista 3:       Lista 4:      

 PM1 fraco fraqueza   PS2 choro tristeza   PO3 sermão certeza   PN4 taco  clareza  

 PM5 fila fileira   PS6 turno porteiro    PO7 barba barqueiro   PN8 medo  pesqueiro  

 PM9 burro burrice   PS10 santo crendice   PO11 caldo calvície    PN12 capa  planície  

 PM13 leitor leitura   PS14 luta bravura   PO15 loucura louça   PN16 pena  frescura  

 NC1 zala  zaleza   NC9 buva buvice   NS2 lale laluce   NS10 zexa  zexami  

 NC3 dalé  daleza   NC11 davo davice    NS4 arlum arluce   NS12 mague  magami  

 NC5 chuda  chudeira   NC13 xala xalura   NS6 sute sutige   NS14 corla  corlila  

 NC7 cefo  cefeira   NC15 labu labura    NS8 mogo moguige   NS16 gisle  gislila  

 DN1 mica  tenofa   DN9 camo  tilepe   DN17 pirque  andorfe   DN25 Tige  lameno  

 DN2 luxa  vimoci   DN10 onpe  fatila   DN18 loute  girgofo   DN26 Pizi  togelu  

 DN3 lopre  falopo   DN11 vibo  antuga   DN19 omba  nebedo   DN27 Fistu  varoci  

 DN4 umbo  lotaco   DN12 forgo  intilha   DN20 furça  getomo   DN28 chusca  poreno  

 DN5 roste  amibo   DN13 cebi  molota   DN21 torbe  cifela   DN29 Vale  dagomi  

 DN6 terjo  mibalha   DN14 lantro  uzebo    DN22 parfe  antuca   DN30 Dila  céstoma  

 DN7 forfo  negule   DN15 mique  elanzo   DN23 lomo  facige   DN31 dimeu  zaluva  

 DN8 inque  padoci   DN16 timpo   locarte   DN24 vexi  lamarto   DN32 puca  dancopi  

 DP1 posto  anúncio   DP9 cerca antena    DP17 farda migalha   DP25  lobo  caneta  

 DP2 arte  corrimão   DP10 olho aviso    DP18 unha fantoche   DP26 Linha  farelo  

 DP3 vida  muralha   DP11 onça bacalhau   DP19 mola limite   DP27 farpa  menino  

 DP4 homem  retrato   DP12 trigo mulato   DP20 centro agulha    DP28 calça  pepino  

 DP5 morte  cabana   DP13 culpa bolacha   DP21 ombro camisa   DP29 Leite  farofa  

 DP6 placa  retalho   DP4 queijo tijolo    DP22 mato orgulho    DP30 lustre  picolé  

 DP7 folha  parede   DP15 multa baleia   DP23 limão maluco   DP31 noite  camelo   

 DP8 amor  ônibus   DP16 mundo  varejo   DP24  peixe tarefa   DP32 farol  minhoca  

 

PM: Par morfológico; PS: Par semântico; PO: Par fonológico; PN: Par não-relacionado; NC: não-palavra com morfema; NS: não-palavra sem morfema;  

DP: distrator palavra; DN: distrator não-palavra.   

 



 
 

 

Listas (Versão 2):              

                

Lista 1:      Lista 2:      Lista 3:       Lista 4:      

 PM2 triste  tristeza  PS3 prova certeza  PO4 classe  clareza   PN1 pano fraqueza  

 PM6 porta  porteiro  PS7 remo barqueiro  PO8 peste  pesqueiro   PN5 mato fileira  

 PM10 crente  crendice  PS11 loção calvície  PO12 planta  planície   PN9 ceia burrice  

 PM14 bravo  bravura  PS15 mente loucura  PO16 freio  frescura   PN13 vírus leitura   

 NC2 fubo  fubeza   NC10 mido midice    NS3 morçu  morçuci   NS1 erdo erduce  

 NC4 sebi  sebeza   NC12 lono lonície   NS5 rigo  riguige   NS11 bomi bomami  

 NC6 vogo  vogueira   NC14 fesa fesura   NS7 nelo  nelige   NS13 orgue orguila  

 NC8 leço  leceira   NC16 fudo fudura   NS9 reçu reçami    NS15 rore rorila  

 DN1 mica  tenofa   DN9 camo  tilepe   DN17 pirque  andorfe   DN25 Tige  lameno  

 DN2 luxa  vimoci   DN10 onpe  fatila   DN18 loute  girgofo   DN26 Pizi  togelu  

 DN3 lopre  falopo   DN11 vibo  antuga   DN19 omba  nebedo   DN27 Fistu  varoci  

 DN4 umbo  lotaco   DN12 forgo  intilha   DN20 furça  getomo   DN28 chusca  poreno  

 DN5 roste  amibo   DN13 cebi  molota   DN21 torbe  cifela   DN29 Vale  dagomi  

 DN6 terjo  mibalha   DN14 lantro  uzebo    DN22 parfe  antuca   DN30 Dila  céstoma  

 DN7 forfo  negule   DN15 mique  elanzo   DN23 lomo  facige   DN31 dimeu  zaluva  

 DN8 inque  padoci   DN16 timpo   locarte   DN24 vexi  lamarto   DN32 puca  dancopi  

 DP1 posto  anúncio   DP9 cerca antena    DP17 farda migalha   DP25  lobo  caneta  

 DP2 arte  corrimão   DP10 olho aviso    DP18 unha fantoche   DP26 linha  farelo  

 DP3 vida  muralha   DP11 onça bacalhau   DP19 mola limite   DP27 farpa  menino  

 DP4 homem  retrato   DP12 trigo mulato   DP20 centro agulha    DP28 calça  pepino  

 DP5 morte  cabana   DP13 culpa bolacha   DP21 ombro camisa   DP29 leite  farofa  

 DP6 placa  retalho   DP14 queijo tijolo    DP22 mato orgulho    DP30 lustre  picolé  

 DP7 folha  parede   DP15 multa baleia   DP23 limão maluco   DP31 noite  camelo   

 DP8 amor  ônibus   DP16 mundo  varejo   DP24 peixe tarefa   DP32 farol  minhoca  

 

 

 

              



 
 

 

 

Listas (Versão 3): 

 

                

Lista 1:      Lista 2:      Lista 3:       Lista 4:      

PM3 certo  certeza  PS4  cristal clareza  PO1 fração fraqueza  PN2 filha tristeza  

PM7 barco barqueiro  PS8  barco pesqueiro  PO5 filé  fileira  PN6 dedo porteiro  

PM11  calvo calvície  PS12 morro planície  PO9 burguês burrice  PN10 barro crendice  

PM15 louco loucura  PS16 brisa frescura  PO13 leigo leitura  PN14 toca pintura  

 NC1 zala  zaleza   NC9 buva buvice   NS2 lale laluce   NS10 zexa  zexami  

 NC3 dalé  daleza   NC11 davo davice    NS4 arlum arluce   NS12 mague  magami  

 NC5 chuda  chudeira   NC13 xala xalura   NS6 sute sutige   NS14 corla  corlila  

 NC7 cefo  cefeira   NC15 labu labura    NS8 mogo moguige   NS16 gisle  gislila  

 DN1 mica  tenofa   DN9 camo  tilepe   DN17 pirque  andorfe   DN25 tige  lameno  

 DN2 luxa  vimoci   DN10 onpe  fatila   DN18 loute  girgofo   DN26 pizi  togelu  

 DN3 lopre  falopo   DN11 vibo  antuga   DN19 omba  nebedo   DN27 fistu  varoci  

 DN4 umbo  lotaco   DN12 forgo  intilha   DN20 furça  getomo   DN28 chusca  poreno  

 DN5 roste  amibo   DN13 cebi  molota   DN21 torbe  cifela   DN29 valé  dagomi  

 DN6 terjo  mibalha   DN14 lantro  uzebo    DN22 parfe  antuca   DN30 dila  céstoma  

 DN7 forfo  negule   DN15 mique  elanzo   DN23 lomo  facige   DN31 dimeu  zaluva  

 DN8 inque  padoci   DN16 timpo   locarte   DN24 vexi  lamarto   DN32 puca  dancopi  

 DP1 posto  anúncio   DP9 cerca antena    DP17 farda migalha   DP25  lobo  caneta  

 DP2 arte  corrimão   DP10 olho aviso    DP18 unha fantoche   DP26 linha  farelo  

 DP3 vida  muralha   DP11 onça bacalhau   DP19 mola limite   DP27 farpa  menino  

 DP4 homem  retrato   DP12 trigo mulato   DP20 centro agulha    DP28 calça  pepino  

 DP5 morte  cabana   DP13 culpa bolacha   DP21 ombro camisa   DP29 leite  farofa  

 DP6 placa  retalho   DP14 queijo tijolo    DP22 mato orgulho    DP30 lustre  picolé  

 DP7 folha  parede   DP15 multa baleia   DP23 limão maluco   DP31 noite  camelo   

 DP8 amor  ônibus   DP16 mundo  varejo   DP24  peixe tarefa   DP32 farol  minhoca  

 

              



 
 

 

 

Listas (Versão 4): 

 

                

Lista 1:      Lista 2:      Lista 3:       Lista 4:      

 PM4 claro clareza  PS1 fome fraqueza  PO2 trigo tristeza   PN3 pomba certeza  

 PM8 pesca pesqueiro  PS5 ordem fileira  PO6 porco porteiro   PN7 luxo barqueiro  

 PM12 plano planície  PS9 erro burrice  PO10 creme crendice   PN11 nuvem calvície  

 PM16 frescor frescura  PS13 gibi leitura  PO14 braço bravura   PN15 noite loucura   

 NC2 fubo  fubeza   NC10 mido midice    NS3 morçu  morçuci   NS1 erdo erduce  

 NC4 sebi  sebeza   NC12 lono lonície   NS5 rigo  riguige   NS11 bomi bomami  

 NC6 vogo  vogueira   NC14 fesa fesura   NS7 nelo  nelige   NS13 orgue orguila  

 NC8 leço  leceira   NC16 fudo fudura   NS9 reçu reçami    NS15 rore rorila  

 DN1 mica  tenofa   DN9 camo  tilepe   DN17 pirque  andorfe   DN25 tige  lameno  

 DN2 luxa  vimoci   DN10 onpe  fatila   DN18 loute  girgofo   DN26 pizi  togelu  

 DN3 lopre  falopo   DN11 vibo  antuga   DN19 omba  nebedo   DN27 fistu  varoci  

 DN4 umbo  lotaco   DN12 forgo  intilha   DN20 furça  getomo   DN28 chusca  poreno  

 DN5 roste  amibo   DN13 cebi  molota   DN21 torbe  cifela   DN29 valé  dagomi  

 DN6 terjo  mibalha   DN14 lantro  uzebo    DN22 parfe  antuca   DN30 dila  céstoma  

 DN7 forfo  negule   DN15 mique  elanzo   DN23 lomo  facige   DN31 dimeu  zaluva  

 DN8 inque  padoci   DN16 timpo   locarte   DN24 vexi  lamarto   DN32 puca  dancopi  

 DP1 posto  anúncio   DP9 cerca antena    DP17 farda migalha   DP25  lobo  caneta  

 DP2 arte  corrimão   DP10 olho aviso    DP18 unha fantoche   DP26 linha  farelo  

 DP3 vida  muralha   DP11 onça bacalhau   DP19 mola limite   DP27 farpa  menino  

 DP4 homem  retrato   DP12 trigo mulato   DP20 centro agulha    DP28 calça  pepino  

 DP5 morte  cabana   DP13 culpa bolacha   DP21 ombro camisa   DP29 leite  farofa  

 DP6 placa  retalho   DP14 queijo tijolo    DP22 mato orgulho    DP30 lustre  picolé  

 DP7 folha  parede   DP15 multa baleia   DP23 limão maluco   DP31 noite  camelo   

 DP8 amor  ônibus   DP16 mundo  varejo   DP24  peixe tarefa   DP32 farol  minhoca  

 

 


