
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE LETRAS E LINGUÍSTICA 

THAÍS FERNANDA AMORIM CASSIANO MARAFON 

FUNÇÕES EXECUTIVAS E PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO EM INDIVÍDUO 

COM ESQUIZENCEFALIA 

GOIÂNIA 

2019 





THAÍS FERNANDA AMORIM CASSIANO MARAFON 

FUNÇÕES EXECUTIVAS E PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO EM INDIVÍDUO 

COM ESQUIZENCEFALIA 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal 

de Goiás, como requisito parcial à obtenção do 

título de Mestre em Letras e Linguística. 

Área de Concentração: Estudos Linguísticos 

Orientadora: Profa. Dra. Elena Ortiz Preuss 

Goiânia 

2019 







AGRADECIMENTOS 

Venho agradecer a todos que contribuíram de forma direta ou indiretamente para a 

construção e finalização desta pesquisa. 

Primeiramente á Deus por me dar sabedoria e forças para finalizar essa etapa da 

minha vida. 

Á minha querida orientadora, profa. Dra. Elena Ortiz Preuss, pela confiança de me 

receber de outra universidade, sem me conhecer. Obrigada pelo exemplo de profissional 

competente e humana, que não mediu esforços para construirmos essa dissertação. 

Á minha família, principalmente, a minha mãe Nilvaney Maria de Amorim Cassiano, 

e ao meu noivo Lennon José Neves Marafon, por serem meus maiores incentivadores em tudo 

e, por me sustentarem nos momentos difíceis quando a saudade apertava. 

À minha grande amiga Lauriane Campos Barbosa, que me recebeu em Goiânia com 

tanto carinho. Obrigada pela casa, pela companhia, por sempre me incentivar, ouvindo minhas 

angústias ao longo da realização desse estudo. 

À mãe de G18, pela confiança e por sempre estar a disposição e, não medir esforços 

para que a pesquisa fosse realizada. Pelo exemplo de mãe e extrema dedicação para com seu 

filho. Agradeço também a G18 que sempre se fez disponível para a realização dos testes e 

tarefas. 

À profa. Dra. Lilian Cristine Hubner, pela leitura atenta e pelas contribuições no pré-

projeto durante o Seminário de Teses e Dissertações em Andamento. 

Aos Professores Dr. Leosmar Aparecido da Silva e Dr. Leonardo Caixeta, por 

receberem positivamente o convite para composição da banca de qualificação e depois de 

defesa, trazendo suas ricas contribuições para a construção dessa pesquisa. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Linguística, por enriquecerem 

meus conhecimentos em cada disciplina que participei. 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), pela estrutura e formação. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

auxilio concedido durante o mestrado, o qual possibilitou maior tempo de estudos e dedicação à 

pesquisa. 

Além das pessoas citadas, quero estender o meu agradecimento a todos os amigos e 

parentes que me disseram palavras de incentivo e torceram por mim durante essa caminhada 

no mestrado. 



RESUMO 

 

 

A esquizencefalia é uma anomalia cerebral congênita extremamente rara. Estudos apontam 

que, casos de fendas unilaterais grandes apresentam moderado ou grave atraso psicomotor, 

dependendo das áreas afetadas. Em vista disso, o objetivo deste trabalho é analisar o 

processamento linguístico e o desempenho das funções executivas em um indivíduo com 

esquizencefalia, uma malformação congênita no hemisfério esquerdo do cérebro, sendo 

afetados os lobos frontal e parietal que exercem funções extremamente importantes para o 

desempenho cognitivo e linguístico. A coleta de dados é constituída por: (i) entrevistas com 

familiares, e com o próprio participante; (ii) análise dos laudos médicos; (iii) análise de testes 

relacionados as funções executivas, observando o desempenho do participante na memória de 

trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva; (iv) análises de testes linguísticos, 

verificando a compreensão e a produção escrita e oral e o acesso lexical do participante; (v) 

observação do comportamento do adolescente em ambientes onde ele interage socialmente. 

Os resultados apontaram que os componentes mais afetados foram a memória de trabalho 

(alça fonológica) e a flexibilidade cognitiva, pois verificou-se que o participante além de não 

conseguir reter mais de 2 informações na memória de trabalho, também tem dificuldades em 

mudar de estratégias para resolver os conflitos. Por outro lado, G18 apresenta facilidade em 

realizar tarefas que envolvam estímulos na memória de trabalho visuoespacial e, em tarefas de 

acesso a memória semântica. No aspecto linguístico, observou-se que G18 consegue produzir 

linguagem de modo que promova sentido, utilizando alguns elementos específicos e padrões 

para desempenhar a fala, a leitura, a escrita e a compreensão, como, por exemplo, possui uma 

expressão baseada em elementos concretos que são formulados a partir de sua 

perspectiva/experiência pessoal, utiliza um ritmo contínuo e sem pausas; não se detém a 

detalhes. Dessa forma, conclui-se que, considerando a lesão cerebral, G18 teria grandes 

limitações no aspecto motor, cognitivo e linguístico, no entanto, os resultados mostraram que 

devido aos inúmeros estímulos recebidos, G18 conseguiu criar caminhos para se desenvolver, 

minimizando os impactos e as limitações provocados pela esquizencefalia. 

 

Palavras-chave: Funções executivas. Linguagem. Esquizencefalia. Psicolinguística. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Schizencephaly is an extremely rare congenital cerebral anomaly. Studies indicate that, cases 

of large unilateral cracks present moderate or severe psychomotor retardation, depending on 

the affected areas. Therefore, the objective of this study is to analyze the linguistic processing 

and performance of executive functions in an individual with schizencephaly, a congenital 

malformation in the left hemisphere of the brain, affecting the frontal and parietal lobes that 

exert extremely important functions for cognitive performance and linguistic. Data collection 

consists of: (i) interviews with family members, and with the participant himself; (ii) analysis 

of medical reports; (iii) analysis of tests related to executive functions, observing participant 

performance in working memory, inhibitory control and cognitive flexibility; (iv) analysis of 

language tests, verifying comprehension and written and oral production and lexical access of 

the participant; (v) observation of adolescent behavior in environments where it interacts 

socially. The results indicated that the most affected components were working memory 

(phonological loop) and cognitive flexibility, since it was verified that the participant besides 

not being able to retain more than 2 information in the working memory, also has difficulties 

in changing strategies to resolve conflicts. On the other hand, G18 presents an ease in 

performing tasks that involve stimuli in visuospatial working memory and in tasks of access 

to semantic memory. In the linguistic aspect, it was observed that G18 is able to produce 

language in a way that promotes meaning, using some specific elements and patterns to 

perform speech, reading, writing and comprehension, for example, has an expression based on 

concrete elements which are formulated from your perspective / personal experience, uses a 

continuous rhythm and no pauses; do not dwell on the details. In conclusion, G18 was 

considered to have major limitations in motor, cognitive and linguistic aspects. However, the 

results showed that due to the innumerable stimuli received, G18 was able to create ways to 

develop, minimizing impacts and the limitations caused by schizencephaly. 

 

Keywords: Executive functions. Language. Schizencephaly. Psycholinguistics. 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1: Representação clássica do modelo neurológico da linguagem.. ............................... 21 

Figura 2: Modelo-casa de Lichtheim de 1874. ......................................................................... 22 

Figura 3: Localização cerebral das ativações relacionadas à linguagem .................................. 24 

Figura 4:Principais processos envolvidos na percepção da fala e na compreensão. ................ 27 

Figura 5: Atividade pré-frontal esquerda antecipada para palavras faladas. ............................ 28 

Figura 6:Processamento da leitura. ........................................................................................... 29 

Figura 7: Processos de acesso lexical. ...................................................................................... 32 

Figura 8: Modelo de produção de fala Levelt (1989). .............................................................. 34 

Figura 9: Experimento de interpretação de numerais em posição de modificador pré-nominal.

 .................................................................................................................................................. 41 

Figura 10: Exemplos de esquizencefalias. ................................................................................ 46 

Figura 11: Tipos de cortes de ressonância magnética do crânio. ............................................. 48 

Figura 12:Esquizencefalia unilateral (hemisfério esquerdo) de lábios fechados em uma 

menina de 2 anos de idade. ....................................................................................................... 50 

Figura 13:Esquizencefalia bilateral de lábios abertos em uma criança de 3 anos de idade. .... 51 

Figura 14:Esquizencefalia unilateral de lábios abertos no hemisfério direito em criança de 5 

anos de idade. ........................................................................................................................... 52 

Figura 15: Modelo de realização do teste Simon (quadrados). ................................................ 58 

Figura 16: Modelo de realização do teste Simon (flechas). ..................................................... 59 

Figura 17: Exemplo de um dos quadros apresentados no teste pyramid and palm tree test. ... 61 

Figura 18: Exemplo de aplicação do teste Wisconsin. ............................................................. 63 

Figura 19: Modelo das peças do Teste Token. ......................................................................... 67 

Figura 20: Ressonância magnética do encéfalo do indivíduo estudado. .................................. 75 

Figura 21: Ressonância magnética do encéfalo.. ...................................................................... 76 

Figura 22: Localização das áreas de Broca e Wernicke. .......................................................... 82 

Figura 23: Simulação da localização das áreas de Broca e Wernicke no laudo de ressonância 

magnética do participante. ........................................................................................................ 83 

Figura 24: Foto da produção escrita de G18 referente à tarefa de ditado. .............................. 112 

Figura 25: Foto da produção escrita de G18 referente à tarefa de cópia. ............................... 113 

  



LISTA DE QUADROS 

 

 

 

Quadro 1: Descrição dos testes cognitivos usados com o participante. ................................... 57 

Quadro 2: Descrição dos testes linguísticos usados com o participante................................... 64 

Quadro 3: Conversão de Loder (2008, apud Álvares, 2016) .................................................... 70 

Quadro 4: Descrição das tarefas realizadas para a coleta de dados, divididas em períodos de 

aplicação. .................................................................................................................................. 71 

Quadro 5: Critérios de análise dos testes realizados................................................................. 72 

Quadro 6: Descrição dos resultados da primeira e segunda avaliação neuropsicológica de G18.

 .................................................................................................................................................. 78 

Quadro 7: Dados obtidos no Alpha span .................................................................................. 91 

Quadro 8: Resultados do teste de fluência verbal semântica (animal). .................................... 94 

Quadro 9: Resultados do teste de fluência verbal fonológica (F.A.S). .................................... 95 

Quadro 10: Resultados do teste de Nomeação de Boston. ....................................................... 97 

Quadro 11: Síntese dos principais resultados de G18. ........................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1: Índices fatoriais presentes no teste WISC III ........................................................... 77 

Tabela 2: Dados obtidos na Tarefa de rede de atenção ............................................................ 89 

Tabela 3: Dados obtidos nos Testes Simon .............................................................................. 89 

Tabela 4: Dados obtidos no Reading span ............................................................................... 92 

Tabela 5: Dados obtidos no Teste Wisconsin - WCST ............................................................ 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15 

1 LINGUAGEM E COGNIÇÃO .......................................................................................... 19 

1.1 Organização cerebral da linguagem ............................................................. 19 

1.2 Processamento linguístico .............................................................................. 25 

1.2.1 Processamento da fala e da leitura ............................................................ 26 

1.2.3 Produção da fala ........................................................................................ 31 

1.2.4 Produção da escrita .................................................................................... 35 

1.3 Funções executivas ......................................................................................... 36 

1.3.1 Memória de trabalho ................................................................................. 36 

1.3.2 Controle inibitório ..................................................................................... 38 

1.3.3 Flexibilidade Cognitiva ............................................................................. 39 

1.3.4 As funções executivas e a linguagem ........................................................ 40 

1.4 Distúrbios da linguagem ................................................................................ 42 

2 ESQUIZENCEFALIA ........................................................................................................ 45 

2.1 Definição e características ............................................................................. 45 

2.2 Casos de esquizencefalia ................................................................................ 48 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 53 

3.1 Procedimentos do estudo ............................................................................... 53 

3.2 Objetivos.......................................................................................................... 53 

3.2.1 Objetivo geral ............................................................................................ 53 

3.2.2 Objetivos específicos ................................................................................. 54 

3.3 Hipóteses.......................................................................................................... 54 

3.4 Participante ..................................................................................................... 55 

3.5 Instrumentos ................................................................................................... 56 



3.5.1 Tarefas para a avaliação das funções executivas ....................................... 57 

3.5.2 Tarefas para a avaliação linguística........................................................... 63 

3.5.3 Entrevistas e laudos para avaliação do participante .................................. 69 

3.6 Procedimentos para coleta de dados ............................................................. 70 

3.7 Sistematização da análise ............................................................................... 72 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS .......................................................................... 74 

4.1 Diagnóstico e perfil do participante .............................................................. 74 

4.1.1 Laudos médicos ......................................................................................... 74 

4.1.2 Entrevistas ................................................................................................. 80 

4.2 Testes de funções executivas .......................................................................... 88 

4.2.2 Teste de memória semântica ..................................................................... 88 

4.2.3 Testes de controle inibitório ...................................................................... 88 

4.2.2 Testes de memória de trabalho .................................................................. 90 

4.2.4 Teste de flexibilidade cognitiva ................................................................ 93 

4.3 Tarefas linguísticas ......................................................................................... 94 

4.3.1 Testes de conhecimento e acesso lexical ................................................... 94 

4.3.2 Tarefas de compreensão ............................................................................ 98 

4.3.3 Testes de produção .................................................................................. 102 

4.4 Discussão dos principais resultados ............................................................ 114 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 117 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 121 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 129 

APÊNDICE A: Tabela dos resultados do teste Token ......................................... 130 

APÊNDICE B: Transcrição das entrevistas. ........................................................ 131 

ANEXOS ............................................................................................................................... 152 

ANEXO A: Folha de aplicação do Teste de Nomeação de Boston ..................... 153 

ANEXO B: Textos para teste de compreensão leitora ......................................... 156 



ANEXO C: Tarefa de leitura e compreensão ....................................................... 157 

ANEXO D: Tarefa de compreensão de sentenças................................................ 158 

ANEXO E: Folha de aplicação do teste Token (versão reduzida) ....................... 159 

ANEXO F: Teste Figura “Roubo dos biscoitos”.................................................. 161 

ANEXO G: Figura para produção escrita no computador. .................................. 162 

ANEXO H: Tarefas de ditado e cópia .................................................................. 163 

ANEXO I: Perguntas para as Entrevistas ............................................................. 164 

ANEXO J: Laudos médicos ................................................................................. 165 

 

 

  



15 

 

INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é uma habilidade essencial para a adaptação dos seres humanos ao 

ambiente externo e, devido a sua importância, vários estudos e pesquisas têm se dedicado a 

compreender o processamento da linguagem em todos os aspectos que a envolvem. Para o 

pleno desempenho dessa habilidade, é necessária a interação entre os componentes 

linguísticos, cognitivos e sociais, pois, de modo geral, para que o indivíduo seja capaz de se 

comunicar com outras pessoas, é fundamental a correlação desses componentes (MANSUR; 

RADANOVIC, 2003). 

Para o processamento da linguagem e de todas as outras habilidades e processos do 

comportamento humano, são ativadas inúmeras funções cerebrais e psicológicas que, por 

meio da prática, vão gradativamente, reforçando e consolidando a aprendizagem. Dessa 

forma, o cérebro é fundamental para a adequação do indivíduo ao meio externo, “pois é 

através dele que tomamos consciência das informações que chegam pelos órgãos dos sentidos 

e processamos essas informações, comparando-as com nossas vivências e expectativas” 

(COSENZA E GUERRA, 2011, p. 11). 

Diante disso, tem fundamental importância a relação linguagem e cérebro, 

considerando a complexidade do processamento linguístico que envolve tanto processos 

psicológicos de aquisição, compreensão e produção da linguagem quanto processos de 

planejamento, flexibilidade, inibição e acesso à informação. 

Durante muitos anos, nos estudos sobre a linguagem, pensava-se somente na ativação 

das áreas de Broca e de Wernicke para o processamento linguístico. Esse modelo neurológico 

clássico do funcionamento da linguagem considerava, de modo geral, a área de Broca 

(localizada no lobo frontal) como responsável pela função motora da fala e a área de 

Wernicke (localizada na junção dos lobos parietal, temporal e occipital) responsável pelo 

processo de compreensão da linguagem, ambas presentes no hemisfério esquerdo. Essas 

descobertas foram essenciais para o conhecimento do funcionamento da linguagem, no 

entanto, atualmente, vários estudos têm indicado que outras regiões cerebrais são também 

fundamentais para o processamento linguístico, inclusive algumas localizadas no hemisfério 

direito (PRICE, 2012; FRANÇA, 2015; SCHERER, 2009). 

Além disso, o desenvolvimento do indivíduo também depende do bom 

funcionamento das funções executivas. A todo o momento o ser humano se depara com 

desafios e conflitos, que podem ser de ordem linguística, e precisa criar estratégias para 

resolver os problemas, planejar e controlar as informações recebidas e as armazenadas na 
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memória. Esse processo exige o desempenho de componentes das funções executivas, como 

memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva que, quando lesionados, 

podem causar sérios prejuízos ao desenvolvimento do indivíduo, inclusive no processamento 

da linguagem (DIAMOND, 2013; GAZZANIGA, 2006). 

Segundo Goldberg (2002), as funções executivas estão localizadas no córtex pré-

frontal que desempenha um papel essencial na formação de metas e objetivos. O córtex pré-

frontal se comunica com várias áreas cerebrais. Dessa forma, as funções executivas estão 

ligadas aos inúmeros processos psicológicos como atenção, linguagem, memórias, emoções, 

dentre outros, e são responsáveis por gerenciar as informações que chegam e que saem do 

cérebro. 

Além disso, cada área do cérebro é essencial para que o indivíduo consiga se 

comunicar com o meio externo e, se alguma região é lesionada por determinado motivo, pode 

causar graves prejuízos, a depender da área afetada. Neste trabalho, é analisado o 

processamento linguístico de um indivíduo que possui uma malformação cerebral 

denominada por esquizencefalia de lábios abertos no hemisfério esquerdo do cérebro, que 

afeta o lobo frontal e parietal. 

A esquizencefalia é uma lesão rara que pode ser caracterizada como unilateral, 

quando afeta um hemisfério cerebral, ou bilateral, quando comprometem os dois hemisférios. 

A malformação pode ser de dois tipos: o tipo I, que se caracteriza pela presença de lábios 

fechados, ou seja, quando as paredes da fenda estão unidas; e o tipo II, que apresenta lábios 

abertos, quando a fenda está aberta e preenchida por líquido cefalorraquidiano. Cada tipo de 

lesão pode comprometer determinadas funções e habilidades específicas, no entanto, 

pesquisas mostram que as fendas maiores de lábios abertos que atingem os dois hemisférios 

provocam grandes prejuízos para o indivíduo, inclusive no âmbito da linguagem (AMARAL 

et al., 2001; DIES, 2013; MARGOTTO, 2010). 

Assim, o primeiro questionamento que é elaborado nessa pesquisa é saber como as 

funções executivas estão desempenhando seu papel, especificamente no processamento da 

linguagem, em um cérebro com uma malformação que afeta áreas essenciais, como por 

exemplo, o lobo frontal. 
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Nesta pesquisa, pretende-se dar continuidade aos estudos realizados durante a 

graduação em Letras para o trabalho de conclusão de curso – TCC1, que foi analisada a 

linguagem num viés funcionalista, observando os aspectos cognitivos em interação com o 

desenvolvimento do participante nos contextos sociais. Já neste estudo propõe-se analisar o 

mesmo participante, porém, sob o viés da psicolinguística, considerando aportes teóricos da 

Neurociência cognitiva e da Neurolinguística, observando-se, por meio de testes cognitivos e 

linguísticos, o desempenho das funções executivas e o processamento da linguagem desse 

indivíduo. No decorrer do trabalho o participante foi identificado pela sigla G18. 

É importante ressaltar que, para a realização do TCC, na Universidade Federal de 

Mato Grosso, campus do Araguaia, houve uma parceria entre a orientadora, professora Lennie 

Bertoque, da área de Linguística do curso de Letras e a professora Luana Ramos, da área de 

Neuroanatomia do curso de Biomedicina, a qual foi coorientadora do trabalho. Dessa forma, 

esse trabalho colaborativo pôde proporcionar um diálogo mais consistente sobre o tema 

linguagem e cérebro, tendo em vista que a aluna realizou disciplinas nas duas áreas. 

A partir dessa enriquecedora experiência, de diálogo e reflexão entre as áreas de 

humanas e biológicas, buscou-se aprofundar cada vez mais, nos conhecimentos sobre 

linguagem e cérebro. Assim, surgiu a motivação para realizar esta pesquisa no mestrado, com 

o objetivo de debruçar-se sobre o objeto, relacionando as duas áreas que constituem a 

linguagem. 

Este trabalho se justifica pelo fato de a malformação cerebral do participante, 

denominada de esquizencefalia de lábios abertos, ser considerada um caso raro (AMARAL et 

al, 2001). Assim, precisa ser melhor compreendida e mais discutida por especialistas de 

diferentes áreas do conhecimento. Além disso, esta pesquisa poderá auxiliar na discussão de 

potenciais impactos da esquizencefalia na linguagem, já que não há muitas pesquisas sobre 

casos de esquizencefalia no Brasil, e muito menos estudos que relacionem a esquizencefalia 

com o processamento da linguagem. Dessa forma, esta pesquisa pode contribuir tanto com os 

estudos sobre a malformação (esquizencefalia de lábios abertos), quanto com os profissionais 

da educação para que possam compreender melhor a esquizencefalia e poder criar 

instrumentos e métodos de intervenção pedagógica para crianças com essa malformação 

cerebral, considerando-se que analisa o desempenho linguístico do participante que é 

estudante em escola regular. 

                                                 
1 CASSIANO, Thaís Fernanda Amorim. Análise do processamento de linguagem em indivíduo com 

malformação no hemisfério cerebral esquerdo: um estudo de caso. 2016. 84 p. Monografia de conclusão de 

Licenciatura em Letras – Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário do Araguaia da 

Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2016. 
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Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, além da introdução e 

considerações finais. No primeiro capítulo, é apresentado o embasamento teórico sobre a 

relação da linguagem e cognição, bem como as áreas cerebrais que são ativadas, o 

processamento da linguagem e os distúrbios linguísticos. No segundo capítulo, é apresentado 

o embasamento teórico sobre a esquizencefalia cerebral, ressaltando as definições e 

características da malformação. No terceiro capítulo, são descritos os aspectos metodológicos 

para a construção desta pesquisa, como objetivos e instrumentos usados. E no quarto capítulo, 

é exposta e discutida a análise de dados referentes aos testes linguísticos e cognitivos 

realizados pelo participante. 
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1 LINGUAGEM E COGNIÇÃO 

 

A linguagem se constitui a partir de fatores biológicos e sociais. Dessa forma, 

tornam-se cada vez mais crescentes estudos relacionando linguagem e cognição, com o 

objetivo de investigar como se organiza e se processa a linguagem na estrutura mente/cérebro, 

tanto de indivíduos com processamento normal da linguagem, quanto de pessoas com 

distúrbios na linguagem e lesões cerebrais. Dessa forma, neste capítulo, buscou-se apresentar 

a relação entre linguagem e cérebro, discutindo sobre o processamento da linguagem e as 

regiões cerebrais em que os componentes linguísticos são ativados. Foi contemplada, também 

neste capítulo, a relação entre as funções executivas (processos cognitivos), com o 

desempenho da linguagem e, para finalizar, buscou-se apresentar aspectos sobre distúrbios 

linguísticos. 

 

1.1 Organização cerebral da linguagem 

 

Várias pesquisas demonstraram que a linguagem é uma habilidade inata do ser 

humano, constituindo-se pelas estruturas e funcionamento do sistema nervoso central. No 

entanto, esses aspectos biológicos são influenciados por fatores externos que, muitas vezes, 

podem alterar suas características e moldar-se, segundo o ambiente em que o indivíduo 

convive (MANSUR; RADANOVIC, 2003). 

Ao nascer, a criança passa por um processo de maturação cerebral e, à medida que 

vai crescendo e interagindo com o mundo, possibilita ao cérebro realizar, criar, desfazer e 

fortalecer conexões neurais. Essas conexões são realizadas por meio dos neurônios (axônios e 

dendritos) que são responsáveis por transmitir as informações (sinapses), criando circuitos 

necessários para executar as mais diferentes funções. Alguns neurônios são constituídos por 

uma camada de mielina que possui a função de transmitir a informação rapidamente e com 

qualidade, permitindo a plasticidade do cérebro, no qual ocorre uma reorganização dos 

neurônios para realizarem determinadas funções em outras regiões (COSENZA E GUERRA, 

2011). 

De modo geral, o encéfalo é dividido em dois hemisférios, esquerdo e direito. Cada 

hemisfério contém redes neuronais exclusivas e, diversas pesquisas têm comprovado a 

lateralização dos hemisférios, indicando uma comunicação e particularidade entre regiões 

cerebrais ao desempenharem determinadas funções, incluindo a preferência manual (destro, 

canhoto, ambidestro). Outro aspecto importante é que as funções dos hemisférios são 
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contralaterais, ou seja, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-

versa. Assim, uma lesão de um lado do cérebro vai afetar os movimentos e os sentidos do 

lado oposto do corpo (VAN DE GRAAFF, 2003; MANSUR; RADANOVIC, 2003). 

Essa lateralização hemisférica é existente também no processamento da linguagem. 

Já foi comprovado que as habilidades linguísticas não ocorrem somente no hemisfério 

esquerdo, existindo diversas regiões no hemisfério direito que são fundamentais para o 

desempenho da linguagem (FRANÇA, 2015). No entanto, para se chegar a essa conclusão, a 

neurociência se baseou em várias pesquisas com indivíduos saudáveis e com lesões cerebrais, 

originando um modelo clássico da linguagem. 

Esse modelo neurológico se tornou o mais popular e clássico do funcionamento da 

linguagem e foi baseado nos estudos de Broca (1861); Wernicke (1874) e Lichtheim (1885), 

no final do século XIX. Os estudos desses autores foram desenvolvidos por meio de análises 

de pacientes com lesões cerebrais descritas post mortem e relacionadas a déficits cognitivos 

em pacientes com vida, buscando estabelecer uma análise de estrutura anatômica com a 

funcionalidade cognitiva (PRICE, 2012; DÉMONET et al., 2005). 

Portanto, esse tipo de pesquisa relacionada à linguagem se iniciou por volta de 1861, 

após o médico francês Pierre Paul Broca (1824-1880) analisar e descrever um paciente 

chamado Leborgne, que havia perdido a capacidade de articular a fala depois de sofrer um 

acidente vascular cerebral (AVC). Broca notou que a fala do paciente se resumia à repetição 

da sílaba tan, e ele parecia não se dar conta de que sua fala era ininteligível, surgindo, com 

base no caso, a expressão tan-tan, que significa maluco em português. Por meio de um exame 

post mortem, Broca verificou que o AVC havia provocado uma lesão no cérebro do paciente, 

localizado no giro inferior do lobo frontal do hemisfério esquerdo, ocasionando, assim, a 

incapacidade de articular a linguagem (CASTRO, 2016; ALMEIDA, 2017; FRANÇA, 2015). 

Portanto essa região ficou conhecida como a área de Broca, conforme exposto na figura 1. 

Nos anos seguintes, outros casos de lesões foram descritos pelo neurologista polonês 

Carl Wernicke (1848-1905) quem verificou que alguns pacientes não conseguiam 

compreender o que lhes era dito, porém possuíam uma fala fluente. Através de exames post 

mortem, Wernicke identificou uma lesão localizada no giro temporal superior e no giro 

angular, na junção dos lobos parietal, temporal e occipital no hemisfério esquerdo. Essa 

região foi caracterizada como a área do reconhecimento auditivo da fala e compreensão da 

linguagem, sendo conhecida como a área de Wernicke (VAN DE GRAAFF, 2003; FRANÇA, 

2015). Conforme a figura 1: 
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Figura 1: Representação clássica do modelo neurológico da linguagem. A área de Broca está relacionada à 

produção da linguagem e a área de Wernicke com a percepção e o Fascículo arqueado possui a função de unir 

essas duas áreas. Vista lateral do encéfalo (Fonte da imagem: CASTRO, 2016). 

 

Posteriormente, Lichtheim começou a descrever as disfunções da linguagem (afasias) 

com base em outros casos de pacientes com lesões cerebrais e observou que havia uma 

conexão entre as áreas de Broca e Wernicke. Essa conexão foi caracterizada pela área de 

representação dos conceitos, localizada nas regiões sensoriais e no córtex pré-frontal. Em 

vista disso, Wernicke e Lichtheim desenvolveram o Modelo Conexionista (Modelo-casa), que 

considera três áreas, a de Broca, a de Wernicke e a de representação dos conceitos, 

integralmente conectadas no processamento linguístico (FRANÇA, 2015). Como é 

representado na figura 2: 
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2 

Figura 2: Modelo-casa de Lichtheim de 1874. (Fonte da imagem: FRANÇA, 2015) 

 

Dessa forma, durante muito tempo, a linguagem foi estudada e fundamentada nos 

aspectos da produção e compreensão linguística, modulando e segregando essas regiões 

cerebrais como as únicas áreas do processamento da linguagem. No entanto, observa-se que a 

grande limitação dos estudos na época era a falta de recursos para verificar o funcionamento 

real das atividades cerebrais. 

Com o passar do tempo, outros instrumentos de avaliação de linguagem começaram 

a surgir, como os métodos funcionais de neuroimagem (Ressonância magnética funcional – 

RMf, eletroencefalografia - EEG, tomografia computadorizada – TC, dentre outros) e estudos 

comportamentais que têm trazido grandes contribuições para os estudos sobre a linguagem e 

cognição, possibilitando o melhor entendimento da organização cerebral da linguagem, em 

pacientes saudáveis ou com lesões cerebrais. 

No início, acreditava-se que o processamento linguístico era realizado quase 

exclusivamente no hemisfério esquerdo, porém, a partir dos anos 90 vários estudos têm 

demonstrado a grande participação também do hemisfério direito (FEDERMEIER e KUTAS, 

1999; SCHERER, 2009). Esses estudos indicaram a importância de outras regiões para o 

processamento da linguagem, além das clássicas áreas de Broca e Wernicke. Além disso, 

pesquisas realizadas por meio de neuroimagem têm mostrado, cada vez mais, áreas 

localizadas no hemisfério direito sendo ativadas para o desempenho de funções que envolvem 

compreensão e produção do discurso, por exemplo. 

                                                 
2 Adaptado. 
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Dessa forma, os estudos apontam que, para a realização do processamento de 

produção e compreensão linguística, são ativadas diversas áreas bilaterais, pois para construir 

uma representação mental coerente de um texto, por exemplo, é preciso a ativação de várias 

áreas cerebrais nos dois hemisférios para compartilhar, integrar, recuperar e armazenar 

informações (CASTRO, 2016; SCHERER, 2009). 

Segundo Poeppel (2014), várias pesquisas têm mostrado duas vias importantes para o 

processamento da linguagem, a via dorsal, que seria responsável por captar sinais acústicos da 

fala para conduzir até as redes articulatórias do lobo frontal, e a via ventral, que seria 

responsável pela integração dos sons aos seus significados. Todo esse processo é organizado e 

conduzido de forma bilateral. 

Outras pesquisas têm indicado que, de modo geral, o hemisfério direito seria 

responsável pela integração semântica no aspecto do discurso e o hemisfério esquerdo seria 

responsável pela integração lexical (SCHERER, 2009). Dessa forma, ambos os hemisférios 

cerebrais estariam relacionados ao funcionamento coerente não só do discurso, mas de outros 

componentes linguísticos. 

Price e colaboradores (2012) demonstraram, por meio de pesquisas com imagens 

funcionais, a localização anatômica de diversas regiões no hemisfério esquerdo relacionadas à 

linguagem (Figura 3). Cada área ativada retrata uma função linguística que foi acionada 

através de estímulos, demonstrando que existem outras regiões referentes à linguagem além 

das áreas clássicas de Broca e Wernicke. 
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Figura 3: Figura ilustrativa da localização cerebral das ativações relacionadas à linguagem, de acordo com Price 

et al., 2012. As cores indicam o tipo de tarefa ou processamento que causou a ativação. (Figura adaptada de 

CASTRO, 2016). 

 

Observa-se que as regiões cerebrais relacionadas à linguagem são redes complexas e 

altamente interconectadas. Dependendo da área que é lesionada, várias funções linguísticas 
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que estão correlacionadas à área afetada podem também ser comprometidas (DÉMONET et 

al., 2005). Isso demonstra a importância de cada área cerebral para o processamento dos 

componentes linguísticos em geral. 

Outra área cerebral fundamental para o processamento da linguagem é o lobo frontal 

que desempenha um papel essencial na formação de metas e no planejamento de estratégias 

de ação para a realização do objetivo, o qual seleciona as habilidades cognitivas para a 

execução das ações, coordenando esses planos para usá-los de forma correta (FUSTER, 

2008). Em geral, pessoas com danos nos lobos frontais demonstram dificuldades de controle e 

regulação sobre seu comportamento (LOGUE E GOULD, 2013). 

Dessa forma, o lobo frontal exerce uma função de planejamento, tanto na 

organização das metas quanto na execução das ações para serem realizadas da melhor maneira 

possível. Esse processo reflete-se no desempenho linguístico do falante, pois, normalmente, 

para que a linguagem aconteça de forma coerente, é necessário planejamento, tomada de 

decisão, inibição dos estímulos irrelevantes, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, 

dentre outros (GAZZANIGA, 2006; GOLDBERG, 2002). 

Considerando o exposto até aqui, observa-se a grande quantidade de áreas 

relacionadas à linguagem, localizadas tanto no hemisfério esquerdo (caracterizado dominante 

pela sua função na linguagem), quanto no hemisfério direito que, também exerce uma função 

importante nesse aspecto. Portanto, para o processamento das habilidades linguísticas, estão 

envolvidos a ativação de inúmeros circuitos cerebrais e, processos cognitivos complexos, 

como será discutido na próxima seção. 

 

1.2 Processamento linguístico 

 

A linguagem, de um modo geral, envolve aspectos linguísticos (fonológico, sintático, 

semântico, pragmático e discursivo), aspectos biológicos (recebimento de inputs do ambiente, 

organização, armazenamento, recuperação e transformação) e aspectos sociais (práticas 

sociais da linguagem, intenções comunicativas, atos de fala e construtos culturais) 

(MANSUR, 2010). Desse modo, para compreender o processamento da linguagem, é preciso 

levar em consideração todos esses fatores, observando também a natureza das quatro 

habilidades de linguagem (ouvir, ler, falar e escrever). Neste capítulo, discute-se o 

processamento linguístico, considerando os aspectos de percepção da fala e da leitura, a 

compreensão da linguagem e a produção da fala e da escrita. 
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1.2.1 Processamento da fala e da leitura 

 

Várias pesquisas referentes ao processamento da linguagem baseiam-se em dois 

principais aspectos para o recebimento de informações linguísticas no cérebro: o input 

auditivo (entrada de sinais acústicos da fala) e o input visual (entrada de informações visuais) 

(DÉMONET et al., 2005). Essas informações linguísticas, de modo geral, são captadas do 

ambiente externo, envolvendo diferentes habilidades e decodificadas para que ocorra a 

compreensão e a produção da linguagem. 

Segundo Marinkovic (2004), a percepção natural da fala é um processo complexo, 

pois requer análise e integração de sons, montagem de sequências de palavras e 

processamento sintático. Da mesma forma, a leitura requer análise da forma visual da palavra, 

seguida de integração no nível léxico, semântico, sintático e discursivo. 

Para a compreensão de palavras faladas e escritas, o cérebro parece utilizar todas as 

informações relevantes ao mesmo tempo, em um esforço para entender a informação verbal 

da forma mais rápida e completa possível. Nesse processo são realizadas interações entre 

múltiplas áreas, permitindo a integração semântica, mnemônica, emocional e contextual do 

significado (MARINKOVIC, 2004). 

Para Cutler e Clifton (1999), os principais processos envolvidos na percepção e 

compreensão da fala se dividem em cinco estágios. Como é representado na figura 4. O 

primeiro é o recebimento do input auditivo da fala. Nesse estágio, o indivíduo precisa separar 

o input da fala dos outros inputs acústicos irrelevantes. O segundo está relacionado à 

decodificação dos elementos da fala, como a transformação dos fonemas para as 

representações abstratas. O terceiro estágio se refere à identificação e o reconhecimento da 

palavra. O quarto é a compreensão da fala, que se refere à interpretação do enunciado, ou seja, 

à construção de significado coerente para cada palavra dentro da sentença. Por fim, no quinto 

estágio, ocorre a integração do significado da sentença com a fala do falante. 
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Figura 4: Principais processos envolvidos na percepção da fala e na compreensão.(Fonte da imagem: 

EYSENCK E KEANE, 20073) 

 

Observa-se, portanto, que compreender a fala é algo muito menos direto do que se 

pode imaginar. Vários processos cognitivos estão envolvidos para o recebimento dos inputs 

auditivos da fala, e antes mesmo desses processos entrarem em ação, o ouvinte precisa 

selecionar o sinal da fala, de outros inputs irrelevantes (como por exemplo, ruído de trânsito). 

Estudos de Marinkovic (2004) demonstraram que, as palavras faladas durante uma 

tarefa semântica, evocam mais ativação na região pré-frontal à esquerda. O fonema inicial de 

uma palavra falada desempenha um papel especial na compreensão da fala. Por exemplo, ao 

ouvir “pa” (/p/ /a/) a partir do fonema inicial de uma palavra, são ativadas várias palavras 

candidatas ao léxico-alvo, como pagamento, parafuso, patrão. Dessa forma, quanto menor for 

a quantidade de palavras candidatas que compartilham o fonema inicial, mais rapidamente a 

palavra será processada, pois o léxico-alvo será encontrado com mais facilidade 

(MARINKOVIC, 2004). 

À medida que a entrada de som se desdobra no tempo, as palavras que continuam 

correspondendo à palavra-alvo permanecem no "concurso", enquanto as que não 
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correspondem vão sendo eliminadas, até sobrar à palavra desejada. Segundo os estudos de 

Marinkovic (2004), quando um fonema inicial ativa uma grande quantidade de palavras 

candidatas o lobo pré-frontal à esquerda é mais ativado. Como demonstra a figura 5: 

 

 

Figura 5: Atividade pré-frontal esquerda antecipada para palavras faladas. Indicadas pelas setas. Em (A) 

demonstra-se uma maior ativação na região pré-frontal. Em (B) mostra menor ativação. (Fonte da imagem: 

MARINKOVIC, 20044). 

 

Conforme a figura 5, os estudos apontaram que para a compreensão da palavra 

falada, são ativados os lobos frontais e temporais, no entanto, a região pré-frontal é mais 

ativada quando a palavra-alvo aciona uma maior quantidade de palavras candidatas (Imagem 

A), exigindo um maior esforço cognitivo do indivíduo. 

Já para o processo da leitura o indivíduo utiliza duas vias de tratamento das palavras: a 

via lexical e a via fonológica. De modo geral, a via lexical acessa o significado das palavras e 

a via fonológica acessa os fonemas, isto é, a imagem acústica das palavras. Ambas funcionam 

em paralelo, uma sustentando a outra (DEHAENE, 2012). 

As duas vias da leitura, a via lexical e a via fonológica se complementam no 

tratamento das informações. Quando ocorre a leitura de palavras novas e com ortografia 

regular, a leitura passa primeiramente pela via fonológica que decodifica os grafemas e deduz 

uma pronúncia possível para a determinada palavra, em seguida, tenta acessar a significação e 

construir o sentido da palavra, passando pela via lexical. Por outro lado, quando ocorre a 

leitura de palavras comuns e irregulares, a via utilizada é a lexical que recupera diretamente a 

palavra e seu significado, já que a palavra é conhecida, e depois recupera a pronúncia, com 

base nas informações dessa palavra, passando pela via fonológica (DEHAENE, 2012). Como 

descreve a figura 6: 
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Figura 6: Processamento da leitura. Esquema baseado na palavra irregular “táxi” que são implicadas 

representações mais profundas e complexas (Fonte da imagem: DEHAENE, 20125). 

 

As duas vias de tratamento da informação são essenciais para a eficácia no processo 

da leitura, contudo quando essas regiões são afetadas por uma lesão cerebral, a leitura é 

comprometida e, muitas vezes, o indivíduo perde a capacidade de converter os grafemas em 

fonemas, desenvolvendo uma “dislexia fonológica”. Isto é, não conseguem pronunciar 

palavras novas, mas regulares e palavras inventadas, entretanto, elas conservam o acesso de 

significação e compreensão das palavras mais frequentes. 

Por outro lado, existem também pacientes que possuem uma “dislexia de superfície” 

e não conseguem acessar as palavras pela via direta para o significado, ou seja, precisam 

pronunciar as palavras para compreendê-las. Portanto, esses e outros estudos de pacientes 

com lesões cerebrais, confirmam que tanto a via lexical, como a via fonológica são 
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fundamentais na leitura, pois para conseguir ler todas as palavras é necessária a colaboração 

das duas vias juntas. 

As vias da leitura trabalham juntas, entretanto, de acordo com as palavras a serem 

lidas, conhecidas ou não, regulares ou irregulares, e o tipo de tarefa submetida, como leitura 

em voz alta ou compreensão do texto, a utilização de uma via vai predominar mais do que a 

outra. 

O funcionamento de cada via da leitura depende do acesso as inúmeras informações 

armazenadas em nosso cérebro, como se fosse uma coleção de dicionários que, à medida que 

é necessário, abre a página referente a palavra solicitada, o que os psicólogos chamam de 

“léxico mental”. Cada palavra possui um leque de informações armazenadas que são ativadas 

para estabelecer a estrutura e construir o seu significado, como por exemplo, o léxico 

ortográfico que armazena a imagem escrita da palavra e decodifica os grafemas. Em seguida, 

o léxico fonológico, que registra a pronúncia das palavras. São ativados também os aspectos 

gramaticais, em que se verifica a estrutura gramatical das palavras. E, por último, várias 

informações semânticas são incorporadas as palavras para promover a significação 

(DEHAENE, 2012). 

As áreas cerebrais que estudos indicam estar envolvidas no processo de leitura são: o 

lobo occipital, o córtex visual em ambos os hemisférios, as regiões visuais superiores laterais 

do hemisfério esquerdo, regiões parietais e temporais (incluindo a área de Wernicke e os giros 

angulares) e o córtex pré-frontal inferior esquerdo. Portanto, observa-se que diversas regiões 

são ativadas para o processamento da leitura, pois se trata de uma habilidade que exige 

conexões complexas de integração, decodificação, compreensão, dentre outras (LENT, 2002; 

SCHERER, 2009). 

Todo esse processo, portanto, acontece na língua materna de forma automática e 

instantaneamente sem que o indivíduo perceba. Para haver a compreensão de sentenças dentro 

do discurso, o indivíduo precisa fazer inúmeras inferências para o preenchimento de lacunas 

que não estão explícitas no texto. Assim, os leitores constroem uma representação mental da 

situação apresentada pelo texto e, muitas vezes, essas informações vão bem além daquelas 

expressas no discurso através das inferências e conhecimentos de cada um. 

Outro fator necessário para o processamento do discurso é a memória de longo 

prazo, que é responsável por armazenar informações contextuais. Essas informações são 

recuperadas no momento do discurso e também reforçadas com o armazenamento de 

informações novas (SCHERER, 2009). Por outro lado, para a compreensão de sentenças, é 

necessário também o apoio da memória de trabalho, pois de forma imediata ocorre um 
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processamento acústico, sintático e algumas análises semânticas. Dessa forma, quando “o 

conteúdo da sentença é detectado, a forma é abandonada e esse conteúdo é transferido para 

memória de longa duração” (MANSUR E RADANOVIC, 2003. p. 90). 

Vários estudos têm demonstrado que, quando se lê um texto ou uma história, a forma 

de compreender e recordar as informações é bastante seletiva, pois o leitor só se concentrará 

nos fatos mais importantes da história (EYSENCK E KEANE, 2005). De modo geral, no 

processamento das histórias ou de textos, parece haver uma relação das informações 

apresentadas pelo texto com o conhecimento relevante armazenado na memória de longo 

prazo, assim, toda a compreensão do texto parece depender dessas informações armazenadas. 

Segundo Federmeier e Kutas (1999), para o processamento do discurso, os dois 

hemisférios cerebrais são acionados. O hemisfério direito parece ser o integrador, 

estabelecendo uma comparação entre as palavras presentes nas sentenças com as 

características dos itens do contexto, sendo responsável de ativar os sentidos das palavras 

associadas ao assunto. Já o hemisfério esquerdo possui a função de comparar as informações 

novas com itens previstos armazenados, ativando e direcionando a atenção para palavras 

relacionadas ao assunto. 

Por fim, observa-se que, para a compreensão da linguagem, especialmente do 

discurso, são acionados diversos fatores que podem influenciar diretamente o desempenho. A 

compreensão do discurso está relacionada ao processamento dos componentes do sistema 

linguístico, às informações extratextuais presente na memória de longo prazo, e aos 

componentes intra e extralinguísticos e às diferenças individuais. 

 

1.2.3 Produção da fala 

 

A produção da linguagem é um processo altamente complexo que exige uma 

demanda cognitiva intensa, pois de modo geral, para uma palavra ser pronunciada, o falante 

precisou passar por diferentes níveis de processamento, para ativar, selecionar e articular a 

fala. 

A produção de fala exige no mínimo três diferentes níveis de representação. O 

primeiro se refere ao fator conceitual ou semântico, ou seja, o conhecimento das palavras de 

forma não-verbal. O segundo nível está relacionado ao fator lexical, sendo constituído com as 

palavras e suas estruturas gramaticais. E no terceiro nível, que se refere ao aspecto fonológico, 

são ativados os fonemas das palavras, por meio da codificação acústica das palavras (COSTA, 

2005; LEVELT ROELOFS; MEYER, 1999). 
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O processo de produção de fala inicia-se no primeiro nível (conceitual), pois é nesse 

momento que é ativada a representação semântica do conceito-alvo que, concomitantemente, 

ativa outras representações de conceitos relacionados semanticamente. Em seguida, o 

processo passa para o nível lexical, que irá selecionar as palavras correspondentes tanto ao 

conceito-alvo quanto às demais representações relacionadas. Nesse momento, ocorre a 

seleção lexical, pois estão ativadas várias palavras candidatas à produção que, o falante 

precisa decidir qual palavra irá usar. Após o nível de seleção lexical, o próximo passo é 

recuperar os segmentos fonológicos correspondentes às palavras selecionadas (ORTIZ-

PREUSS, 2011). Como exemplifica a figura 7: 

 

 

Figura 7: Processos de acesso lexical. (Fonte da imagem: ORTIZ-PREUSS, 20116) 

 

A imagem apresentada (figura 7) demonstra as inúmeras escolhas que o falante 

precisa realizar, nos níveis semântico, lexical e fonológico para selecionar uma palavra. Isto é, 

por exemplo, quando o indivíduo vai nomear o desenho de um “cachorro”, vários outros 

conceitos relacionados são ativados concomitantemente, como “gato, osso”. Em seguida, no 

nível lexical, é ativada a palavra cachorro e também as palavras referentes aos outros 

conceitos ativados (gato, osso). Nesse nível, o falante precisa selecionar dentre as palavras 

candidatas (cachorro, gato, osso), a palavra alvo (cachorro) para o desempenho da 

                                                 
6 Adaptado. 
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comunicação. Após selecionada, o próximo passo é a restauração dos aspectos fonológicos 

(ka/ʃo/Ro) da palavra alvo para ser articulada (DELL; CHOLIN, 2012). 

Aprofundando a discussão, como já foi dito, a produção da linguagem falada envolve 

processos cognitivos complexos e, para explicar essa produção, Levelt (1989) criou um 

modelo que demonstra os três principais processos cognitivos que o falante realiza para ser 

capaz de articular as palavras, sendo o primeiro o conceitualizador, o segundo o formulador e 

por fim, o terceiro o articulador. Como descreve Ortiz-Preuss (2014): 

 

A produção de fala inicia no conceitualizador que planeja a mensagem, 

selecionando e ordenando a informação conceitual relevante, adaptando as intenções 

comunicativas do falante e considerando os conhecimentos sobre o tópico, a 

situação comunicativa e os padrões discursivos. A partir disso, é gerada a mensagem 

pré-verbal que contém toda a informação necessária para transformar significado em 

linguagem e servirá de input para a próxima etapa do processo. No formulador, 

responsável pela seleção e organização formal da mensagem, faz-se a estruturação 

linguística, ou seja, a seleção lexical e a aplicação de regras gramaticais e 

fonológicas para que a mensagem seja convertida em plano fonético (fala interna). O 

output do formulador (plano de fala) é processado e temporariamente armazenado de 

maneira que possa ser realimentado pelo sistema de compreensão e a fala possa ser 

produzida numa velocidade normal. Em seguida, no articulador, acontece a 

restauração e o controle da articulação dos sons. A partir disso, o plano de fala se 

converte em fala real. (ORTIZ-PREUSS, 2014. p. 169). 

 

Observa-se que, de acordo com o modelo de Levelt (1989), esquematizado na figura 

8, o processamento da fala além de, possuir um sistema conceitualizador, formulador e 

articulador das palavras e conceitos, possui um mecanismo que capta a fala produzida para 

realizar um processo de compreensão e monitoração, detectando possíveis enganos. 
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Figura 8: Modelo de produção de fala Levelt (1989). (Fonte da imagem: ORTIZ-PREUSS, 2011) 

 

De acordo com essa discussão, nota-se que a produção de fala envolve tanto aspectos 

linguísticos, quanto aspectos conceituais, pois de modo geral, para que ocorra o 

processamento, é preciso selecionar o conhecimento relevante de acordo com as intenções 

comunicativas do falante, depois estruturar formalmente a mensagem, decidindo o tipo de fala 

mais apropriado para o determinado contexto comunicativo e, por fim, converter o plano de 

fala em fala real, articulando os sons. 

Segundo os estudos utilizando neuroimagem de Levelt e colaboradores (1999 apud 

Eysenck; Keane, 2007), a maior parte do processamento da fala ocorre no hemisfério 

esquerdo. As regiões occipital, temporal e frontal anterior do cérebro são ativadas para o 

processamento visual e conceitual. A recuperação do lema ativa a região temporal média. Em 

seguida, a ativação se direciona para a área de Wernicke para recuperar o aspecto fonológico 

da palavra e depois passa para a área de Broca e para o lobo temporal superior para o 

processamento fonológico. 
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De modo geral, a produção da fala envolve grande ativação no hemisfério esquerdo 

do cérebro e lesões nessas áreas podem acarretar déficits na produção da fala, como na 

fluência, compreensão e no acesso e planejamento linguístico. A produção escrita, como será 

discutida na próxima seção, também, exige um esforço cognitivo intenso e ativação constante 

dos componentes da memória de trabalho. 

 

1.2.4 Produção da escrita 

 

Quanto ao processamento da escrita, um dos mais elaborados estudos e que tem tido 

bastante influência na literatura, é o modelo de Hayes e Flower (Hayes; Flower, 1980; Hayes, 

1996) e o de Bereiter e Scardamalia (1987; Scardamalia; Bereiter, 1983, 1986, 1987). Esse 

modelo tem como foco os processos envolvidos no desempenho da escrita, observando o 

contexto, os conhecimentos que o sujeito possui sobre o assunto, a maneira como um texto se 

organiza e aquilo que se conhece sobre as particularidades dos diferentes tipos de texto (livro, 

carta, entrevista, artigo de jornal, carta, entre outros). 

Durante o processo da escrita, o indivíduo ativa as informações presentes na 

memória de longo prazo, para obter o conhecimento armazenado sobre o conteúdo que se 

pretende escrever. Na memória de longo prazo, também são recuperados os conhecimentos 

procedurais relativos aos planos de escrita, ou seja, a estrutura dos textos. Outro aspecto 

acionado que, podem influenciar a motivação do indivíduo para a realização da tarefa são os 

elementos externos, isto é, se refere às características da tarefa de escrever: tipos de 

argumento, as características do destinatário, as informações obtidas a partir do ambiente 

(ROAZZI, 2015). 

Segundo Hayes e Flower (1986), para a produção da linguagem escrita, é preciso três 

processos principais: o planejamento que se refere à produção e à organização das ideias, pois 

para escrever um bom texto não basta ter conhecimento do assunto, mas também saber 

organizar (coerência e coesão) o texto de acordo com a estrutura textual exigida. O segundo 

processo é a geração de frases que, é realizada a tradução das ideias em estruturas sintáticas e 

ortográficas. O terceiro processo é a revisão que se refere à correção do texto. 

Para que todos esses processos incluídos na produção da escrita possam ser 

realizados, é necessária a atuação da memória de trabalho. Os principais processos envolvidos 

na escrita dependem do componente executivo central da memória de trabalho que é, de modo 

geral, responsável pela organização e coordenação das atividades cognitivas. Dessa forma, se 

algum processo da escrita for dificultado, a qualidade da escrita será comprometida. “Por 
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exemplo, o ato físico de escrever palavras em um texto seria muito mais difícil se as palavras 

tivessem de ser escritas em letras maiúsculas do que normalmente manuscritas pelo escritor” 

(EYSENCK; KEANE, 2007, p. 404). 

Além disso, estudos evidenciaram também o envolvimento dos outros componentes 

da memória de trabalho, a alça fonológica e o esboço visuoespacial no processamento da 

escrita. Testes indicaram que, quando um dos componentes da memória de trabalho é 

sobrecarregado, o processo da escrita é comprometido (EYSENCK; KEANE, 2007). 

Pode-se observar que, tanto a produção da fala como a produção da escrita exigem 

processos linguísticos e cognitivos, pois, para o processamento, são acionados componentes 

da linguagem (fonológico, sintático, semântico) e fatores cognitivos (planejamento, 

inferências, raciocínio, memória). Utilizando assim, componentes complexos que necessitam 

da ativação de inúmeras áreas e conexões cerebrais que, quando lesionadas, podem causar 

sérios prejuízos linguísticos e cognitivos. 

Com base na discussão realizada nesta seção, nota-se que, para cada habilidade 

linguística, é exigido do indivíduo o desempenho em processos extremamente complexos que, 

muitas vezes, são realizados de forma automática, sem que o sujeito tenha noção do processo. 

A seguir, serão discutidos alguns processos cognitivos (funções executivas) e a sua relação no 

processamento da linguagem. 

 

1.3 Funções executivas 

 

De modo geral, as funções executivas são processos mentais necessários para que o 

indivíduo consiga realizar ou inibir alguma ação, ou seja, englobam um conjunto de 

habilidades ligadas ao direcionamento da emoção, comportamento, elaboração de estratégias, 

raciocínio, memória, dentre outras. Os processos envolvidos nas funções executivas incluem 

principalmente a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório 

(DIAMOND, 2013; LOGUE; GOULD, 2013). Os módulos corticais responsáveis pelas 

funções executivas se localizam nos lobos frontais direito e esquerdo que, integram 

informações sensoriais, motoras e mnemônicas para desempenhar seu papel, estruturando o 

comportamento (FUSTER, 2008; GAZZANIGA, 2006). 

 

1.3.1 Memória de trabalho 
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Desde que o conceito de memória de trabalho foi introduzido em 1960 por Miller et 

al, diferentes definições foram propostas por diversos pesquisadores, que classificavam a 

memória de trabalho como apenas um sistema de memória de curto prazo. Baddeley e Hitch 

(1974) propuseram um modelo que revolucionou a visão da memória, considerando a 

memória de trabalho um sistema multicomponente que manipula o armazenamento de 

informações para uma utilidade cognitiva maior e mais complexa (CHAI, HAMID; 

ABDULLAH, 2018). 

De acordo com Baddeley et.al. (2011), os quatro subcomponentes envolvidos no 

sistema da memória de trabalho são: 1) a alça fonológica, que, de modo geral, é responsável 

pelo armazenamento temporário de informações verbais; 2) o esboço visuoespacial, que é 

responsável pela manutenção temporária de informações visuais e espaciais; 3) o executivo 

central que possui a função de controlar a memória de trabalho por meio de dois modos de 

controle (um automático e um executivo atencional limitado). O quarto componente foi 

instituído posteriormente por Baddeley (2000). Trata-se do retentor (buffer)episódico, o qual 

permite a integração de vários subcomponentes da memória de trabalho com a memória de 

longa duração.(D’ESPOSITO, 2015). 

Segundo Izquierdo (2002), a memória de trabalho é processada pelo córtex pré-

frontal e funciona como um sistema gerenciador central, que mantém a informação recebida 

acionada pelo tempo suficiente para poder armazenar ou não na memória propriamente dita. 

A memória de trabalho possui um papel de gerenciamento, pois é ela que recebe as 

informações novas, correlaciona-as com as memórias já existentes e decide se essas 

informações são importantes ou não, sendo necessário armazená-las nos sistemas de memória 

ou descartá-las e esquecê-las. Por exemplo, quando temos que gravar um número de telefone 

para ligar a alguém, conservamos esse número até discá-lo, depois essa informação é 

esquecida. Portanto, a memória de trabalho é uma habilidade cognitiva essencial para o 

desempenho de forma geral, retendo, recuperando, descartando e gerenciando informações 

nas memórias (BADDELEYet. al., 2011; COSENZA; GUERRA, 2011; EYSENCK; 

KEANE, 2007; GAZZANIGA, 2006; NETTO et al., 2011). 

Segundo Gazzaniga (2006), as áreas pré-frontais são locais em que as informações 

são armazenadas temporariamente, enquanto ocorre o acesso a outras informações presentes 

nas memórias de longa duração. Ou seja, as informações não permanecem armazenadas no 

córtex pré-frontal, mas são mantidas enquanto forem relevantes para o desempenho da tarefa 

que está sendo executada. Isso indica que o córtex pré-frontal está intimamente conectado 

com regiões sensoriais do córtex temporal e parietal. Em vista disso, pessoas com lesão no 
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lobo frontal podem ter dificuldades na habilidade de organizar e de segregar eventos e 

informações na memória. 

Outro aspecto importante da memória de trabalho está relacionado ao processamento 

da linguagem. Algumas evidências têm mostrado que a presença de déficits em alguns dos 

subcomponentes da memória de trabalho, principalmente no da alça fonológica, pode 

influenciar o desempenho linguístico. Do mesmo modo, se algum aspecto da linguagem for 

alterado pode influenciar também o processamento da memória de trabalho (NETTO et al., 

2011). 

De modo geral, a memória de trabalho torna-se cada vez mais um componente 

essencial para o desempenho dos seres humanos em todas as tarefas, na qual possui a função 

de armazenar e manipular as informações, auxiliar na compreensão da linguagem e também é 

fundamental no processo de aprendizagem, raciocínio e solução de problemas. 

 

1.3.2 Controle inibitório 

 

O controle inibitório (ou inibição) consiste na capacidade de controlar a atenção, o 

comportamento, os pensamentos e as emoções, ou seja, é a habilidade de se autocontrolar para 

não agir impulsivamente, como, por exemplo, comer doces se você está tentando perder peso 

(DIAMOND, 2014). Dessa forma, o controle inibitório está relacionado ao nível de atenção, 

de manter o foco em algo, apesar das distrações, ou permanecer em determinada tarefa, 

inibindo aspectos distratores. 

O controle inibitório permite que o indivíduo tenha a capacidade de mudar e escolher 

a melhor forma de agir e de se comportar ao invés de ser conduzido por hábito ou estímulos 

do ambiente que impõem determinados padrões de respostas (DIAMOND, 2013). Segundo 

Magalhães (2013), inibição cognitiva é o ato de parar ou sobrepor um processo mental, em 

todo ou em parte, com ou sem intenção. 

Como se vê, o controle inibitório é fundamental para a regulação emocional e déficits 

nesse subcomponente podem causar muitos transtornos psiquiátricos, como depressão, 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo e vícios 

(TABIBNIA et al., 2011). 

Várias evidências indicam a interação entre conexões frontais, posteriores e 

subcorticais, como regiões base das funções relativas aos processos cognitivos e afetivos 

(CHIANG-SHAN; SINHA, 2009). Isso pode justificar a influência direta do controle 
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inibitório nas ações referentes ao comportamento e às emoções, indicando seu importante 

papel no autocontrole do indivíduo. 

O controle inibitório é compreendido como um subcomponente das funções 

executivas que representa a habilidade de controlar a atenção, o comportamento, o 

pensamento e/ou as emoções de modo a inibir os estímulos internos ou externos para agir de 

forma mais apropriada (DIAMOND, 2013). Dessa forma, o controle inibitório se torna 

essencial para que o indivíduo consiga estabelecer um autocontrole comportamental e 

consequentemente se adequar ao meio social. 

 

1.3.3 Flexibilidade Cognitiva 

 

Outra habilidade fundamental dentro do espectro das funções executivas é a 

flexibilidade cognitiva, que também está vinculada ao lobo frontal e tem a função de 

adequação social e comportamental, empregada para resolver problemas e conflitos. Em 

situações complexas e/ou novas, é necessário que o indivíduo seja capaz de transferir 

conhecimentos e desenvolver novos repertórios comportamentais. Dessa forma, essa 

habilidade faz com que o indivíduo seja flexível à resolução de conflitos, sabendo como agir, 

criando estratégias para solucionar o problema. (GOLDBERG, 2002). 

A flexibilidade cognitiva também envolve ser flexível o suficiente para se ajustar às 

demandas de conflitos, alterando, se necessário, as estratégias. Contudo, para mudar de 

perspectiva é preciso que o indivíduo tenha capacidade de inibir (controle inibitório) as 

perspectivas anteriores e ativar (memória de trabalho) uma perspectiva diferente. Portanto, 

observa-se que vários processos cognitivos funcionam de forma paralela, potencializando a 

flexibilidade cognitiva, pois, em situações de conflitos, o indivíduo precisa ser capaz de 

analisar as opções, considerando informações externas e internas, criar estratégias, mudar o 

comportamento, dentre outras habilidades, e, para o processamento desses aspectos, é 

necessário o bom desempenho dos três componentes das funções executivas (DIAMOND, 

2013 e 2014). 

Segundo Dajani e Uddin (2015), de modo geral, a flexibilidade cognitiva emerge de 

interação das conexões específicas nos lobos frontal e parietal, em que cada um fornece uma 

contribuição necessária para o processamento. De acordo com as autoras, essas conexões 

podem não desempenhar funções específicas da flexibilidade cognitiva, porém são ativadas 

por meio dos outros componentes das funções executivas, como memória de trabalho e 

inibição. Entretanto, déficits específicos na capacidade de atualizar de forma flexível o 
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comportamento são observados em vários distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como na 

doença de Parkinson, esquizofrenia, autismo, e transtorno obsessivo compulsivo (TOC). 

Enfim, considerando que o ambiente está em constante mudança, o comportamento 

dos seres humanos precisa ser adaptativo e flexível. Dessa forma, o desempenho da 

flexibilidade cognitiva permite ao indivíduo a capacidade de adaptar o comportamento que é 

direcionado por objetivos em respostas, de acordo com mudanças nas demandas situacionais 

(KLANKER et.al., 2013). 

 

1.3.4 As funções executivas e a linguagem 

 

Vários estudos têm demonstrado a relevância dos mecanismos associados às funções 

executivas para o processamento linguístico. Como já foi dito, anteriormente, as funções 

executivas são responsáveis por planejar, inibir, decidir, reorganizar as atitudes e ações. Essas 

etapas também são utilizadas pelos indivíduos para desempenhar as habilidades linguísticas, 

por isso, torna-se fundamental o amadurecimento dessas funções. 

O desenvolvimento do córtex pré-frontal está associado ao amadurecimento de 

habilidades cognitivas superiores, inclusive as funções executivas, isso significa que, lesões 

nessa região cerebral podem causar sérios prejuízos cognitivos e linguísticos (GAZZANIGA, 

2006). 

Segundo Rodrigues (2011), algumas habilidades relacionadas às funções executivas 

continuam a se desenvolver até a idade adulta, por volta dos 20 anos de idade. E entram em 

declínio no envelhecimento, em que há um decréscimo na velocidade de processamento. 

Dessa forma, estudos sobre o processamento linguístico em tempo real, indicaram que as 

diferenças de desempenho entre crianças e adultos na realização de tarefas linguísticas, podem 

estar relacionadas ao domínio das funções executivas. 

O estudo de Matthei (1982) verificou que crianças de 4 a 6 anos de idade, 

apresentavam dificuldades com a interpretação de frases, contendo numerais na posição de 

modificador pré-nominal, como em the second striped ball (a segunda bola listrada). 

Exemplificado na figura 9. Observou-se que, enquanto, os adultos desempenhavam 

corretamente a tarefa, indicando o terceiro objeto na sequência da figura, as crianças tendiam 

a apontar para a segunda bola. Constatou-se que as crianças interpretavam o sintagma como 

modificador ordinal como estrutura coordenada [[second] [striped] [ball]] e não como uma 

estrutura hierárquica [second [striped ball]]. 
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Figura 9: Experimento de interpretação de numerais em posição de modificador pré-nominal. A figura 

corresponde ao sintagma the second striped ball. (Fonte da imagem: RODRIGUES, 2011) 

 

Nota-se que as crianças, por não estarem com as funções executivas completamente 

amadurecidas, apresentam dificuldades em alternar regras de realização em tarefas cognitivas 

e linguísticas (flexibilidade cognitiva), e assim, costumam perseverar em suas respostas, por 

não saberem mudar de estratégias. 

O controle inibitório é muito usado nos indivíduos bilíngues que precisam utilizar o 

mecanismo de inibir uma língua para selecionar componentes na língua-alvo (MAGALHÃES, 

2013), isto é, o cérebro humano possui a capacidade de inibir as outras línguas que não estão 

sendo usadas no diálogo, no entanto, durante o processo, todos os sistemas linguísticos 

adquiridos pelo falante são acionados também (GROSJEAN, 2013). Na língua materna, o 

falante também precisa inibir as informações distratoras para selecionar a que será usada na 

comunicação. 

Dessa forma, os processos inibitórios são utilizados em situações em que pode haver 

mais de uma representação ativa que, seja necessário inibir informações irrelevantes, como 

seleção lexical, processos de alternância de código, interpretação de sentenças com 

ambiguidade, dentre outros (RODRIGUES, 2011). 

No processamento da linguagem, também é fundamental a atuação do componente 

memória de trabalho. Estudos afirmam que a compreensão de frases e de textos é 

essencialmente dependente da memória de trabalho, pois, por serem estruturas linguísticas 

longas e complexas, demandam uma representação semântica interativa, de modo que, 

durante a leitura, vários estímulos e informações são captados pelos subcomponentes das 

funções executivas. Dessa forma, a memória de trabalho possui a função de reter, conectar e 

manipular as informações recebidas, por exemplo, por meio da leitura do texto com o 

conhecimento prévio armazenado na memória de longo prazo (NETTO et al., 2011). 
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O outro componente das funções executivas, bastante utilizado no desempenho da 

linguagem, é a flexibilidade cognitiva. Essa função permite ao indivíduo a mudança de 

estratégias para encontrar a resposta adequada ao comando linguístico, evitando a 

perseverança no erro, como é apresentado em crianças pequenas no estudo de Rodrigues 

(2011), por ainda não terem um completo desenvolvimento das funções executivas. 

Observa-se, portanto, que o desempenho das funções executivas é fundamental para 

o processamento da linguagem, pois cada componente realiza funções extremamente 

importantes, cognitivamente (tomada de decisão, planejamento, controle, inibição) que 

interferem também, no desempenho das habilidades linguísticas. 

Até aqui foram demonstrados os processamentos linguísticos e cognitivos com base 

em sujeitos saudáveis que, possuem um aparato biológico com todas as áreas e conexões 

preservadas. A seguir, serão apresentados os aspectos linguísticos em indivíduos que possuem 

distúrbios na linguagem, observando como se processa a linguagem em um cérebro lesionado. 

 

1.4 Distúrbios da linguagem 

 

Os aspectos neurofisiológicos da linguagem são bastante complexos, de modo que, 

além das regiões clássicas da linguagem, são ativadas várias áreas corticais que auxiliam no 

processamento linguístico, criando diversas conexões de neurônios. Dessa forma, se alguma 

região cerebral relacionada à linguagem for lesionada pode ocorrer disfunção linguística em 

menor ou maior grau, causando uma afasia (FRANÇA, 2015). 

Os distúrbios da linguagem, de modo geral, são alterações manifestadas na 

linguagem do sujeito, podendo afetar a produção da fala, da escrita, a compreensão oral ou a 

leitura. Esses distúrbios podem ocorrer por causas genéticas ou por lesões cerebrais adquiridas 

e, dependendo da gravidade da lesão podem comprometer vários processos e habilidades 

linguísticas. 

A afasia se refere a uma alteração no processamento do conteúdo, da forma ou/e do 

uso da linguagem e de seus processos adicionais como a percepção ou memória (BONINI, 

2010). Ou seja, o indivíduo afásico, dependendo do grau de acometimento, demonstra um 

distúrbio nos componentes linguísticos, podendo causar prejuízos com a linguagem oral 

(expressão e compreensão) e com a linguagem escrita (leitura e escrita). 

Em termos gerais, tem-se afirmado que alguns indivíduos que possuem afasia ou 

transtorno de linguagem apresentam um acesso relativamente intacto das informações 

sintáticas, porém, dificuldades no acesso de palavras e conteúdos (por exemplo, substantivos, 
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verbos), enquanto que, outros pacientes afásicos apresentam um padrão oposto. Esse fato se 

apoia nos estudos de produção de fala que afirma envolver estágios separáveis de 

processamento sintático e de acesso lexical (EYSENCK; KEANE, 2007). 

Segundo Hübner (2015, p. 103), de modo geral, as afasias foram classificadas em 

três tipos: “emissivas (maiores problemas na produção de fala e escrita, como na afasia de 

Broca), receptivas (maiores problemas na compreensão oral e escrita, como na afasia de 

Wernicke) e mistas (problemas tanto de emissão quanto de produção, em níveis 

semelhantes)”. 

O primeiro a descrever um caso de afasia foi Paul Broca em 1861, que relatou um 

paciente que possuía dificuldade na produção da fala, no entanto, a compreensão mantinha-se 

preservada. Exames da época revelaram que era uma lesão localizada no giro frontal inferior 

que provocava um déficit na articulação da fala, ficando conhecida como afasia de Broca. 

Posteriormente, Karl Wernicke descreveu um paciente que possuía uma grave 

dificuldade na compreensão e já a produção da fala parecia não estar prejudicada, porém, 

possuía uma fala com conteúdo sem sentido e praticamente incompreensível. A lesão se 

localizava no giro temporal superior esquerdo, ficando conhecida como afasia de Wernicke. 

Como explica Eysenck; Keane, 2007: 

 

Em essência, os pacientes com afasia de Broca possuem uma fala lenta, 

não-fluente. Têm também uma habilidade comprometida para produzir sentenças 

sintaticamente corretas, embora sua compreensão da fala esteja relativamente 

intacta. Em contraste, os pacientes com afasia de Wernicke possuem uma fala 

fluente e aparentemente gramatical, que com frequência carece de significado, e 

apresentam problemas graves com a compreensão da fala. (EYSENCK; KEANE, 

2007. p. 396) 

 

Ao longo do tempo, além das afasias clássicas, surgiram diversas classificações de 

disfunção na linguagem, considerando os tipos de lesões de cada indivíduo. Resumidamente, 

dentre os principais tipos de afasias estão: as parafasias, que são uma distorção, troca ou 

substituição de fonemas, morfemas ou palavras; as anomias, que se referem à dificuldade em 

nomear algo; o agramatismo, que é a omissão de elementos na frase, ocorrendo a alteração na 

estrutura sintática; e as apraxias de fala que são a dificuldade de executar movimentos e 

gestos necessários para a produção da fala (BONINI, 2010; HÜBNER, 2015). 

Nota-se que a maioria das afasias pode ocasionar distúrbios em outras funções 

cognitivas, como é o caso do agramatismo que, devido à lesão frontal, pode causar perdas 

cognitivas. Já lesões posteriores no lobo temporal e parietal, além de causarem prejuízos na 

compreensão da linguagem, afetam a memória semântica e a memória verbal de curto prazo. 
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Segundo Fuster (2008), lesões no córtex pré-motor, incluindo a área motora 

suplementar localizada no lobo frontal, pode causar afasia semelhante à afasia de Broca, 

contudo, menos intensa. Nesses casos, a fala do paciente perde a suavidade normal, e se torna 

hesitante e monótona, torna-se menos espontânea. Estudos mostram que lesões na região pré-

frontal podem causar redução da fala espontânea, reduzindo também a quantidade e a 

variedade de expressão narrativa. Embora a pronúncia de palavras e frases permaneça intacta, 

a linguagem na afasia pré-frontal se torna empobrecida, reduzindo o comprimento e a 

complexidade das frases. 

Considerando o exposto até aqui, nota-se que lesões cerebrais em áreas relacionadas 

à linguagem afetam diretamente, o desempenho das habilidades linguísticas, dependendo o 

grau e a região do afetamento. Dessa forma, o distúrbio na linguagem influência também, no 

desempenho de outras funções cognitivas, como os sistemas de memórias, aspectos motores, 

funções executivas, e outros, devido às áreas cerebrais estarem interconectadas. Por outro 

lado, o cérebro humano possui a capacidade de se reorganizar e passar a realizar funções 

referentes às áreas afetadas, em outros locais não lesionados, essa função é denominada 

plasticidade cerebral, e dependendo de estímulos adequados pode readaptar o sistema nervoso 

central. 
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2 ESQUIZENCEFALIA 

 

Considerando o quadro clínico do participante pesquisado, este capítulo foi 

construído para apresentar a definição e as características da esquizencefalia, bem como seus 

sintomas e malformações associadas. Dessa forma, várias pesquisas foram selecionadas para a 

discussão de casos em geral de esquizencefalia, observando a similaridade com o caso 

estudado nessa pesquisa. 

 

2.1 Definição e características 

 

A esquizencefalia é uma malformação cerebral que foi descrita pela primeira vez em 

1859 por Haeschl (apud AMARAL et al., 2001). Trata-se de uma anomalia cerebral congênita 

extremamente rara e é a forma mais grave de defeitos de migração neuronal, que se manifesta 

como uma fenda que vai desde a superfície do cérebro, até sua região mais interna ou central, 

chamada de ventrículos, revestida por uma substância cinzenta (córtex) (MACHADO, 2006; 

REGE; PATIL, 2016). 

A esquizencefalia pode afetar apenas um hemisfério (unilateral), ou os dois 

hemisférios cerebrais (bilateral). O termo esquizencefalia foi cunhado por Yakovlev e 

Wadsworth (1946 apud Dies, 2013), que propuseram a divisão de dois tipos morfológicos 

para a malformação: o tipo I, é a esquizencefalia de lábios fechados, em que as paredes da 

fenda estão unidas, em contato uma com a outra (imagem B da figura 10), e o tipo II, que 

segundo Rege e Patil (2016), é a mais comum, é a esquizencefalia de lábios abertos, em que 

as paredes estão separadas e se comunicam com os ventrículos laterais7 (imagem A da figura 

10) (apud DIES, 2013).  

 

                                                 
7Os ventrículos laterais são as cavidades dos hemisférios cerebrais. As cavidades são separadas pelo Septo 

Pelúcido, e cada uma se comunica com o terceiro ventrículo. Ambos os ventrículos se comunicam com o canal 

central da medula espinhal (AULA DE ANATOMIA). 
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Figura 10: Exemplos de esquizencefalias. (A) Corte coronal de Ressonância Magnética, mostrando por meio 

das flechas, a esquizencefalia bilateral de lábios abertos – Tipo II. (B) Corte axial, mostrando através das flechas, 

a esquizencefalia unilateral de lábios fechados no hemisfério direito – Tipo I (Fonte da imagem: LOPES, 2005). 

Abaixo, figuras de cérebros normais com os mesmos cortes para comparar. 

 

Dessa forma, a esquizencefalia do tipo I (imagem B da figura 10) se caracteriza por 

possuir fendas pequenas e simétricas. Já a esquizencefalia do tipo II (imagem A da figura 10) 

é caracterizada por ser uma fenda maior preenchida com líquido cefalorraquidiano8. Pelo fato 

da fenda estar aberta, há uma comunicação dos ventrículos laterais com o espaço 

subaracnóideo9 (MARGOTTO, 2010). 

A causa exata da esquizencefalia ainda é desconhecida. Diferentes teorias têm sido 

propostas para explicar a malformação. Segundo Sharma et al. (2014), as principais causas 

para o suposto dano cerebral fetal são infecção por citomegalo vírus, mutação do gene EMX2, 

                                                 
8É um fluido aquoso e incolor que circula o espaço subaracnóideo e as cavidades ventriculares. Possui a função 

de proteger o sistema nervoso central de impactos mecânicos e levar proteínas para as células (AULA DE 

ANATOMIA). 
9 O espaço subaracnoideo é o local onde circula o líquido cefalorraquidiano. Esse espaço se localiza entorno do 

sistema nervoso central e se comunica com a medula. 
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vírus herpes, trauma materno, teratógenos, abuso de álcool e substâncias entorpecentes e uso 

de alguns medicamentos por gestantes (por exemplo, varfarina10). 

Pesquisas indicam que as fendas esquizencefálicas se desenvolvem entre o segundo e 

o quinto mês de gestação, período em que ocorre a migração neuronal. Nessa etapa da 

formação fetal, os neurônios estão migrando da região periventricular, para a região cortical 

do cérebro (local de seu destino final). Dessa forma, danos cerebrais nesse período podem 

ocasionar uma interrupção da migração e da organização dos neurônios, ou seja, ocorre uma 

destruição do caminho que os neurônios seguiriam para formar o córtex e surgem fendas ou 

malformações cerebrais. (MARGOTTO, 2010). 

As características clínicas da esquizencefalia dependem do tamanho e localização da 

malformação, que podem ter diversos efeitos no desenvolvimento neurológico e geral 

(BANSAL et al., 2012). Geralmente, são considerados casos leves quando a malformação é 

pequena, de lábios fechados e unilaterais, entretanto, quando as fendas estão abertas (lábios 

abertos) e, muitas vezes, de forma bilateral, os déficits são mais graves. Na maioria dos casos, 

o déficit motor é detectado no primeiro ano de vida e há manifestação de epilepsia (LOPES, 

2005). Cabe mencionar que, além da esquizencefalia, há outras malformações associadas, que 

podem se apresentar concomitantemente, como por exemplo, hipoplasia leve do corpo 

caloso11, ausência de septo pelúcido12, displasia septo-óptica13, cistos aracnoides14, dentre 

outras (REGE; PATIL, 2016; HALABUDA et al., 2015). 

Observa-se, portanto, que para diagnosticar pacientes com esquizencefalia, é preciso 

considerar diversos fatores, como o tamanho e a localização da fenda, malformações 

associadas, as causas da lesão, etc. É essencial que o paciente comece o tratamento o quanto 

antes, para minimizar os sintomas, evitando um comprometimento maior no desenvolvimento 

num todo. 

Atualmente, para realizar o diagnóstico de lesões cerebrais, o paciente é submetido a 

um exame de imagem (topografia computadorizada, ressonância magnética). A imagem 

                                                 
10 É um medicamento anticoagulante. A varfarina não deve ser utilizada na gravidez, especialmente durante o 

primeiro trimestre, devido à possibilidade de malformação fetal. 
11A hipoplasia do corpo caloso tem sua origem a partir de anormalidades na migração neuronal, resultando em 

uma disfunção estrutural do corpo caloso (MONTANDON, 2003). 
12 O septo pelúcido é a parede que separa os dois ventrículos laterais, como duas tênues lâminas verticais 

(VIEIRA, 1971). 
13 Descrita por De Morsier, em 1956, consiste na hipoplasia de um ou de ambos os nervos ópticos, malformações 

cerebrais da linha média e disfunção hipotálamo-hipofisária, sendo uma condição congênita rara (FERRAN, 

2010). 
14Os cistos aracnóides são de natureza congênita e, se formam graças a defeito valvular das membranas 

aracnóides que facilita a passagem do de líquido céfalo raquiano para o interior do cisto, dificultando a saída 

(CASTRO, 1999). 
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desses exames é dividida em cortes (Coronal, Axial e Sagital) de formas diferentes do cérebro 

que, permite uma profunda observação do órgão em diferentes fases. Como demonstra a 

figura 11, exemplos dos três tipos de cortes em crânios de indivíduos saudáveis. 

 

 

Figura 11: Tipos de cortes de ressonância magnética do crânio. A figura A, se refere ao corte coronal, na figura 

B, é apresentado o corte axial e a figura C, se refere ao corte sagital. 

 

Considerando que os cortes apresentados na figura 11 se referem a cérebros com 

forma e intensidade de sinais normais, será possível realizar comparações a outras imagens de 

ressonância magnética de crânios de indivíduos com lesões cerebrais, mas especificamente, 

com esquizencefalia, que serão apresentados na próxima seção. 

 

2.2 Casos de esquizencefalia 

 

Cada caso de esquizencefalia depende do tamanho da lesão e a região que foi afetada 

pela malformação. Dessa forma, de acordo com essas informações, pode-se analisar, de modo 

geral, o nível do comprometimento cerebral bem como, o desenvolvimento neurológico e 

motor dos pacientes. 

Na pesquisa de Amaral et al. (2001), foram analisados 11 pacientes com 

esquizencefalia. Desse total, 7 deles apresentavam o tipo de fenda de lábios abertos (Tipo II). 

Em 5 pacientes, essa fenda era bilateral e em 2 era unilateral. Os outros 3 participantes 

apresentavam a fenda de lábios fechados (Tipo I). Desses 3 pacientes, em 2 a fenda era 

unilateral e em 1 era bilateral. E 1 participante apresentava fenda de lábios abertos e fechados 

presentes nos dois hemisférios (bilateral). 

Essa pesquisa também detectou que em 9 pacientes havia a ausência de septo 

pelúcido. A ausência do septo pelúcido é considerada como uma malformação associada à 

A B C 
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esquizencefalia. Dessa forma, não possui um quadro clínico definido com sintomas 

particulares, está quase sempre associada a outra malformação, tornando-se um caso raro 

quando é manifestada isoladamente (VIEIRA et al., 1971). 

Amaral et al. (2001) discutem também que as esquizencefalias bilaterais provocam 

atrasos mentais severos e importantes déficits motores, pelo fato de a lesão acometer, mesmo 

que em pequena escala, os dois hemisférios cerebrais. Se a lesão afeta a região motora nos 

dois hemisférios, os déficits motores podem ocorrer tanto do lado direito do corpo quanto do 

lado esquerdo, considerando que os impulsos motores ocorrem de lados contralaterais. 

Outro aspecto identificado pelo estudo foi que as fendas unilaterais grandes 

apresentam moderado ou severo atraso psicomotor, dependendo das áreas afetadas. Já as 

malformações unilaterais pequenas apresentam nos pacientes distúrbios motores 

contralaterais, no entanto, geralmente manifestam desenvolvimento intelectual normal 

(AMARAL et al., 2001). 

No estudo realizado por Lopes (2005), avaliaram-se 50 pacientes com 

esquizencefalias, dos quais 26 apresentaram fendas unilaterais e 24 pacientes apresentaram 

fendas bilaterais. Uma das conclusões da pesquisa foi que todos os pacientes analisados 

manifestaram déficits motores em diferentes graus e as fendas localizadas nos lobos frontais, 

comumente, causam deficiências motoras. Isso se refere ao fato de as principais áreas motoras 

se localizarem no lobo frontal (VAN DE GRAAFF, 2003). 

Na pesquisa realizada por Pascual-Castroviejo et al. (2012), foram analisados 16 

pacientes, sendo identificados na maioria dos casos com esquizencefalia, tanto unilaterais 

como bilaterais, atrasos na evolução psíquica e problemas motores, considerando a gravidade 

da malformação. 

Observou-se que a maioria das crianças com esquizencefalia unilateral de lábios 

fechados manifestaram dificuldades para acompanhar as outras crianças em jogos, 

apresentando uma falta de coordenação motora discreta relacionada ao hemisfério 

contralateral15 e um moderado atraso no início da linguagem. Como é demonstrado na figura 

12, o caso pesquisado 3. 

 

                                                 
15 Refere-se aos movimentos contralaterais relacionados a cada hemisfério, ou seja, o hemisfério esquerdo 

controla os membros do corpo do lado direito e, o hemisfério direito controla os membros esquerdos. 



50 

 

 

Figura 12:Esquizencefalia unilateral (hemisfério esquerdo) de lábios fechados em uma menina de 2 anos de 

idade. Estudo por meio de RM3D. A) Corte sagital em que os lábios da malformação estão fechados com 

trajetória irregular, indicado pela flecha. B) Corte axial em que é visto no hemisfério cerebral direito a displasia 

cortical de tamanho pequeno com irregularidade cortical, indicado pelas flechas. (Fonte da imagem: PASCUAL-

CASTROVIEJO et al., 2012). 
 

Nesse caso, o paciente apresenta uma esquizencefalia de lábios fechados no 

hemisfério esquerdo, que é associada a uma displasia cortical no hemisfério direito. De modo 

geral, a displasia cortical se refere a uma desordem cerebral resultante do desenvolvimento 

anormal dos neurônios do córtex cerebral. Os sintomas variam de acordo com as áreas 

cerebrais afetadas, no entanto, os sintomas mais comuns são retardo mental, hiperatividade, 

comportamento agressivo e epilepsia (KERNS, 2018). 

Além disso, no estudo, 3 pacientes demonstraram esquizencefalia bilateral de lábios 

muito abertos, apresentando graves problemas na linguagem, pois somente emitiam alguns 

sons e se comunicavam apenas por gestos. Como é apresentado na figura 13, o caso 

pesquisado 11: 

 

A B 



51 

 

 

Figura 13:Esquizencefalia bilateral de lábios abertos em uma criança de 3 anos de idade. Ressonância 

magnética em 3D do encéfalo. A) Cortes coronais em diferentes níveis, evidenciando a grande fenda bilateral 

(Fonte da imagem: PASCUAL-CASTROVIEJO et al., 2012). 

 

Observa-se nesse caso, a grande fenda que compromete os dois hemisférios 

cerebrais, afetando uma grande quantidade de áreas do cérebro, que são fundamentais para o 

desenvolvimento do indivíduo em geral. 

Outro caso interessante apresentado pelo Pascual-Castroviejo et al. (2012), em seu 

estudo, foi de uma criança de 5 anos de idade que possui esquizencefalia unilateral 

(hemisfério direito) de lábios abertos e em ambos os hemisférios displasias corticais 

associadas, além da ausência do septo pelúcido e diminuição do corpo caloso. Conforme se 

observa na figura 14: 
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Figura 14:Esquizencefalia unilateral de lábios abertos no hemisfério direito em criança de 5 anos de idade. 

Cortes axiais de Ressonância magnética em 3D do encéfalo. A) Esquizencefalia de lábios abertos a direita, como 

indicado pela flecha. B) Displasias corticais associadas em ambos os hemisférios, indicado pelas flechas. C) 

ausência do septo pelúcido, como é indicado pela flecha, permite a unificação dos dois ventrículos laterais. 

(Fonte da imagem: PASCUAL-CASTROVIEJO et al., 2012). 

 

Conforme o exposto neste capítulo, com base em todos os casos apresentados, nota-

se que, em diferentes níveis, os principais sintomas que acompanham a esquizencefalia são 

alterações motoras, problemas intelectuais, déficits de linguagem, dentre outros. Dessa forma, 

os casos mais graves são aqueles com uma extensa malformação afetando os dois hemisférios, 

bem como, o septo pelúcido e corpo caloso. 

Nota-se que nos casos de esquizencefalia descritos na literatura, não há análises com 

o foco no desempenho da linguagem. Por outro lado, há muitos estudos referentes à descrição 

da malformação e suas características. Em vista disso, neste trabalho, foi analisado um caso 

específico de esquizencefalia de lábios abertos unilateral à esquerda. A análise teve como 

base observar a linguagem desse indivíduo, bem como o desempenho das funções executivas 

que estão diretamente relacionadas no desempenho das habilidades linguísticas. No próximo 

capítulo, serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos usados na 

pesquisa, descrevendo os objetivos geral e específicos, as hipóteses levantadas, o perfil do 

participante, os instrumentos usados e os procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1 Procedimentos do estudo 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, porque visa investigar 

qualitativamente um caso que se destaca entre os demais, buscando analisar as informações 

relacionadas e de interesse para a realização do estudo (GIL, 2002). Dessa forma, busca-se 

compreender o fenômeno da linguagem em um indivíduo que possui uma grande 

malformação cerebral, considerando-se o desenvolvimento de suas funções executivas. 

Nesta pesquisa se justifica pelo fato de a malformação cerebral do participante, 

denominada de esquizencefalia de lábios abertos, ser considerada um caso raro (AMARAL et 

al, 2001) e, principalmente, pela carência de estudos referentes ao desenvolvimento das 

funções executivas e processamento da linguagem em indivíduos com esse tipo de 

malformação cerebral, sobretudo, na área da linguística. 

Desse modo, foram coletados, observados e analisados dados, para que esse estudo 

possa disponibilizar informações sobre o processamento da linguagem em um cérebro com 

esquizencefalia e, assim, ampliar a compreensão sobre os impactos desta malformação no 

desenvolvimento linguístico e cognitivo. 

 

3.2 Objetivos 

 

Nesta seção, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

norteiam esta pesquisa. 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o processamento linguístico e o desempenho das 

funções executivas em um indivíduo que possui uma malformação congênita no hemisfério 

esquerdo do cérebro, denominada esquizencefalia, sendo afetados os lobos frontal e parietal 

que exercem funções extremamente importantes para o desempenho cognitivo e linguístico. 
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3.2.2 Objetivos específicos 

 

1) verificar o desenvolvimento linguístico e cognitivo do participante, considerando a 

malformação cerebral que ele possui. 

2) analisar o desempenho do participante em atividades de avaliação das funções 

executivas: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. 

3) analisar o desempenho linguístico do participante por meio de tarefas, envolvendo 

compreensão, acesso lexical, e produção escrita e oral. 

4) comparar o desempenho do participante em testes das funções executivas e em 

tarefas linguísticas. 

 

3.3 Hipóteses 

 

A partir dos objetivos específicos a serem alcançados e com base no referencial 

teórico referente às funções executivas, linguagem e malformação cerebral são formuladas as 

seguintes hipóteses: 

 

H1 O participante deve apresentar grandes limitações psicomotoras, devido à grande 

fenda que afeta também importantes áreas cerebrais. Esta hipótese se fundamenta em 

Amaral et al. (2001), quem descreve que as fendas unilaterais de esquizencefalias 

grandes apresentam moderado ou severo atraso psicomotor, dependendo das áreas 

afetadas. 

 

H2 Devido à grande lesão cerebral o participante terá déficits nas funções executivas, 

considerando o afetamento no lobo frontal. Esta hipótese se baseia em Goldberg 

(2002) e Izquierdo (2002), os quais afirmam que as funções executivas são 

processadas pelo córtex pré-frontal e se essa área é lesionada, dependendo do grau de 

acometimento, pode ocorrer disfunção nos componentes das funções executivas 

(memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva), bem como outros 

aspectos cognitivos. 

 

H3  O participante terá grandes déficits linguísticos relacionados à formação de metas e 

no planejamento de estratégias da linguagem como um todo. Esta hipótese se 
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fundamenta em Diamond (2013), ao afirmar que as funções executivas são 

responsáveis pelo planejamento, controle, elaboração de estratégias, etc. Dessa forma, 

para o processamento da linguagem, de modo geral, é necessário o bom desempenho 

dessas funções. 

 

H4 O participante terá dificuldades para executar tanto as tarefas envolvendo funções 

executivas quanto as tarefas linguísticas, devido às suas inter-relações e ao fato de que 

estão ligadas às mesmas regiões cerebrais afetadas. 

 

3.4 Participante 

 

De acordo com os dados obtidos, o participante foi adotado quando tinha treze dias 

de vida. A mãe biológica usou drogas durante a gestação e isso pode ter sido o elemento 

causador da malformação cerebral. Segundo os laudos médicos, obtidos por meio de exames 

de ressonância magnética (IRM), Eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento 

cerebral, avaliação neuropsicológica, o cérebro do participante possui uma malformação no 

hemisfério esquerdo, denominada esquizencefalia de lábios abertos. Foram afetados os lobos 

frontal e parietal esquerdo. Como já foi dito, por questões éticas, faremos referência ao 

participante como G18. 

Atualmente, o participante tem dezoito anos de idade e cursa o primeiro ano do 

ensino médio de uma escola pública. Mora com a mãe adotiva, quem sempre buscou 

estimular muito G18 no seu processo de desenvolvimento como um todo. Assim que a mãe 

percebeu a dificuldade de movimentação do braço e da perna direita, iniciou o tratamento 

médico com fisioterapia. Posteriormente, G18 passou a ter acompanhamento por uma equipe 

multifuncional, com fonoaudióloga, fisioterapeuta, neurologista e psiquiatra. A contribuição 

de cada profissional, inclusive dos profissionais da escola, como os professores das 

disciplinas, professores de apoio e de Atendimento Educacional Especializado (AEE), foi 

visivelmente positiva, pois todo esse estímulo influenciou para o desenvolvimento do 

participante. 

Segundo a mãe, G18 começou a balbuciar suas primeiras sílabas e a falar suas 

primeiras palavras no período previsto de qualquer criança saudável. Apresentou dificuldades, 

porém foi muito estimulado pela família que o ajudou a minimizá-las. A mãe usava diversas 

práticas educacionais, como por exemplo, criava e fabricava jogos, reforçava as atividades das 
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aulas, colava letras do alfabeto nas paredes, para ajudar G18 a compreender os processos da 

escrita, da leitura, da fala, dentre outros. 

Segundo a mãe, o participante começou a estudar aos seis anos de idade, em uma 

escola particular. Precisou repetir o primeiro ano do ensino fundamental porque tinha 

dificuldades de reconhecer as vogais e inseri-las nas palavras. Com base nos relatórios, o 

participante sempre foi participativo e dedicado nas aulas. Outro fator que o ajudava bastante, 

era a constante participação da mãe na vida escolar de G18, tanto na escola como em casa. 

No quinto ano do ensino fundamental, a mãe matriculou G18 em uma escola pública, 

o que contribuiu ainda mais com o seu desempenho escolar, pois nessa escola o participante 

tinha acesso à professora de apoio e a atendimento educacional especializado-AEE. Além de 

o participante estudar os conteúdos em sala de aula, acompanhado pela professora de apoio, 

recebia acompanhamento pela professora do AEE em outro horário que, tinha como objetivo 

complementar a formação do estudante, promovendo a independência dele dentro da escola e 

fora dela, trabalhando com jogos educativos, atividades digitais, leituras, e outros. E também 

o participante recebia auxilio da mãe em casa para reforçar os conteúdos vistos na escola. 

Atualmente, o participante consegue utilizar as habilidades linguísticas de forma 

satisfatória para que haja tanto a sua compreensão como a compreensão dos outros ao seu 

redor. G18 ainda possui certas dificuldades em determinadas habilidades linguísticas como na 

escrita e na fluência da fala, porém, considerando o seu desenvolvimento, mesmo com 

afetamento de áreas cerebrais, que poderiam comprometer a sua habilidade de falar, parece ter 

havido uma reorganização das funções cerebrais, a partir dos estímulos recebidos desde bebê. 

G18 é canhoto e, segundo a mãe, só consegue escrever com a letra de forma. Gosta muito de 

usar instrumentos tecnológicos como computadores, videogames, tabletes, celulares, e isso 

possibilitou que ele adquirisse o hábito de escrever e ler notícias e conteúdos no computador. 

 

3.5 Instrumentos 

 

Para avaliar o desenvolvimento do participante, buscou-se realizar entrevistas com a 

mãe, com o próprio participante e com a fonoaudióloga. Além disso, também foram coletados 

laudos médicos de G18. Buscou-se observar como ele interage em casa com a família. 

Para avaliar o desempenho cognitivo e linguístico do participante, buscou-se realizar 

alguns testes, relacionados às funções executivas e à linguagem. Dessa forma, são descritas, a 

seguir, as tarefas usadas na avaliação, primeiramente, expondo os testes para analisar as 

funções executivas e, em seguida, descrevendo as tarefas para avaliar a linguagem. 
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3.5.1 Tarefas para a avaliação das funções executivas 

 

Nesta subseção, são apresentados os testes cognitivos referentes às funções 

executivas, observando desempenho do participante no que se refere à memória de trabalho, 

ao controle inibitório e à flexibilidade cognitiva. Os testes e os componentes cognitivos estão 

listados no quadro 1, a seguir: 

 

TESTES COMPONENTES COGNITIVOS 

Tarefa de rede de atenção 

(Attention Network Test - ANT) 

Alerta 

Orientação 

Controle executivo 

Simon (quadrados e flechas) Controle inibitório 

Alpha Span Memória de trabalho 

Reading Span Memória de trabalho 

Pyramid and Palm Tree Test Memória semântica 

Wisconsin Flexibilidade Cognitiva 

Quadro 1: Descrição dos testes cognitivos usados com o participante. 

 

A seguir, serão descritos o funcionamento e as características de cada teste cognitivo: 

 

3.5.1.1 Tarefa de rede de atenção 

 

Foi realizado o teste Attention Network Test (ANT), para avaliar a capacidade 

atencional, observando o componente de controle executivo. O experimento foi realizado em 

um notebook que consistia em o participante responder o mais rápido e corretamente possível 

para que lado (direito ou esquerdo) apontava a flecha central numa sequência de flechas, 

apresentadas horizontalmente. O sistema de controle executivo foi avaliado pelo desempenho 

nas diferentes condições de combinação das flechas, contendo 32 estímulos em cada 

condição: condição incongruente (flecha central apontando para uma direção diferente das 

outras []), condição congruente (todas as flechas apontam para o mesmo lado 
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[]) e condição neutra (flecha-alvo não está ladeada por outras flechas [    

]). Portanto a tarefa continha 96 estímulos-teste. (ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Outro aspecto que precisa ser citado é que, por uma falha na coleta, não foi 

informado ao programa do teste que o participante era canhoto, diante disso, ao executar a 

tarefa G18 pressionava as teclas somente com a mão esquerda, não conseguindo usar as duas 

mãos. 

 

3.5.1.2 Testes Simon de quadrados e de flechas 

 

Em um notebook, foram realizadas duas versões da tarefa Simon (Simon de 

quadrados e Simon flechas), que são atividades baseadas em estímulo e resposta, para avaliar 

o controle inibitório do indivíduo. O participante tinha que focar atenção na informação 

relevante e ignorar a informação irrelevante, como por exemplo, onde estavam os quadrados 

de determinada cor e, para que lado as flechas estavam apontando, independente de que lado 

da tela aparecem (KRAMER; MOTA, 2011). 

Na tarefa Simon de quadrados, um quadrado azul ou amarelo aparecia do lado 

esquerdo ou direito do monitor. O participante tinha que apertar o botão da esquerda quando o 

quadrado azul aparecesse e o botão da direita quando o quadrado amarelo aparecesse. Como 

mostra na figura 15: 

 

 

Figura 15: Modelo de realização do teste Simon (quadrados). (Fonte da imagem: Kramer e Mota, 2011) 
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Como demonstra na imagem 15, é caracterizada uma ação congruente quando o 

quadrado aparece no lado correspondente ao botão que o participante deve apertar para 

responder e, incongruente quando o quadrado aparece no lado oposto ao botão da resposta. 

Estímulos incongruentes exigem mais esforço cognitivo do participante, pois é preciso inibir a 

informação irrelevante, que é o lado em que o quadrado aparece, e focar somente na 

informação relevante, a cor (ORTIZ-PREUSS, 2011; KRAMER; MOTA, 2011). 

Já na tarefa Simon de flechas, é considerada a direção das flechas, no lugar das cores 

dos quadrados do Simon de quadrados. Ou seja, nesta tarefa, apareciam, à direita ou à 

esquerda do monitor, flechas apontando para direita ou para a esquerda e o participante tinha 

que apertar o botão da esquerda, quando a flecha apontava para essa direção, e o botão da 

direita, quando a flecha apontava para essa direção. Como mostra na figura 16: 

 

 

Figura 16: Modelo de realização do teste Simon (flechas). (Fonte da imagem: Kramer e Mota, 2011) 

 

Como demonstrado na figura 16, nesta tarefa o participante tinha que focar sua 

atenção para a direção que as flechas apontavam e ignorar em que lado do monitor as flechas 

apareciam. Nesse caso, seria considerada uma condição congruente quando a flecha aparecia 

no mesmo lado para o qual estava apontando e uma condição incongruente quando a flecha 

aparecia no lado oposto ao estava apontando (KRAMER; MOTA, 2011). 
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Para realizar cada um desses testes, inicialmente o participante realizava um período 

de prática, que era composta de 8 estímulos para se familiarizar com a tarefa e, somente 

depois iniciava o teste que continha 32 estímulos no total, divididos em 16 condições 

congruentes e 16 incongruentes. Essas tarefas foram realizadas no programa (E-prime 2,0), o 

qual foi calibrado, considerando a informação de que o participante era canhoto. 

 

3.5.1.3 Alpha Span 

 

O teste Alpha Span é utilizado para acessar a memória de trabalho verbal. A tarefa 

foi aplicada via computador, elaborada no e-prime 2.0. O teste inicia com blocos de 2 

palavras e a cada 2 blocos uma palavra é acrescentada, chegando a oito palavras por blocos. 

Nessa tarefa, o participante tinha que ler as palavras e ao final de cada bloco, recordar as 

palavras lidas repetindo-as em ordem alfabética. Como por exemplo, num bloco com 3 

palavras, eram apresentadas, na tela do computador, uma de cada vez, as palavras “cachorro – 

árvore – sol”, depois a tela ficava branca e o participante tinha que recordar e repetir em 

ordem alfabética as palavras visualizadas anteriormente, neste caso, a resposta esperada era 

“árvore – cachorro – sol” (KRAMER; MOTA, 2011). 

O índice span correspondia à quantidade de palavras de 2 blocos equivalentes que 

foram lembradas corretamente, por exemplo, se forem respondidos corretamente os dois 

blocos de cinco palavras, o índice span seria cinco. O teste era interrompido após uma 

sequência de 3 blocos não lembrados corretamente. (KRAMER; MOTA, 2011). 

No caso do participante estudado, ele realizou 4 blocos de prática para se acostumar 

com a tarefa. Depois executou 6 blocos (2 blocos com 2 palavras [2a e 2b], 2 blocos com 3 

palavras [3a e 3b] e, 2 blocos com 4 palavras [4a e 4b]), finalizando o teste no bloco 4, porque 

não conseguiu lembrar corretamente de palavras de um dos blocos com 3 palavras e dos 

blocos com 4 palavras. 

 

3.5.1.4 Reading Span 

 

O teste foi elaborado no e-prime 2.0 e foi aplicado via computador. Esta tarefa é 

composta por uma sequência, contendo de 2 a 6 frases em cada bloco. As frases continham de 

13 a 16 palavras. O participante tinha que ler as frases e dizer se possuíam sentido ou não, 

pressionando teclas específicas no computador. Ao mesmo tempo, tinha que memorizar a 

última palavra de cada frase para, ao final de cada bloco, dizer as palavras memorizadas. Esse 
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teste possibilita avaliar o desempenho da memória de trabalho do participante, pois, além de 

julgar a aceitabilidade da frase, ele tinha que memorizar as últimas palavras apresentadas 

(RIGATTI, 2015). 

 

3.5.1.5 Pyramidand Palm Tree Test 

 

Este teste foi desenvolvido originalmente por Howard e Patterson (1992 apud Huster, 

2015) com o objetivo de avaliar a capacidade dos participantes de acessar informações 

semânticas sobre imagens para o reconhecimento das analogias. O teste é constituído por 52 

quadros contendo três imagens cada. Em cada quadro, uma imagem (principal) está localizada 

na parte superior central, e as outras duas imagens, referentes às opções de resposta, se situam 

uma ao lado da outra na parte inferior, sendo uma delas a resposta esperada (correta) e a outra 

a não-esperada (distratora). Como é exemplificado com a figura 17: 

 

 

Figura 17: Exemplo16 de um dos quadros apresentados no teste pyramid and palm tree test. 

 

Ao responder, o participante tinha que associar a imagem principal acima (no 

exemplo, fósforo) com uma das duas imagens abaixo (no exemplo, vela e lâmpada). Neste 

caso, vela é a resposta correta. Neste teste, busca-se avaliar as inferências que o participante 

realiza na memória semântica, já que a tarefa exige que ele faça várias associações para julgar 

as analogias. 

Para a realização do teste foi entregue ao participante folhas impressas, com os 52 

quadros contendo três imagens em cada quadro. O participante tinha que analisar cada quadro 

e marcar com um X na imagem resposta que, correspondia à imagem principal. 

 

                                                 
16 Elaboração própria. 
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3.5.1.6 Teste Wisconsin de classificação de cartas 

 

O Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) é um instrumento que busca 

avaliar as funções executivas dos participantes, mais especificamente a flexibilidade 

cognitiva, observando a capacidade do indivíduo de raciocinar e modificar suas estratégias 

cognitivas à medida que surjam conflitos. O WCST foi desenvolvido por Berg (1948 apud 

Silva-Filho, 2011) na Universidade de Wisconsin nos Estados Unidos, entretanto, a versão 

que é mais referenciada nas pesquisas atualmente é a de Robert Heaton e colaboradores (1993 

apud Silva-Filho, 2011) que padronizaram, validaram e normatizaram o teste, que foi versão 

utilizada neste trabalho. Este teste também tem sido utilizado em pesquisas sobre lesões e 

disfunções do lobo frontal, pois exige do participante planejamento e flexibilidade para a 

resolução dos conflitos, funções desempenhadas pelo lobo frontal (ESTEVES, 2015; SILVA-

FILHO, 2011). 

O WCST é conduzido por meio de quatro cartas-estímulo que foram expostas sobre a 

mesa e 128 cartas-respostas que o participante tinha que manusear para descobrir a 

classificação correta. O critério de classificação adotado pelo pesquisador não foi revelado, 

apenas foi dado um feedback a cada resposta, como “certo” ou “errado” e, quando errado, o 

participante tinha que mudar de estratégia para tentar descobrir o critério de classificação. As 

cartas apresentam formas (cruz, círculo, triângulo ou estrela), cores (vermelho, amarelo, azul 

e verde) e números (um, dois, três ou quatro). 

A sequência de classificação é cor (C), forma (F) e número (N), repetindo a 

sequência duas vezes (MIGUEL, 2005). Com base na figura 18, o examinador avaliou como 

correta a classificação proposta pela participante, pois estava de acordo com a classificação de 

números, colocando a carta resposta com três círculos abaixo da carta-estímulo com três 

triângulos. 
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Figura 18: Exemplo de aplicação do teste Wisconsin. (Fonte da imagem: MANSOURI e TANAKA, 

2003). 
 

Para que o critério seja considerado uma classificação completa, o participante tinha 

que produzir uma série de dez respostas corretas consecutivas, ou seja, de acordo com a 

classificação estipulada pelo examinador, o participante precisa acertar dez tentativas, assim, 

após completada, o examinador muda a classificação sem avisar ao participante. O teste 

finaliza quando o participante completar as seis categorias, seguindo a sequência C- F- N - C- 

F- N, dando 10 respostas consecutivas corretas em cada uma, ou utilizar todas as 128 

tentativas do baralho (ESTEVES, 2015). 

No caso do participante estudado, o teste foi finalizado porque o participante utilizou 

as 128 cartas-respostas do baralho. Durante o teste o participante percorreu duas categorias, 

cor (C) e forma (F), conseguindo completar somente a categoria cor, com 10 respostas 

consecutivas corretas. 

 

3.5.2 Tarefas para a avaliação linguística 

 

Nesta subseção, são apresentados as tarefas relacionadas à linguagem, observando o 

desempenho do participante em tarefas de nomeação de figuras, acesso lexical, fluência 

verbal, compreensão leitora e verbal, produção escrita e oral. Em alguns testes são ativados 

também componentes das funções executivas, correlacionando aspectos linguísticos e 

cognitivos para o desempenho das tarefas. Conforme demonstra o quadro 2: 
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TESTES17 COMPONENTES 

Teste de nomeação de Boston Nomeação, léxico 

Fluência verbal (Animal e FAS) Fluência verbal e acesso lexical 

Compreensão leitora Semântico 

Leitura e compreensão Produção da leitura 

Token Compreensão verbal 

Produção oral Oralidade 

Prancha “Roubo dos biscoitos” Produção da fala e compreensão da imagem 

Expressão escrita Escrita 

Produção escrita Escrita 

Quadro 2: Descrição dos testes linguísticos usados com o participante. 

 

A seguir, será descrita a forma de aplicação de cada teste: 

 

3.5.2.1 Teste de Nomeação de Boston 

 

O teste de Nomeação de Boston (TNB) busca medir a habilidade de acesso e escolha 

lexical. É composto de 60 figuras-estímulo (Anexo A), graduadas em ordem de dificuldade, 

as quais foram nomeadas pelo participante. Essas figuras foram apresentadas uma de cada vez 

e, na ocorrência de erros ou a não produção de palavra, o examinador forneceu ao participante 

pistas (semântica e/ou fonêmica) de cada figura. Para a análise foi dado um ponto para cada 

acerto do participante, totalizando 60 pontos (LACERDA, 2009). 

O teste foi realizado de acordo com a instrução, o examinador mostrava as imagens 

impressas, uma por uma e o participante foi nomeando oralmente cada imagem. Quando o 

participante tinha dificuldade de se lembrar do nome do objeto, foram dadas a ele pistas 

semântica ou fonêmica, de acordo com a necessidade. 

 

3.5.2.2 Fluência verbal – Animal e F.A.S 

 

                                                 
17 Os testes de nomeação de Boston, de Fluência verbal (animal e FAS), Prancha roubo dos biscoitos e tarefas 

com provérbios, adotados nessa pesquisa foram sugestões do Professor Dr. Leonardo Caixeta, que participou da 

banca de qualificação dessa dissertação, a quem fazemos nosso agradecimento. 
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O teste de fluência verbal permite analisar a capacidade de armazenamento do 

sistema de memória semântica, a habilidade de recuperar a informação guardada na memória 

e o processamento das funções executivas, principalmente, aquelas relativas à capacidade de 

organizar o pensamento e as estratégias utilizadas para a busca de palavras. Foi realizado os 

dois tipos do teste: 1) fluência semântica ou por categoria com a geração de palavras de classe 

semântica como, por exemplo, categoria animal e 2) fluência fonológica com a evocação de 

palavras que começam com uma certa letra, normalmente F, A ou S (SOARES, 2007). Para a 

realização do teste foi solicitado que o participante falasse o máximo de palavras com nomes 

de animais e, depois falasse o máximo de palavras iniciadas com as letras F, A e S. Foi 

estipulado um tempo máximo de um minuto para atender a cada solicitação. 

Para a análise da fluência semântica na categoria “animal” foram consideradas as 

seguintes categorias: animais domésticos, animais de fazenda, animais selvagens, pássaros, 

répteis, peixes e insetos. Os agrupamentos foram considerados quando o indivíduo nomeou no 

mínimo três elementos consecutivos de uma mesma subcategoria semântica como, por 

exemplo, os animais domésticos: cachorro, gato e cavalo (RODRIGUES et al., 2008). E para 

a análise da fluência fonológica (F.A.S), foram considerados agrupamentos de palavras 

derivadas de um mesmo radical, com no mínimo três palavras consecutivas de um mesmo 

radical como, por exemplo, amor, amoreco e amado. 

Estudos realizados com neuroimagem têm demonstrado que um bom desempenho 

nas tarefas de fluência verbal semântica e fonológica depende mais do lobo frontal e temporal, 

respectivamente. O teste de fluência avalia, de modo geral, o acesso lexical do indivíduo e, 

determinados erros podem fornecer informações de transtornos cognitivos, como, por 

exemplo, repetições, perseveração, inclusão de outras letras ou categorias, etc (RODRIGUES 

et al., 2008). 

 

3.5.2.3 Compreensão leitora 

 

Para avaliar a compreensão leitora no nível semântico, foram apresentados ao 

participante três textos impressos contendo 100 palavras (Anexo B). Cada texto possui uma 

frase com contradição no interior da história, exceto um texto de 100 palavras que não 

continha nenhum tipo de anomalia, sendo um texto distrator.  

As anomalias presentes nos dois textos de 100 palavras são constituídas da seguinte 

forma: (i) anomalia principal, ou seja, a anomalia é próxima a ideia principal do texto; e a (ii) 

anomalia remota quando a anomalia é distante da ideia principal, sendo todas as anomalias 
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contraditórias a ideia principal do texto (CÁCERES, 2012). O participante tinha que ler os 

textos e sublinhar o trecho em que encontrasse uma contradição. 

 

3.5.2.4 Tarefa de leitura e compreensão 

 

Nesta tarefa, buscou-se observar a produção de leitura oral do participante e, a sua 

compreensão de texto e sentenças com ditados populares (Anexo C). Foi solicitada ao 

participante a leitura em voz alta de um pequeno texto e, posteriormente, dizer a sua 

compreensão do texto lido. 

Da mesma forma, foram apresentadas cinco frases com ditados populares que o 

participante tinha que ler e explicar o que entendeu. Buscou-se escolher os provérbios que 

G18 tivesse mais familiaridade e, para isso, foram selecionados os provérbios mais usados na 

região. 

 

3.5.2.5 Teste Token 

 

No aspecto de compreensão da linguagem, uma tarefa tradicionalmente utilizada para 

avaliação Neuropsicológica é o Teste Token - TT. Esse teste pode ser realizado com crianças 

e adultos, com o objetivo de avaliar a compreensão verbal dos participantes por meio de 

comandos verbais, sendo muito eficaz para a avaliação linguística da afasia e a capacidade do 

participante de processar e manipular as informações que são recebidas por meio da fala do 

pesquisador (HUSTER, 2015). 

A versão original, desenvolvida por De Renzi e Vignolo (1962, apud Huster, 2015) 

consiste em 20 peças com formas geométricas (círculo e retângulo), possuindo 2 tamanhos 

(pequenos e grandes) e divididos em 5 cores (branco, preto, verde, amarelo e vermelho) 

(conforme na figura 19). A primeira versão possui 62 comandos, com diferentes graus de 

complexidade, ditados pelo examinador, (por exemplo, “Toque um círculo”, “Ponha o círculo 

vermelho entre o quadrado amarelo e o quadrado verde”). É considerada a compreensão 

verbal do participante quando ele realiza o manuseio exato das peças, recebendo um ponto a 

cada resposta correta (MOREIRA et al., 2011). 
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Figura 19: Modelo das peças do Teste Token. (Fonte da imagem: O portal da psicologia 

<https://loja.portalpsic.com.br/produto/token-teste/#tab-additional_information>) 

 

A versão reduzida do Teste Token, proposta também por De Renzi e Faglioni (1978, 

apud Huster, 2015) é composta de 36 comandos, agrupados em seis partes (Anexo E), sendo 

essa versão a utilizada nessa pesquisa. Foi criada a versão reduzida visando rapidez e 

agilidade no teste, sem comprometer a eficácia do instrumento, pois houve acréscimo de 

solicitações nos comandos que vão tornando a tarefa mais difícil à medida que avançam os 

itens (HUSTER, 2015). 

O Teste Token além de avaliar a compreensão verbal, pode ser utilizado para a 

avaliação da memória de trabalho e da atenção, já que a tarefa exigiu que o participante 

interpretasse, compreendesse e planejasse a execução dos comandos solicitados pelo 

examinador. Dessa forma, esse instrumento requer análise visuoespacial, habilidades de 

planejamento, coordenação motora e memória de trabalho. Prejuízos nessas funções podem 

interferir no desempenho do teste (MOREIRA et al., 2011). 

 

3.5.2.6 Produção oral 

 

Esta tarefa foi desenvolvida por meio de uma entrevista com o participante, na qual 

foi solicitado que oralmente ele: 1) contasse uma história de sua preferência; 2) explicasse as 

regras de um jogo de futebol; 3) expusesse uma receita de comida; e 4) narrasse o enredo de 

um filme também de sua preferência. O objetivo dessa tarefa era observar a maneira como o 

participante seleciona e organiza as formas linguísticas para produzi-las oralmente em 

diferentes tipos de textos. 

 

3.5.2.7 Teste prancha “Roubo dos biscoitos” 
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Este teste se constitui em uma figura temática prancha “Roubo dos biscoitos” que 

ilustra uma história (Anexo F). Na realização do teste foi solicitado ao participante que 

contasse tudo que estava vendo na imagem e depois escrevesse sobre os fatos. Esse teste 

busca avaliar o relato tanto escrita como oral, e os aspectos observados pelo participante na 

figura (LACERDA, 2009). 

 

3.5.2.8 Expressão escrita 

 

A produção escrita foi realizada de duas maneiras, escrita no papel e no computador, 

com o objetivo de observar efeitos da forma da produção com instrumentos diferentes, 

considerando que, conforme mencionado anteriormente, o participante tem uma dificuldade 

motora e que está familiarizado com o uso do computador. Durante a entrevista foi solicitado 

que o participante escrevesse no papel uma história de sua preferência e também as regras do 

jogo de futebol para avaliar sua produção escrita manualmente. 

Para a produção no computador foram apresentados ao participante seis quadrinhos, 

contendo ações isoladas que no conjunto representavam um acontecimento (Anexo G). O 

participante teria que escrever a história, a partir da junção dos quadrinhos. 

 

3.5.2.9 Produção escrita 

 

Nesta tarefa, buscou-se avaliar a produção escrita do participante, por meio de ditado 

e cópia de frases (Anexo H), observando como ele realiza a escrita a partir de estímulos 

auditivos e visuais. Foi solicitado ao participante que copiasse a frase “A esperta raposa 

marrom pulou sobre o cão preguiçoso” apresenta a G18 de forma impressa (LACERDA, 

2009). E em seguida em forma de ditado, escrevesse as frases a seguir: 

1. O cachorro sumiu. 

2. A mesa quebrou. 

3. João viajou com Maria para Goiânia. 

4. Três meninos brincam de jogar bola. 

5. As crianças chegaram 20 minutos atrasadas na escola. 

6. A reunião ficou marcada para as 19h30min. 

Durante a realização da tarefa de ditado o participante solicitou a repetição das frases 

(2, 3, 5 e 6). E toda produção escrita foi realizada no papel. 
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3.5.3 Entrevistas e laudos para avaliação do participante 

 

Foram coletadas entrevistas com a mãe e com o próprio participante, de forma 

presencial, e com a fonoaudióloga por meio de e-mail (todas as perguntas estão no Anexo I). 

Na entrevista com a mãe, buscou-se verificar como foi o desenvolvimento linguístico e 

cognitivo do participante desde bebê, observando como ele aprendeu a ler, a escrever, a falar 

e a desempenhar as funções do dia a dia. Na entrevista com o participante, buscou-se observar 

a forma como ele produz a fala, verificando a compreensão e a produção linguística. Na 

entrevista com a fonoaudióloga, buscou-se verificar métodos e as práticas que ela utilizou 

para auxiliar no desenvolvimento linguístico do participante. Todas as entrevistas foram 

transcritas (Apêndice B). 

Para a transcrição das entrevistas, utilizou-se o quadro sistematizado pela Álvares 

(2016), que visou sintetizar os símbolos para a transcrição da conversação, assim o leitor 

poderá compreender melhor as interações. Conforme o quadro 3: 
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Quadro 3: Convenção de Loder (2008, apud Álvares, 2016) 

 

Foram coletados também com a mãe do participante, laudos médicos (Anexo J), 

como dois laudos de ressonância magnética do crânio de quando o participante tinha seis anos 

e quando ele tinha treze anos de idade. Dois relatórios de avaliação neuropsicológica de 

quando o participante tinha sete anos e dez anos de idade, também foi coletado um exame de 

eletroencefalograma digital e mapeamento cerebral realizado quando o participante tinha três 

anos de idade. 

 

3.6 Procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente, foram explicados à mãe os objetivos do estudo e sanadas todas as 

dúvidas relacionadas à participação de G18 na pesquisa. Em seguida, foi solicitado que a 

responsável pelo participante assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em 
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duas vias), e foi solicitada a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido pelo 

próprio participante. 

A coleta de dados foi realizada no interior do Estado de Goiás (GO), no município 

que o participante reside. A coleta foi divida em quatro momentos, para não cansar o 

participante assim, correr o risco de afetar os resultados. Inicialmente, no mês de agosto de 

2017, foram realizados os testes cognitivos (ANT, Simon de flechas e quadrados, Alpha span 

e Reading span). Em seguida, no mês de março de 2018, foram realizadas, presencialmente, 

as entrevistas com a mãe e com o próprio participante, e com a fonoaudióloga, através de e-

mail. Também, nesta mesma época, foram aplicados os testes linguísticos (acesso lexical, 

compreensão leitora, produção oral e escrita no papel). Posteriormente, no mês de maio de 

2018, foram aplicados outros testes cognitivos e linguísticos (Wisconsin, Token, Pyramidand 

Palm test, e produção escrita no computador). E por fim, no mês de outubro de 2018, foram 

realizados mais testes linguísticos (Teste de nomeação de Boston, Teste de fluência verbal 

(animais e FAS), Teste prancha “Roubo dos biscoitos”, Leitura e compreensão, Ditado e 

cópia). Para melhor visualização, as etapas da coleta estão sintetizadas no quadro 4, a seguir: 

 

PERÍODO DADOS COLETADOS 

Agosto/2017 

ANT 

Simon de flechas e quadrados 

Alpha span 

Reading span 

Março/2018 

Entrevistas 

Conhecimento lexical 

Compreensão leitora 

Produção oral 

Produção escrita (papel) 

Maio/2018 

Wisconsin 

Token 

Pyramid and Palm test 

Produção escrita (computador) 

Outubro/2018 

Teste de nomeação de Boston 

Teste de fluência verbal (animais e FAS) 

Teste Figura “Roubo dos biscoitos” 

Leitura e compreensão 

Ditado e cópia 

Quadro 4: Descrição das tarefas realizadas para a coleta de dados, divididas em períodos de aplicação. 

 

A coleta de dados, como já foi dito, é constituída por: (i) entrevistas com familiares, 

e com o próprio participante; (ii) análise dos laudos médicos; (iii) análise de testes 
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relacionados as funções executivas, observando o desempenho do participante na memória de 

trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva; (iv) análises de testes linguísticos, 

verificando a compreensão e a produção escrita e oral e o acesso lexical do participante. Cabe 

mencionar que durante todas as tarefas realizadas com o participante buscou-se observar o seu 

comportamento em interação com os outros e, ao desempenhar os testes. 

Considerando o exposto neste capítulo, observa-se que a seleção de todos os testes 

cognitivos e linguísticos e a coleta de todos os dados foi constituída em busca de analisar o 

processo de desenvolvimento do participante, especialmente o desenvolvimento linguístico, 

que se trata de um fato raro, considerando a lesão cerebral. 

 

3.7 Sistematização da análise 

 

Nesta subseção foram sistematizados os critérios de análise para verificar o 

desempenho do participante nos testes cognitivos e linguísticos realizados. Conforme descrito 

no quadro 5: 

 

TESTES CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

ANT Acurácia 

Tempo de reação Simon 

Alpha Span Acurácia 

Quantidade de palavras memorizadas Reading Span 

Pyramind and Palm Tree Test Acurácia 

Wisconsin Acurácia 

Nomeação de Boston 
Acurácia  

Quantidade de nomeações corretas 

Fluência verbal 
Acurácia  

Quantidade de palavras recuperadas 

Compreensão leitora Acurácia 

Tarefa de leitura e compreensão Acurácia 

Token Acurácia 

Produção oral 
Organização das sentenças 

Plano discursivo 

Prancha “Roubo dos biscoitos” 
Aspectos considerados no relato 

Compreensão da figura 

Ditado e cópia Acurácia 

Quadro 5: Critérios de análise dos testes realizados 
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Dessa forma, são apresentados no próximo capítulo, a análise e a discussão dos 

dados, com base na aplicação dos critérios descritos nessa seção. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas e discutidas análises dos dados coletados, a partir 

das entrevistas, dos laudos médicos, dos testes cognitivos e linguísticos. Nessas análises 

busca-se retomar os objetivos e hipóteses propostos para esse estudo. 

A análise dos dados foi dividida em três partes, considerando a seguinte ordem: (i) a 

construção do diagnóstico e perfil do participante, com a análise dos laudos médicos e das 

entrevistas; (ii) a análise dos testes de funções executivas realizadas com o participante, 

apresentados na ordem de teste de rede de atenção, testes de memória de trabalho e semântica, 

testes de controle inibitório e teste de flexibilidade cognitiva; e (iii) a análise das tarefas 

linguísticas, divididas em teste de conhecimento lexical, compreensão e produção.  

 

4.1 Diagnóstico e perfil do participante 

 

Nesta subseção são apresentadas informações quanto ao desenvolvimento em geral 

do participante desde o nascimento, buscando analisar os laudos e relatórios médicos, obtidos 

a partir de avaliações neuropsicológicas, de ressonância magnética e de eletroencefalograma 

com mapeamento digital. Também são expostas e analisadas as entrevistas realizadas com a 

mãe, com o próprio participante e com a fonoaudióloga. 

 

4.1.1 Laudos médicos 

 

O participante realizou duas ressonâncias magnéticas do crânio, uma quando tinha 

seis anos de idade (em 2007) e a outra quando tinha treze anos de idade (em 2013). Ambos os 

laudos o diagnosticaram com uma grande fenda de líquido cefalorraquidiano revestida de 

substância cinzenta, caracterizada por esquizencefalia de lábios abertos (Tipo II) no 

hemisfério cerebral esquerdo (unilateral). 

O hemisfério direito e o restante do tecido cerebral, incluindo os hipocampos, que 

são áreas essenciais para a memória de longo prazo, apresentam intensidade de sinais 

normais. Também foram preservados o tronco cerebral, o cerebelo, o terceiro e o quarto 

ventrículos. 

Conforme informações extraídas da ressonância magnética, a malformação é 

associada a displasia cortical. Nas entrevistas foi informado que a mãe biológica de G18 fez 

uso de drogas ilícitas durante a gestação, podendo ser essa a causa da malformação cerebral 
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de G18, uma vez que, ingerir drogas em determinado período da gestação pode ocasionar uma 

interrupção na migração neural do cérebro do bebê. Essa suposição se fundamenta em 

Margotto (2010), que hipotetiza que o período para desenvolver a esquizencefalia é entre o 

segundo e quinto mês de gestação, pois é justamente quando ocorre a migração e a 

organização dos neurônios, formando o córtex. 

Outras características que os laudos apontam são a ausência do septo pelúcido, e a 

presença do líquido cefalorraquidiano em toda a fenda, que se comunica com a cavidade 

ventricular e o espaço subaracnoideo, demonstrando que a lesão está aberta e revestida apenas 

por uma substância cinzenta. Isso pode ser observado na figura 20: 

 

 

Figura 20: Ressonância magnética do encéfalo do indivíduo estudado. A) Corte coronal, evidenciando a grande 

fenda unilateral no hemisfério esquerdo no lobo parietal. B) Corte axial, demonstrando o líquido 

cefalorraquidiano presente em toda a fenda nas regiões frontal e parietal. 

 

A Figura 20 se refere às imagens de ressonância magnética realizada em G1818. A 

imagem (A) mostra a esquizencefalia de lábios abertos, ou seja, a grande lesão unilateral, na 

qual o líquido cefalorraquidiano está presente e a flecha indica a ausência do septo pelúcido. 

Na imagem (B), o líquido é representado na cor branca. 

Dessa forma, como no local da lesão não há atividade neural, consequentemente há 

déficits cognitivos relacionados às áreas afetadas. Observa-se que essa malformação afeta os 

lobos parietal e frontal apenas no hemisfério esquerdo (Figuras 20 e 21 B). Isso justifica os 

déficits motores do lado direito do corpo de G18, tanto o braço como a perna direita, pois os 

lobos frontal e parietal são fundamentais para o aspecto motor e sensitivo do corpo, 

considerando que cada hemisfério exerce atividades contralaterais (VAN DE GRAAFF, 2003; 

MACHADO, 2006). 

                                                 
18 As folhas contendo as outras imagens da ressonância magnética estão no Anexo J – Laudo 2. 

A B 
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Figura 21: Ressonância magnética do encéfalo. Cortes sagitais. A imagem (A) se refere à uma ressonância 

magnética de um cérebro normal. A imagem (B) se refere à ressonância magnética realizada no indivíduo 

pesquisado, mostrando o comprometimento do lobo frontal e parietal à esquerda. 
 

Segundo Goldberg (2002), o lobo frontal além do aspecto motor, exerce funções 

extremamente importantes para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, como por 

exemplo, a formação de metas, planejamento de estratégias, controle executivo, adequação 

social, dentre outros. Desse modo, lesões no lobo frontal provocam déficits no 

desenvolvimento em várias habilidades, inclusive na linguagem, indicando um dos fatores 

para presença de déficits linguísticos em G18, tanto na compreensão, como na produção. 

O participante também realizou duas avaliações neuropsicológicas (Anexo I), uma 

com sete anos de idade (em 2008) e a outra com dez anos de idade (em 2011). O motivo das 

avaliações se deu pelo fato de G18 apresentar dificuldade na concentração, e no aprendizado. 

Ele era desatento, nervoso, impulsivo, impaciente e inquieto. Dessa forma, o paciente foi 

diagnosticado com transtorno e déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), justificando o 

comportamento de G18. 

O relatório de avaliação neuropsicológica revela também que o participante tinha 

dificuldades com o lado direito do corpo. Essa informação demonstra o grande 

comprometimento das áreas motoras presentes no lobo frontal do hemisfério esquerdo, 

podendo estar relacionado ao fato de G18 ser canhoto, pois indica que o hemisfério direito foi 

mais acionado com o uso dominante dos membros do lado esquerdo do corpo. 

Os relatórios de avaliação neuropsicológica (Anexo J, laudos 3 e 4) descrevem os 

resultados do teste Wescheler de inteligência para crianças (WISC III), que visa avaliar a 

inteligência geral de crianças e é utilizado com crianças dos 06 aos 16 anos e 11 meses de 

idade (VARGAS, 2003). 

B A 
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O WISC-III é composto por 13 subtestes, organizados em dois grupos: Verbais e de 

Execução. Os Subtestes Verbais são compostos pelos itens: Informação, Semelhanças, 

Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos. Enquanto que os subtestes de Execução são 

formados pelos itens: Completar Figuras, Código, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos, 

Procurar Símbolos e Labirintos. Os subtestes avaliam diferentes aspectos da inteligência, pelo 

desempenho das crianças avaliado em três medidas que oferecem estimativas da sua 

capacidade intelectual, quais sejam: QI verbal, QI execução e QI total (CRUZ, 2005). 

Adicionalmente, o teste proporciona, ao examinador, quatro índices opcionais, 

denominados índices fatoriais, que avaliam a compreensão verbal (QICV), a organização 

perceptual (QIOP), a resistência à distração (QIRD) e a velocidade de processamento (QIVP). 

Os índices são obtidos com base nos resultados de cada subteste (FIGUEIREDO, 1998). 

Conforme ilustrado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Índices fatoriais presentes no teste WISC III 

Fator I 

Compreensão 

Verbal 

Fator II 

Organização 

perceptual 

Fator III 

Resistência 

à distração 

Fator IV 

Velocidade de 

processamento 

Informação Completar figuras Aritmética Códigos 

Semelhanças Arranjo de Figuras Dígitos Procurar símbolos 

Vocabulário Cubos   

Compreensão Armar Objetos   

Fonte: Figueiredo, 1998. 

 

No quadro 6, são descritos os resultados na primeira e na segunda avaliação do 

desempenho cognitivo no teste WISC III, realizado com o participante. 

 

 1ª avaliação 2ª avaliação 

QI verbal 73 70 

QI execução 78 71 

QI total 74 (limítrofe) 68 (deficiência mental leve) 

QICV (índice de compreensão verbal) 83 77 

QIOP (índice de organização perceptual) 75 75 



78 

 

QIRD (índice de resistência à distração) 63 54 

QIVP (velocidade de processamento) 85 82 

Quadro 6: Descrição dos resultados da primeira e segunda avaliação neuropsicológica de G18. 
 

Observa-se que, na primeira avaliação, o diagnóstico foi caracterizado como QI 

limítrofe, que se refere a indivíduos que apresentam capacidade suficiente para alcançar um 

grau de autonomia nas atividades diárias, com apoio de outros. De modo geral, as principais 

características para o diagnóstico QI limítrofe (QI total entre 70 e 79) são: “dificuldade na 

tomada de decisões e na resolução de conflitos; dificuldade para adaptar-se com êxito em 

situações difíceis; baixo desempenho escolar; dificuldade para estabelecer e manter relações 

interpessoais” (PEREIRA et al., 2015. p. 3). Já na segunda avaliação o participante foi 

caracterizado com deficiência mental leve (QI total abaixo de 69), decaindo nos seus 

resultados de desempenho, principalmente, no índice de compreensão verbal e no índice de 

resistência à distração. 

Dessa forma, observa-se que as características citadas estão relacionadas ao 

comprometimento das áreas cerebrais lesionadas, principalmente do lobo frontal, que é 

responsável pelo planejamento e tomadas de decisões e consequentemente possui relação 

também com a presença do TDAH, que dificulta sua concentração e controle com as 

distrações para planejar as metas e executar as tarefas, afetando o desempenho das funções 

executivas. 

De modo geral, em ambas as avaliações, (Anexo J, laudo 3 e 4) os resultados 

indicaram que o participante apresentou grandes dificuldades na memória de trabalho e na 

flexibilidade do pensamento, baixo controle inibitório, com dificuldades de inibir as 

distrações e manter a atenção. Quanto à linguagem, a expressão oral estava adequada, a leitura 

e a cópia estavam de acordo com a escolaridade, porém, a compreensão verbal estava abaixo 

da média. No aspecto de personalidade, apresentou baixa tolerância à frustração e ansiedade, 

demonstrando sentimentos de insegurança, comportamentos impulsivos e falta de controle. 

Observa-se que a lesão afeta o lobo frontal e parietal em uma região mais superior, 

não comprometendo as áreas de armazenamento de memória de longo prazo, ou seja, o 

participante não possui prejuízos no armazenamento das informações. No entanto, como a 

malformação compromete as funções executivas de forma significativa, o participante 

apresenta graves prejuízos no acesso a essas informações para o processamento. 
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Dessa forma, comprometimento linguístico do participante parece estar mais 

relacionado com o processamento da informação, pois há evidências de que os conhecimentos 

linguísticos estão armazenados nas memórias de longo prazo. Como o participante possui 

grandes prejuízos na memória de trabalho e no controle inibitório, tem dificuldade de acesso, 

organização e retenção desses conhecimentos. 

Outro exame importante realizado por G18 foi o eletroencefalograma (EEG) digital 

com mapeamento cerebral (Anexo J, laudo 5). Esse exame tinha o objetivo de identificar a 

frequência de ondas cerebrais no cérebro do participante, verificando se haveria um ritmo 

regular das ondas durante o sono, e também observando em quais regiões cerebrais as 

atividades estavam sendo acionadas. G18 realizou esse exame com três anos de idade (em 

2003), pois, segundo relatos da mãe, quando dormia, ficava muito agitado, conversava, 

levantava, gritava e etc. Dessa forma, o exame foi realizado em sono induzido com hidrato de 

cloral19. Foi evidenciado que o ritmo das ondas cerebrais estava irregular e assimétrico em 

relação a atividade nos hemisférios, pois ao entrar no sono NREM (ondas lentas), o 

hemisfério direito apresentava, nitidamente, ondas lentas mais amplas, enquanto que, no 

hemisfério esquerdo, apresentava uma atenuação, ou seja, uma diminuição da intensidade. 

Portanto, concluiu-se que havia uma ausência dos fusos fisiológicos do sono no hemisfério 

esquerdo de G18, isto é, ausência de atividade elétrica do sono no hemisfério esquerdo. 

Segundo Aucélio (2006), os fusos do sono alterados ou ausentes são considerados 

indicadores na avaliação de anormalidades em pacientes com distúrbios neurológicos. Desse 

modo, o diagnóstico do EEG digital indicou que as regiões no hemisfério esquerdo, 

principalmente no lobo parietal de G18 não estavam com atividades regulares, com isso 

hipotetizou a presença de um distúrbio cerebral. 

Essa alteração nos fusos do sono do participante também compromete o desempenho 

das funções executivas, pois os efeitos emocionais e o sono interferem diretamente na 

memória de trabalho (GAZZANIGA, 2006). Dessa forma, esses fatores estão diretamente 

relacionados ao desempenho do processamento da linguagem, pois se a memória de trabalho é 

afetada, consequentemente, o acesso e a escolha lexical, a organização estrutural da frase, a 

retenção de informações, a recuperação de informações armazenadas na memória de longo 

prazo são comprometidas, dificultando o desempenho das habilidades linguísticas. 

 

                                                 
19 Substância para a realização do exame. Possui um efeito sedativo, promovendo a rápida indução do sono 

(FERNANDES, 2013). 
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4.1.2 Entrevistas 

 

Foram coletadas três entrevistas. Duas de forma presencial com a mãe adotiva e com 

o próprio participante, e uma através de e-mail com a fonoaudióloga. As transcrições das 

entrevistas estão no Apêndice B. As perguntas realizadas buscaram detectar a forma como 

G18 foi estimulado em todos os ambientes. 

 

4.1.2.1 Mãe adotiva 

 

Segundo a mãe adotiva (Apêndice B), o participante no seu processo de alfabetização 

da escrita (1º ano do ensino fundamental), não reconhecia as vogais nas palavras, ou seja, 

quando ele escrevia uma palavra usava somente as consoantes. A mãe afirma que a 

dificuldade de G18 de conseguir acrescentar as vogais às palavras foi um dos fatores que o 

fizeram repetir de ano. Outro aspecto relatado pela mãe foi o processo da fala do participante. 

A mãe repetia várias vezes as palavras, fazendo relações com os objetos para ele entender. 

Algumas vezes, até colocava sua mão na garganta para ele observar as vibrações emitidas por 

cada letra. Conforme descreve o excerto 1: 

 

Excerto1: 

 

[...] quando a gente falava com ele a gente falava devagar mostrava 

pra ele como que era o som produzido às vezes botava a mão dele na 

garganta da gente pra ele perceber que as cordas vibrava, a fala 

vibrava pra ele produzir aquela vibração... e então, pra escrever 

também foi assim, a gente mostrava pra ele as letras e as::: que tinha 

que acrescentar as vogais que nosso vocabulário exigia as vogais (Mãe 

adotiva de G18). 

 

Outra informação importante foi que G18 engatinhou, andou e falou no período 

previsto para a sua idade. Segundo a mãe, a família sempre o estimulou muito desde bebê 

para que ele conseguisse desenvolver suas habilidades. Esses estímulos recebidos desde bebê 

contribuíram para que o participante não tivesse maiores dificuldades, motoras e linguísticas. 

A mãe de G18 criava instrumentos didáticos para auxiliá-lo na aprendizagem. Para 

ensinar a ele os números e suas sequências numéricas, por exemplo, criava jogos com as casas 

decimais, demonstrando a sequência adequada, criou também um relógio de E.V.A para 

ensinar-lhe as horas. Colava as letras impressas nas paredes para ele reconhecê-las, realizava 

jogos para criar palavras relacionadas às figuras com as letras. Enfim, parece que todos esses 
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instrumentos lúdicos, ajudaram G18 a compreender e a assimilar os componentes trabalhados 

da linguagem. 

Outro aspecto apresentado pela mãe é que o participante conseguia reconhecer a 

diferença entre a língua espanhola e a língua inglesa, pois, quando ele estudava inglês e 

espanhol na escola, conseguia tanto aprender as línguas como responder nas línguas certas 

sem fazer confusão. 

Segundo a entrevistada, G18 gosta muito de jogar futebol e praticar jogos no 

computador. G18 utiliza estratégias para conseguir jogar determinado jogo e mudar de fase. 

Ele pesquisa na internet como se joga e como são as etapas para mudar de nível no jogo. 

Assim, escreve no papel e, toda vez que precisa, usa a informação pesquisada. Essa atitude 

demonstra que, apesar de a lesão afetar o lobo frontal à esquerda e, consequentemente, 

comprometer as funções executivas, o nível de execução das tarefas está operando de forma a 

auxiliá-lo no cumprimento de seus objetivos, bem como, manusear o computador. 

Com base nos relatos da mãe, o participante desde muito pequeno recebeu inúmeros 

estímulos que contribuíram para o seu desenvolvimento. No entanto, observa-se que o cérebro 

de G18 também respondeu a esses estímulos, reorganizando suas conexões, pois diante do 

tamanho da lesão e das áreas que foram afetadas, o participante conseguiu desenvolver 

funções e habilidades, como por exemplo, falar, ler, escrever, criar estratégias, e outros que, 

normalmente, não teriam condições por causa da malformação. 

 

4.1.2.2 Participante – G18 

 

Na análise desta subseção, buscou-se traçar o perfil do participante, quanto ao seu 

nível de conhecimento e desempenho linguístico. Em seguida, será apresentada a análise da 

produção oral de G18, contemplando as características de sua fala. 

Nota-se na entrevista (Apêndice B) que o participante possui um desempenho tanto 

de fala quanto de compreensão, consideravelmente adequado, pois é estabelecido um diálogo 

entre o participante e a pesquisadora, que ambos se compreendem. Dessa forma, observa-se 

que G18 consegue articular bem as palavras e constrói a suas sentenças de forma 

compreensível ao ouvinte. 

O seu desempenho na fluência da fala é incomum, considerando outros casos 

semelhantes e que a lesão afetou boa parte do lobo frontal no hemisfério esquerdo. Essa 

região cerebral, segundo Van de Graaff (2003), é normalmente, responsável pelas funções 

motoras do lado direito do corpo e também, pela fluência da fala localizada na área de Broca. 
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Observa-se que o participante apresenta uma boa fluência das palavras, o que indica que o 

cérebro do participante reorganizou suas conexões20 para desempenhar a habilidade motora da 

fala em outras áreas não lesionadas. 

Outro aspecto importante é que como a lesão atingiu o lobo parietal e grande parte da 

região motora do hemisfério esquerdo, responsável pelos movimentos motores do lado direito 

do corpo. G18 apresenta uma dificuldade motora no braço e na perna direita, no entanto, essa 

dificuldade não compromete a sua autonomia nas atividades do dia a dia, como, por exemplo, 

andar de bicicleta e jogar futebol. Isso indica um processo de rearranjo funcional no cérebro, 

ou seja, com a lesão, o desenvolvimento motor provavelmente deve estar sendo coordenado 

por outra região cerebral. 

Da mesma forma, nota-se que a compreensão do participante também é 

desempenhada de forma satisfatória. G18 consegue compreender as perguntas realizadas pela 

pesquisadora e, em seguida, consegue organizar as informações para respondê-las, de modo 

que produza sentido. Como já foi discutido anteriormente, pesquisas têm mostrado que outras 

áreas cerebrais são ativadas para desempenhar a linguagem, além das regiões clássicas (áreas 

de Broca e de Wernicke) (FEDERMEIER e KUTAS, 1999; SCHERER, 2009). Entretanto 

essas regiões clássicas continuam sendo fundamentais no que se trata de articulação da fala e 

da compreensão. Na figura 22, é retratado o processo de linguagem, no qual estão envolvidas 

as áreas de Broca, Wernicke e suas conexões em um cérebro saudável: 

 

 

Figura 22: Localização das áreas de Broca e Wernicke. Setas indicam a comunicação direta entre estas áreas. 

Vista lateral do encéfalo (Fonte da imagem: VAN DE GRAAFF, 2013). 

 

                                                 
20 Pode-se inferir que houve um processo de plasticidade cerebral. Devido aos estímulos que o participante 

recebeu, as conexões cerebrais se reorganizaram para desempenhar as funções em outras áreas não lesionadas. 
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Considerando o pressuposto de que as áreas de Broca e Wernicke são ativadas para o 

desempenho da fluência da fala e da compreensão e de que se essas áreas são, de alguma 

forma lesionadas, a lesão pode comprometer a habilidade linguística, causando distúrbios da 

linguagem, então, o participante deveria ter sérios prejuízos, principalmente na fluência da 

fala, que é a região mais afetada, e na compreensão da linguagem, considerando o 

comprometimento das conexões. Na Figura 23, é projetada a localização das áreas de Broca e 

Wernicke na imagem de ressonância magnética do participante. 

 

 

Figura 23: Simulação da localização das áreas de Broca e Wernicke no laudo de ressonância magnética do 

participante. Vista lateral do hemisfério esquerdo. 

 

Com base na imagem 23, observa-se que, a área de Broca foi bastante comprometida 

pela lesão como também, os caminhos onde normalmente, se localizam as conexões para a 

comunicação das áreas de Broca e Wernicke. Segundo Bonini (2010), lesões na parte anterior 

do cérebro causariam afasias não fluentes (dificuldade de expressão da linguagem), por outro 

lado, lesões posteriores causariam afasias fluentes (dificuldades de compreensão da 

linguagem). Portanto, isso reafirma que o participante normalmente, apresentaria sérios 

prejuízos na produção da fala, considerando o nível de comprometimento na área anterior do 

cérebro e, nas conexões que levam as informações (imagens acústicas) para serem 

pronunciadas. 

Nota-se também que o giro motor (local indicado pela seta apontada para cima) que é 

responsável pela função motora foi totalmente afetado. Isso comprova como, já foi dito, a 

dificuldade de movimentação do braço e da perna direita do participante. No entanto, a 

dificuldade motora dos membros direitos de G18 não comprometem a sua autonomia como, 

por exemplo, caminhar, correr, manusear objetos com as mãos. O que é um fato não esperado, 

considerando que a área motora principal está completamente lesionada. Isso indica que os 
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estímulos externos como, por exemplo, a fisioterapia, iniciados quando o participante tinha 

apenas treze dias de vida, ajudaram a minimizar os impactos da malformação. 

Durante a entrevista observa-se que G18 consegue discutir temas abstratos, como em 

perguntas sobre qual faculdade fazer, planos para o futuro, o quê significa crescer na vida, 

dentre outros. Conforme descrito no excerto 2: 

 

Excerto 2: 

 

Pesquisadora: Tá então, você tem ::: Você pensa em fazer 

faculda:::de? 

G18: Pen::so. 

Pesquisadora: Qual curso? Você já penso::u? 

G18: Terapeuta. 

Pesquisadora: Terapeuta? (.) tem que estudar muito hein... ((risos)) 

que bom (.) Mas porque você quer ser terapeuta? 

G18: Porque eu vejo muita gente se dando bem com essa ::: com essa 

disciplina. 

Pesquisadora: É (.) legal (.) E assim (.) você tem algum (.) planos 

para o futuro agora? 

G18: Não nenhum. 

Pesquisadora: Nenhum? E com o futebol aí? 

G18: Nenhum (.) Só estudar mesmo e::: Crescer na vida. 

Pesquisadora: Oh crescer na vida? E o quê que seria crescer na vida? 

G18: Fazer uma faculdade (.) Fazer um curso profissionalizante. 

Pesquisadora: Estudar né (.) Isso aí. 

 

Nota-se que, mesmo com o afetamento no lobo frontal que, normalmente, 

compromete o raciocínio, planejamento de metas, adequação social do indivíduo, G18 

consegue estabelecer planos para o futuro como, segundo ele, “crescer na vida”, “fazer um 

curso profissionalizante” e ser “terapeuta”. Tudo isso demonstra que o participante reconhece 

os conceitos e, ao mesmo tempo, sabe aplicá-los durante o discurso, para que produza sentido. 

No excerto 3, observa-se também que o participante consegue, de certa forma, 

acessar os conceitos referentes aos temas solicitados a ele nas perguntas, processando as 

informações em um período normal dentro de um diálogo interativo. Outro aspecto observado 

foi que G18 não descreve os detalhes dos fatos, como por exemplo, quando lhe é solicitado 

que explique seu jogo no computador favorito.  

 

Excerto 3: 

 

Pesquisadora: Tá e o quê que você mais gosta de fazer (.) quando 

você está em casa? 
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G18: A não tem coisa que eu gosto de fazer nãoº (.) assim ((risos)) na 

cabeça o que vem (.) não tem nenhuma que eu gosto de fazer. 

Pesquisadora: Por exemplo, mexer no computador, jogar. 

G18: >Mexer no computador, eu gosto de jogar<. 

Pesquisadora: Você gosta (.) que joguinho que é? 

G18: <Corrida>. 

Pesquisadora: Corrida? A de carrinho? 

G18: De carrinho. 

Pesquisadora: E como que é esse jogo? 

G18: Você controla. 

Pesquisadora: Você controla na pista (.) o quê que tem que fazer? 

G18: Você tem que chegar primeiro (.) que os outros. 

Pesquisadora: A quem chega primeiro (.) aí você tem que competir 

com os outros carrinhos? 

G18: Com os outros carrinhos. 

 

Nota-se nos excertos acima que, o participante consegue se lembrar do jogo, no 

entanto, não consegue se ater aos detalhes e descrever as suas regras. Outro aspecto observado 

em suas respostas é que G18 focaliza a sua atenção na palavra que tem maior carga semântica 

para responder e, muitas vezes, repete as palavras presentes nas perguntas da pesquisadora 

para orientar suas respostas. 

Enfim, percebe-se na entrevista realizada com o participante que, mesmo com o 

comprometimento da lesão cerebral, G18 conseguiu se desenvolver bastante linguisticamente. 

De modo geral, o participante possui uma fala fluente com pequenas dificuldades na 

articulação, no entanto, com estruturas linguísticas compreensíveis, conseguindo produzir 

sentido em um diálogo. 

 

4.1.2.3 Fonoaudióloga 

 

A entrevista com a fonoaudióloga foi realizada através de e-mail (Apêndice B). De 

modo geral, a entrevista se refere ao início e desenvolvimento do tratamento de G18, 

relatando os métodos e procedimentos utilizados. 

Conforme as informações descritas na entrevista, G18 “começou o tratamento no dia 

01/06/2007, com 6 anos e 10 meses de idade e, parou em janeiro de 2016” (trecho da resposta 

da fonoaudióloga). Observa-se que G18 realizou o tratamento quase nove anos completos, o 

que é considerado um tempo significativo para o estímulo da linguagem. Outro fator que pode 

ter influenciado no desenvolvimento linguístico, foi G18 ter iniciado o tratamento ainda 

quando criança com seis anos de idade. Com cita Graaff (2003): 
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A recuperação da capacidade da linguagem, através da transferência para 

o hemisfério direito após lesão do hemisfério esquerdo, é muito boa em crianças, 

mas diminui depois da adolescência. A recuperação é referida como sendo mais 

rápida em pessoas canhotas, possivelmente por ser a capacidade da linguagem 

dividida mais uniformemente entre os dois hemisférios nas pessoas canhotas 

(GRAAFF, 2003. p. 371). 

 

Ao expor sobre o embasamento do trabalho desenvolvido, a fonoaudióloga 

argumentou: “acredito na plasticidade neuronal, onde as adaptações acontecem, e durante as 

atividades propostas, desenvolvo inicialmente as habilidades das funções executivas, 

necessárias à linguagem” (trecho da resposta da fonoaudióloga). Para Tarcitano (2012), a 

plasticidade cerebral se refere à capacidade que o cérebro possui em reorganizar suas 

conexões de neurônios, para desempenhar funções em outras áreas que não estejam 

lesionadas. Dessa forma, o relato da fonoaudióloga deixa claro mais uma vez que, todos os 

estímulos realizados em G18 visaram promover essa plasticidade no cérebro, estimulando as 

funções executivas, por meio de práticas e jogos que, são fundamentais para o processamento 

linguístico. Como é descrito no excerto 4: 

 

Excerto 4: 

 

O participante tem desatenção e dificuldades em manter a memória do 

que foi trabalhado. Dentro de uma atividade lúdica podemos trabalhar 

a atenção, motivação (e outras funções executivas) e seguir 

posteriormente estimulando o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem. (fonoaudióloga de G18) 

 

A fonoaudióloga retrata que realizou quatro etapas para a estimulação de G18: a 

atenção, a compreensão, o armazenamento e a recuperação da memória que foi trabalhada. 

Ela busca estimular essas redes de associações que foram armazenadas. Segundo ela, “vamos 

lembrando dando pistas até ele lembrar” (trecho da resposta da fonoaudióloga). Dessa forma, 

ela realizava inúmeros jogos com ele para tentar reforçar o armazenamento, “não bastava 

jogar, mas sim repetir e trabalhar exaustivamente, de várias formas diferentes para ser 

armazenada. Cada vez que a memória é recuperada ela é reforçada” (trecho da resposta da 

fonoaudióloga). 

Observa-se que, além de trabalhar com jogos e atividades, a fonoaudióloga busca 

repetir as informações trabalhadas de formas diferentes para serem reforçadas, pois, se há 

apenas repetição de algo, o cérebro pode automatizar aquele conteúdo, não criando novas 

conexões. Ao repetir utilizando formas diferentes, os neurônios precisam criar novos 

caminhos para desempenhar determinada tarefa, consolidando a informação na memória. Essa 
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atividade de repetição permitirá que conhecimentos novos se associem com conhecimentos 

armazenados, e assim o registro será cada vez mais reforçado (COSENZA E GUERRA, 

2011). 

Com base nos dados da entrevista, G18 no início do tratamento apresentava severo 

atraso nas habilidades linguísticas, no entanto, ao final, os déficits foram minimizados para 

um nível leve, com exceção da habilidade escrita, que era lenta, realizada em letra de fôrma, 

apresentando disgrafia21 de leve a moderada. 

G18 apresentava também “alteração da motricidade oral, com hipotonia da 

musculatura orofacial, apresentando sialorréia22 (baba) e reduzida mobilidade de órgãos 

fonoarticulatórios”. Ao final do tratamento, esses sintomas foram também minimizados, 

porém, quando em uso de forte medicação psiquiátrica podem retornar com efeito da sedação. 

Nota-se que apesar das dificuldades motoras e linguísticas apresentadas no início do 

tratamento, G18 conseguiu responder aos inúmeros estímulos, minimizando os déficits, tal 

como descreve a fonoaudióloga no excerto 5: 

 

Excerto 5: 

 

Ele é outro indivíduo, após tantos anos de estimulação, desenvolvendo 

habilidades que não eram esperadas, visto a grande extensão de 

alterações neurológicas. O que acredito ser fruto da estimulação 

precoce com: fisioterapia; fonoaudiologia; pedagogica e persistência e 

dedicação familiar. 

 

Enfim, observam-se indícios da plasticidade cerebral em G18, pois, considerando a 

extensão da lesão cerebral e o satisfatório desenvolvimento do participante, nota-se que as 

conexões cerebrais se reorganizaram para desempenhar outras funções. É importante também 

salientar que, G18 teve a oportunidade de ter diversos profissionais o estimulando e, 

principalmente, ter a constante dedicação da mãe adotiva, o que foi extremamente decisivo 

em seu desenvolvimento como um todo. 

 

 

 

                                                 
21 Distúrbio no ato motor da escrita, ou seja, uma perturbação da escrita no que diz respeito ao traçado das letras 

e à disposição dos conjuntos gráficos no espaço utilizado (FRANCESCHINI et al., 2015). 
22Sialorreia é a perda involuntária de saliva e conteúdo da boca. É causada por disfunção motora oral, disfagia e 

distúrbio da sensibilidade intraoral (SCOFANO DIAS et al., 2016). 
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4.2 Testes de funções executivas 

 

Nesta subseção, buscou-se discutir os dados coletados referente às funções 

executivas, observando o desempenho do participante em testes de memória semântica, 

controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. 

 

4.2.2 Teste de memória semântica 

 

Para avaliar a memória semântica, foi realizado o Teste Pyramid and Palm Tree, 

(conforme descrito na seção 3.5.1.5), que buscou-se verificar a capacidade do participante de 

estabelecer relações entre significados, ou seja, ao executar a tarefa, G18 teve que acionar 

informações armazenadas na memória para realizar as associações semânticas. De acordo 

com as respostas do participante, observa-se que de 52 quadros que constitui o teste, ele 

acertou 50. Um erro foi cometido por desatenção, pois ele tinha dito qual era a resposta 

correta, porém marcou a figura errada. 

Desse modo, os resultados evidenciam que o participante teve facilidade para 

compreender as figuras e associá-las, recuperando as informações necessárias na memória de 

longo prazo. Essa facilidade se justifica pelo fato de a região do hipocampo, localizada no 

lobo temporal, estar preservada da malformação. Assim, segundo Cosenza e Guerra (2011), o 

hipocampo e partes adjacentes do lobo temporal são fundamentais para a consolidação do 

traço da memória de longo prazo, podendo justificar o bom desempenho do participante no 

teste de memória semântica. 

No aspecto linguístico, para as atividades comunicativas, interativas da vida social, a 

recuperação das informações armazenadas e socialmente compartilhadas possui um papel 

fundamental na produção de sentido. Dessa forma, de modo geral, o participante demonstra 

não ter prejuízos no armazenamento das informações, e isso é essencial para o processamento 

linguístico. 

 

4.2.3 Testes de controle inibitório 

 

Para avaliar o controle inibitório de G18, foram realizados o teste de rede de atenção 

(ANT) e os testes Simon (de quadrado e de flechas). 

O objetivo do teste de rede de atenção, de modo geral, é verificar o processo de 

atenção e controle executivo do participante ao executar a tarefa (descrito na seção 3.5.1.1). 
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Na Tabela 2, é descrita a média de acertos (acurácia) e de tempo de reação (TR), em cada 

condição testada. 

 

Tabela 2: Dados obtidos na Tarefa de rede de atenção 

CONDIÇÕES ACURÁCIA TR 

Congruente 0,88 1189,44 

Incongruente 0,28 508,53 

Neutra 0,91 1196,16 

Nota: TR=Tempo de reação em milissegundos 

 

Nota-se na Tabela 2 que o participante obteve mais acertos na condição neutra, 

quando a flecha central não estava ladeada por outras flechas, e acertou menos na condição 

incongruente, quando a flecha central apontava para uma direção diferente das demais 

flechas, ocorrendo uma situação de conflito. 

Por outro lado, quanto ao tempo de resposta, constata-se que o participante é mais 

rápido na condição incongruente, pelo fato de que, ao se deparar com uma situação de 

conflito, o participante fica bastante agitado e procura responder com rapidez, embora com 

menos acurácia. Dessa forma, era visível em seu comportamento o aumento de tensão quando 

havia incongruência na disposição das flechas. 

Outro aspecto observado foi o fato de não ter sido informado ao programa do teste 

que o participante era canhoto. Isso significa que, como o participante tinha que manusear as 

duas teclas, do teclado do computador, com apenas uma mão, ele demorava mais para 

pressionar a tecla L (correspondente à direita) do que a tecla A (correspondente à esquerda). 

Esse fato pode ter contribuído para a ocorrência de médias de tempo de reação mais altas. 

Na Tabela 3, são apresentadas as médias de acertos e de tempo de reação do teste 

Simon (de quadrado e de flechas) (conforme descrito na seção 3.5.1.2), demonstrando os 

resultados de cada condição testada. 

 

Tabela 3: Dados obtidos nos Testes Simon 

TESTE Congruente Incongruente 

Flechas 
TR 621,81 779,78 

Acurácia 0,66 0,72 

Quadrados 
TR 742,84 997,97 

Acurácia 0,91 0,91 
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Nota: TR=Tempo de reação em milissegundos 

 

Observa-se, na Tabela 3, que o participante gastou mais tempo para responder na 

condição incongruente nos dois testes Simon. No entanto, as médias de tempo de respostas 

foram mais altas no teste com quadrados. Nota-se também que no teste com quadrados, não 

houve diferença nas médias de acurácia, entretanto, no teste com flechas, a condição 

congruente foi a que teve menos acertos. 

Devido à dificuldade de controle de mobilidade da mão direita, o participante usou 

apenas a mão esquerda para responder os testes. Dessa forma, quando a resposta correspondia 

à tecla A, do lado esquerdo do teclado, o participante respondia mais rápido, do que quando 

correspondia à tecla L, do lado direito do teclado. 

Observou-se também que G18 ficou mais tranquilo para responder a esses testes do 

que no teste de atenção. Esse fato pode estar relacionado à menor quantidade de estímulos 

apresentados na tela, ou seja, no ANT haviam 5 flechas e ele deveria focar somente na flecha 

central, já nos testes Simon aparecia somente uma flecha ou quadrado por vez em qualquer 

um dos lados da tela. Isso parece tê-lo deixado mais tranquilo. Outro aspecto observado foi 

que parece haver mais facilidade do participante em responder corretamente quando os 

estímulos são quadrados (enfocando a sua cor) do que quando são flechas (enfocando a sua 

direção). No entanto, essa facilidade não é equivalente no caso do tempo de reação, pois as 

respostas mais rápidas foram com o teste Simon de flechas. 

Nota-se que, durante a execução do teste, o participante apresentou claramente 

dificuldades no controle inibitório. Como já havia evidenciado nas avaliações 

neuropsicológicas que “no teste projetivo observam-se sentimentos de insegurança, 

comportamentos impulsivos e falta de controle” (Avaliação neuropsicológica. Anexo J, laudo 

3, p. 4). Portanto, tudo indica que, pelo afetamento nas funções executivas e, mais 

especificamente no controle inibitório, G18 apresenta dificuldades para conter suas frustações 

e ações. 

 

4.2.2 Testes de memória de trabalho 

 

Foram coletados dados referentes aos testes de memória de trabalho, como o Alpha 

Span e o Reading Span. Buscou-se analisar e discutir o desempenho do participante na 

realização desses testes. 
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No teste Alpha span (descrito na seção 3.5.1.3), conforme as informações 

apresentadas no quadro 7, constatou-se que somente em um bloco o participante conseguiu 

recordar as palavras em ordem alfabética (2b). No bloco 2a, ele lembrou das palavras, mas 

não na ordem alfabética. No bloco 3a, G18 lembrou de 3 palavras, porém não corretamente, 

pois em vez de dizer a última palavra “time” disse “tio”, evidenciando um comportamento 

afetado pelo efeito de similaridade fonológica das palavras (GAZZANIGA, 2006). No bloco 

3b, o participante lembrou-se das 3 palavras, mas se equivocou na ordem alfabética. Nos 

blocos de 4 palavras, o participante não conseguiu lembrar de todas as palavras e também se 

confundiu dizendo palavras com proximidade fonológica com as palavras-alvo (4b). Tudo 

isso é possível observar no quadro 7: 

 

Bloco Resposta esperada Resposta do participante 

2a 
Casa 
País 

País 
Casa 

2b 
Ano 
Jogo 

Ano 
Jogo 

3a 
Lei 
Rua 

Time 

Lei 
Rua 
Tio 

3b 
Bola 

Nome 
Vida 

Nome 
Vida 
Bola 

4a 

Foto 
Luz 
Povo 
Sala 

Sala 

4b 

Loja 
Meia 
Pai 

Voto 

Leia 
Vovo 

Quadro 7: Dados obtidos no Alpha span 

 

Dessa forma, considera-se que o índice span do participante corresponde a 2, pois 

esse foi o maior número de itens que ele conseguiu recordar de forma correta (bloco 2b). Esse 

resultado nos remete à argumentação feita por Izquierdo (2006) de que indivíduos normais, 

geralmente, conseguem se lembrar de sete ou oito itens e, pessoas com Alzheimer (uma 

doença relacionada com as funções executivas) tendem a lembrar até 2 itens. Nesse sentido, 

pode-se supor que a malformação, ao afetar áreas cerebrais ligadas às funções executivas, 

pode ter comprometido também a capacidade de memória de trabalho do participante. 
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Conforme a explicação feita na seção 3.5.1.3, a tarefa finalizou no bloco 4, porque a 

sequência que o participante respondeu corretamente foi no bloco 2 (2b). Dessa forma, o seu 

índice span foi 2 e o teste foi finalizado dois nível acima do spam, no bloco 4. 

No teste Reading span (conforme descrito na seção 3.5.1.4), G18 tinha que ler as 

frases e dizer se elas possuíam sentido ou não e, ao mesmo tempo, tinha de lembrar a última 

palavra de cada frase. Essa atividade visava medir a capacidade de memória de trabalho, em 

um nível maior de complexidade, pois a tarefa requeria processamento e retenção de 

informação. 

Na Tabela 4, são apresentados os dados referentes às respostas do participante. Os 

dados evidenciam que ele foi mais rápido para responder, nos casos envolvendo frases 

plausíveis (ex. Foi o empregado que quis o bônus) do que em frases com violações de sentido 

(ex. Foi o salão quem varreu o zelador). Diante disso, percebe-se que, em frases com violação 

de sentido, o participante parecia paralisar, demorando mais para responder ou não 

conseguindo responder no tempo máximo de 15 segundos (TR = 0). 

Tabela 4: Dados obtidos no Reading span 

Bloco Frases Plausibilidade TR Itens recordados 
2a 1 

2 
Sim 
Não 

8826 
0 

0 

2b 1 
2 

Não 
Sim 

13129 
11218 

2 

3a 1 
2 
3 

Não 
Sim 
Não 

0 
8947 

0 

1 

3b 1 
2 
3 

Não 
Sim 
Não 

11301 
0 

7884 

2 

Nota: TR=Tempo de reação em milissegundos 

 

Esse teste, portanto, também evidencia que a capacidade máxima de retenção de 

palavras pelo participante foi de 2 itens, sendo compatível com o resultado do alpha span. 

Cabe mencionar que, ao realizar o teste, o participante demonstrava novamente grande 

ansiedade, principalmente, ao se deparar com frases que não faziam sentido. Como discutido 

anteriormente, a região afetada pela malformação está relacionada com o comportamento 

social, com o raciocínio e com as emoções e os testes demandavam o desempenho dessas 

habilidades. Dessa forma, pode-se dizer que realizar esses testes requeria muito esforço 

cognitivo do participante, que, para aliviar a tensão, respondia com rapidez, embora 

comprometendo a acurácia das respostas. 
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4.2.4 Teste de flexibilidade cognitiva 

 

Foi realizado com o participante o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas 

(WCST) (descrito na seção 3.5.1.6), visando verificar o desempenho das funções executivas, 

principalmente, a flexibilidade cognitiva. Este teste exige do indivíduo capacidade de 

raciocinar abstratamente e modificar suas estratégias cognitivas, de acordo com os conflitos. 

Na Tabela 5, são descritos os resultados gerais alcançados pelo participante: 

Tabela 5: Dados obtidos no Teste Wisconsin - WCST 

Total de ações Total de acertos Total de erros 

128 57 71 

 

Observa-se na Tabela 5 que o número de erros foi maior do que os acertos. Durante 

as tentativas, o participante demonstrou não conseguir reter a resposta certa por muito tempo, 

esquecendo rapidamente a classificação correta. Ao mesmo tempo em que esquecia a 

classificação, não conseguia encontrá-la novamente com facilidade, perseverando no erro. 

Dessa forma, nota-se que o participante teve bastante dificuldade de encontrar a 

classificação correta e, principalmente, em permanecer nela durante dez tentativas, pois, para 

que o critério fosse considerado uma classificação completa, o participante teria que produzir 

uma série de dez respostas corretas consecutivas, fato que ocorreu apenas uma vez durante 

todo o teste. Como, por exemplo, na classificação Cor, foram 67 tentativas até mudar e, na 

classificação Forma, foram 61 tentativas até acabar o baralho de 128 cartas. 

Esses dados indicam que a flexibilidade cognitiva do participante foi também 

comprometida pela malformação cerebral, pois G18 apresentou grandes dificuldades em 

mudar de estratégias diante dos conflitos, perseverando no erro. Outro aspecto a ser discutido 

é que o comprometimento da memória de trabalho também influenciou no desempenho do 

teste, pois o participante não conseguia reter a informação tempo suficiente para executar a 

tarefa. 

Observa-se que os resultados dos testes de funções executivas realizados para esta 

pesquisa corroboram com os dados das duas avaliações neuropsicológicas (Anexo I, laudos 3 

e 4) realizadas quando G18 tinha 7 e 10 anos. Isto é, as avaliações detectaram a dificuldade de 

G18 no desempenho da memória de trabalho e na flexibilidade do pensamento, apresentando 

também um baixo controle inibitório, igualmente, os testes realizados com G18, atualmente, 

com 18 anos de idade, apresentam os déficits no desempenho das funções executivas. 

Ressalta-se que, no caso do controle inibitório, devido aos hormônios da adolescência, parece 

estarem aumentando as dificuldades de controle das suas frustrações. 
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4.3 Tarefas linguísticas 

 

Nesta subseção, são discutidos os resultados coletados do participante em testes 

linguísticos, buscando analisar o processamento da linguagem, em seus aspectos de acesso 

lexical, compreensão, e produção. Dessa forma, busca-se verificar concretamente, por meio 

de testes, o uso linguístico do participante, considerando a malformação cerebral e o 

comprometimento das funções executivas. 

 

4.3.1 Testes de conhecimento e acesso lexical 

 

Nesta subseção, são discutidos os resultados dos testes de conhecimento e acesso 

lexical, por meio de testes de fluência verbal (conforme descrito na seção 3.5.2.2) na categoria 

semântica “animal” e na categoria fonológica “F.A.S”, e o teste de Nomeação de Boston 

(descrito na seção 3.5.2.1). Ressalta-se que ambos os testes buscam analisar o acesso e a 

escolha lexical, com a diferença de que, no teste de fluência verbal, o sujeito seleciona a 

representação mental do léxico e, no teste de nomeação de Boston, a imagem do léxico 

impressa está no papel. 

No teste de fluência verbal semântica (animal), G18 disse 12 palavras com nomes de 

animais, sendo uma repetida (avestruz). Ele usou as categorias “animais domésticos”, 

“Pássaros” e “animais selvagens”, e conseguiu agrupar uma categoria (animais selvagens: 

elefante, tatu e tamanduá), utilizando dez trocas de categorias. No quadro 8, são descritos os 

resultados do teste de fluência semântica na categoria “animal”: 

PALAVRAS DE G18 CATEGORIAS 

1- Cachorro Animal Doméstico 

2- Avestruz Pássaro 

3- Galinha Animal Doméstico 

4- Gato Animal Doméstico 

5- Elefante Animal Selvagem 

6- Tatu Animal Selvagem 

7- Tamanduá Animal Selvagem 

8- Pomba Pássaro 

9- Avestruz Pássaro 

10- Jaguatirica Animal Selvagem 

11- Raposa Animal Selvagem 

12- Canário da terra Pássaro 
Quadro 8: Resultados do teste de fluência verbal semântica (animal). 
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Observa-se no quadro 8, que o participante utiliza da atividade de categorização para 

acessar as palavras, porém, não consegue se manter na mesma subcategoria até esgotar as 

opções. Segundo Rodrigues (2008), para o indivíduo obter eficiência no teste de fluência 

verbal semântica requer a generalização de palavras dentro de subcategorias (agrupamentos) e 

trocas para uma nova subcategoria quando a primeira se esgotar. Nota-se que, 

automaticamente, G18 realiza tentativas de agrupamentos e consegue concretizar uma vez, 

alcançando as três palavras da mesma subcategoria. 

No teste de fluência verbal fonológica (F.A.S), G18 falou 10 palavras com as letras F 

e A e 11 palavras com a letra S. Observou-se que G18 em todas as letras trocou diversas vezes 

de categorias, ou seja, de palavras com o mesmo radical. Também, não agrupou três palavras 

consecutivas com o mesmo radical, como é esperado para a constituição de um agrupamento, 

agrupou no máximo duas palavras com o mesmo radical (os radicais que estão sublinhados). 

No quadro 9, são expostos os resultados do teste de fluência fonológica (F.A.S): 

 

Palavras de G18 

(F) 
Radical 

Palavras de G18 

(A) 
Radical 

Palavras de G18 

(S) 
Radical 

1- Faca Fa 1- Amor Am 1- Sapo Sap 

2- Ferramenta Ferr 2- Água Agu 2- Sapato Sapat 

3- Fogo Fog 3- Angélica Angel 3- Saia Sai 

4- Farda Fard 4- Ângelo Angel 4- Sair Sai 

5- Feito Feit 5- Açudio Açu 5- Sapateria Sapat 

6- Foi Fo 6- Rampa Ramp 6- Samanta Samant 

7- Faro Far 7- Raio Rai 7- Santa fé Sant 

8- Faqueiro Fa 8- Assento Assent 8- Santana Santan 

9- Faculdade Faculd 9- Arma de pressão Arm 9- Sala Sal 

10- Faquinha Fa 10- Árvore Arv 10- Selo Sel 

    11- Cela Cel 

Quadro 9: Resultados do teste de fluência verbal fonológica (F.A.S). 

 

Durante a observação do teste notou-se que o participante apresentou mais 

dificuldades de acessar as palavras no nível fonológico, principalmente na letra “A”, como 

comprova a seleção de duas palavras “rampa”, “raio” iniciadas com a letra R. Tudo indica que 

houve uma interferência fonológica, devido às palavras terem também o som de A. No nível 

semântico G18 demonstrou mais facilidade e fluidez para dizer as palavras. 
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Isso pode ser explicado pelo fato da fluência semântica ser mais dependente do 

acesso da memória semântica do que dos processos executivos. Isto é, no teste de fluência 

semântica, o indivíduo segue uma organização hierárquica na memória, dividida em 

subcategorias, fazendo com que o processo seja mais automático. Na fluência fonológica, não 

existe esta mesma organização, pois como a geração de palavras é baseada na estrutura 

lexical, o processo de procura é menos automático por não ser habitual e, por isso, o indivíduo 

precisa criar estratégias para recuperar as representações, como por exemplo, selecionando as 

palavras com os mesmos radicais (RODRIGUES, 2008). 

Observa-se na fluência fonológica que o participante não utilizou as categorias de 

mesmo radical, no entanto, ele utiliza um padrão de agrupamentos próprio. Como por 

exemplo, na letra “F” há um predomínio de instrumentos “faca”, “ferramenta”, “faqueiro”, 

“faquinha”, e a escolha desses instrumentos pode ter relação com o fato de o teste ter sido 

realizado em uma cozinha, selecionando os objetos presentes no ambiente. Durante o teste 

G18 ficava olhando para os lados procurando objetos do ambiente, inclusive na palavra 

“faculdade” ele olhou para a examinadora. 

G18 utiliza do efeito priming23 para acessar as palavras, pois a cada estímulo 

recebido induz a sua próxima escolha, por exemplo, por estar em uma cozinha ele inicia tanto 

na letra “F” quanto na letra “S” palavras encontradas no ambiente como, “faca” e “sapo” 

(figura desenhada no pano de prato em cima da mesa). Nota-se que, a partir do estímulo, ele 

vai selecionando palavras correspondentes, como “sapo”, “sapato”, “sapateria” e, quando 

inicia com uma palavra com som nasalizado ele seleciona outras também, como “Samanta”, 

“Santa fé” e “Santana”. 

Na seleção das palavras na letra “A”, G18 apresentou um pouco de dificuldades. 

Esse fato pode estar relacionado à dificuldade do participante em reconhecer vogais quando 

era criança como a sua mãe disse na entrevista. No entanto, mesmo com dificuldades, há 

presença de um padrão de agrupamento em algumas escolhas lexicais, como no som 

nasalizado de “Angélica”, “Ângelo” e nas palavras “arma de pressão”, “árvore” que possuem 

o mesmo som inicial. 

A dificuldade de G18 em acessar palavras no nível fonológico em comparação ao 

nível semântico pode estar relacionada com as áreas cerebrais que são ativadas nos processos. 

Durante o teste de fluência fonológica, há uma maior ativação do lobo frontal, devido, como 

já foi dito, à necessidade de criação de estratégias em processos não habituais com base nas 

                                                 
23 O efeito de priming é entendido na Neurociência, como o fenômeno cognitivo que ocorre quando um estímulo 

prévio, chamado de prime, facilita o processamento de uma informação – o alvo (BUSNELLO, 2008). 
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representações lexicais. Já no teste de fluência semântica, as áreas mais acionadas estão no 

lobo temporal, devido ao acesso direto às representações semânticas presentes na memória 

semântica (RODRIGUES, 2008). Portanto, o melhor desempenho de G18 no teste de fluência 

semântica pode se justificar pelo não comprometimento da malformação no lobo temporal. 

A quantidade de acesso de palavras pode estar relacionada à velocidade psicomotora 

da fala de G18, uma vez que, a lentidão psicomotora da fala pode reduzir a produção da 

fluência quantitativamente, sem afetar a qualidade da atividade. Dessa forma, o processo de 

resgate e o léxico semântico podem estar intactos, mas a velocidade psicomotora justifica a 

prática prejudicada. A velocidade pode também estar relacionada pelo fato de G18 não ter 

criado muitas estratégias de agrupamentos, como os animais da mesma categoria e as palavras 

com o mesmo radical. Dessa forma, como ele fazia muitas trocas de categorias semânticas e 

fonológicas, o tempo não foi otimizado. 

Para verificar melhor o nível de acesso lexical e de nomeação de G18, foi realizado 

também o teste de Nomeação de Boston. Este teste busca medir a habilidade de acesso e 

escolha lexical, com base em representações visuais. Conforme os resultados, de 60 imagens 

que constituem o teste, o participante conseguiu acertar a nomeação de 49 imagens no total. 

Como é descrito no quadro 10: 

 

Total de respostas corretas sem pista 47 

Total de pistas semânticas fornecidas 6 

Total de acertos após pistas semânticas 1 

Total de pistas fonêmicas fornecidas 8 

Total de acertos após pistas fonêmicas 1 

Total de acertos 49 

Total de erros 11 

Quadro 10: Resultados do teste de Nomeação de Boston. 

 

Conforme o quadro 10, G18 apresentou 11 erros, porém, dentre esses erros, o 

participante identificou o objeto ou o lugar de 7 imagens (cabide, cavalo marinho, cactos, 

pegador, pão de Açúcar, treliça e ampulheta), mas não conseguiu nomeá-las corretamente. 

Nota-se que G18 parece ter os conceitos e as representações semânticas preservadas na 

memória de longo prazo, no entanto, às vezes, não consegue ativar o léxico correto, 

apresentando dificuldades no segundo nível de representação da produção da fala que é o 

acesso ao léxico da imagem. 
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Essa dificuldade pode estar ligada a lesões nas regiões ao redor do fascículo 

arqueado24, comprometendo as vias de acesso onde ocorre a ativação lexical na região 

temporal do hemisfério esquerdo (CATANI et al., 2007). 

De modo geral, observa-se que, quando a tarefa exige a nomeação da imagem já 

impressa, G18 possui mais facilidade de acessar, como é demonstrado no teste de Nomeação 

de Boston, pois ele precisa visualizar a imagem e acessar o léxico correspondente. No entanto, 

quando a tarefa exige planejamento de estratégias e raciocínio, isto é, desempenho das 

funções executivas e mais acesso lexical, como no teste de fluência verbal, G18 apresenta 

dificuldades para executar, pois ele precisa planejar as categorias e elaborar as estratégias para 

dizer mais palavras em menos tempo, aumentando a demanda cognitiva. 

 

4.3.2 Tarefas de compreensão 

 

Para compor essa seção, foram realizados tarefas para analisar a compreensão do 

participante em determinadas atividades, como: o teste token para a compreensão verbal, 

tarefa de compreensão leitora para identificar anomalias e tarefa de leitura e interpretação de 

texto e de provérbios. 

O teste Token (descrito na seção 3.5.2.5), além de analisar a compreensão verbal, 

permite observar também o desempenho da memória de trabalho e da atenção, pois para a 

execução do teste é necessário que o participante interprete, compreenda os comandos, e 

mantenha as informações na memória de trabalho até serem executadas. 

O teste possui 36 comandos, divididos em 6 partes, que vão aumentando 

gradativamente o nível de dificuldades. O participante acertou 31 comandos, solicitando a 

repetição dos comandos 6 vezes. Observou-se que quanto maior o grau de dificuldade da 

tarefa, envolvendo mais de dois itens, maior era sua solicitação para repetição do comando e 

de erros por G18. Em vista disso, pondera-se que a grande limitação do participante não era 

de compreender os comandos verbais da pesquisadora, mas sim, de manter as informações 

ativas na memória de trabalho o tempo suficiente para executá-las. 

De modo geral, nota-se que G18 teve um bom desempenho no teste token e, 

consequentemente, apresentou uma boa compreensão verbal. No entanto, quando a tarefa é 

mais complexa, exigindo muito do desempenho das funções executivas, como a memória de 

                                                 
24 Essa área já foi apresentada nesse trabalho (figura 17). O fascículo arqueado, basicamente, é a via que conecta 

as áreas de Wernicke e Broca (VAN DE GRAAFF, 2013). 
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trabalho, o participante apresenta dificuldades para a execução, como já foi também 

demonstrado em outros testes. 

Durante a tarefa de compreensão leitora para identificar anomalias (descrita na seção 

3.5.2.3), G18 estava desatento e desmotivado para ler os textos e isso, de certa forma, pode ter 

prejudicado as suas respostas. G18 encontrou a frase divergente em um texto, porém com 

base na observação da execução do teste, pressupõe-se que o participante não tenha se 

atentado para o real sentido da frase, apenas grifando qualquer uma, para se ver livre da 

tarefa. 

Na compreensão do texto, G18 apresentou dificuldades, pois a tarefa exigia dele a 

leitura do texto e, durante a leitura, ele teria que captar os detalhes gerais para dizer, 

organizando uma sentença compreensível, ou seja, se trata de uma demanda cognitiva 

bastante complexa. Nota-se no excerto 7 que G18 se detém aos detalhes iniciais do texto 

como “eles foram no show” e “tinha pagado os ingressos”, no entanto, não recupera as outras 

informações importantes presentes no texto para produzir sentido. E, na segunda oração 

presente em sua resposta “Jesuí largou ela lá de fora”, G18 faz uma mistura de fatos e se 

confunde ao construir a oração. No excerto 7, é exposta a resposta de G18 referente à 

compreensão do texto lido: 

 

Excerto 7: 

 

Eu entendi que eles foram no show (.) e o::: Jesuí (.) largou ela lá de 

fora (.) e tinha pagado os ingressos (.) só. (resposta de G18 para a 

compreensão do texto) 

 

Esta dificuldade de descrever detalhes pode estar relacionada ao comprometimento 

do hemisfério esquerdo, mais especificamente, do lobo frontal, pois, como argumenta 

Mendonça et al., (2007, p. 82), o paciente com distúrbios consequente às lesões frontais 

“algumas vezes se fixa em um detalhe que pode ser irrelevante e modifica a percepção 

global”. Dessa forma, observa-se que G18 não mencionou algumas partes essenciais do texto, 

como o atraso de Laura que fez os dois personagens se desencontrarem e correrem o risco de 

perder o show tão esperado. 

O indivíduo, no processamento da leitura, utiliza duas vias cognitivas, a lexical e a 

fonológica. As palavras frequentes que possuem uma representação ortográfica, semântica e 

fonológica pré-estocadas no léxico, são lidas de forma mais rápida e corretamente na via 

lexical direta. Já as palavras não conhecidas, cuja pronúncia não existe no léxico são 
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construídas na via fonológica, por meio de decodificação grafema-fonema (PINHEIRO; 

NEVES, 2001). Nota-se que G18 apresentou dificuldades para ler a palavra “Josué”, 

pronunciando-a “Zoue” inicialmente. Isso pode indicar que G18 utilizou, primeiramente, a via 

fonológica para tentar deduzir a pronúncia da palavra, por se tratar de uma palavra não 

frequente para ele. 

Observa-se também que na sua interpretação do texto, G18 se equivocou novamente 

na pronúncia da palavra “Josué” dizendo “Jesuí”, comprovando mais uma vez, o uso da via 

fonológica na tentativa de acessar o léxico correto. Nota-se que a partir do aspecto fonético e 

do contexto do texto, G18 conseguiu identificar que a palavra Josué se tratava de um nome 

próprio, mesmo não articulando corretamente os fonemas. 

Durante a tarefa de leitura e compreensão de texto e de provérbios (descrito na seção 

3.5.2.4), observou-se que G18 possui uma leitura fluida, articulando bem as palavras e, com o 

ritmo consideravelmente normal. Contudo, ele não respeita as pontuações, lendo em um ritmo 

contínuo sem pausas. Na tarefa, foram apresentadas ao participante cinco frases que ele teria 

que ler e interpretá-las. Buscou-se selecionar provérbios frequentes no contexto social dele, o 

que parece ter sido alcançado, pois, a maioria dos provérbios (o provérbio 1, 4 e 5) G18 disse 

já ter ouvido. No excerto 8, são apresentados os provérbios populares em negrito e as 

interpretações de G18 para cada um: 

 

Excerto 8: 

 

1. Saco vazio não para em pé. 

Interpretação: Que saco vazio não para em pé. Que tá com fome (.) ai 

não para em pé. 

 

2 Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

Interpretação: Que arde o olho se jogar pimenta. Quer dizer que::: a 

pimenta é ardida. 

 

3 Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

Interpretação: Que um pássaro na mão (.) voa (.) e dois voa sozinho. 

 

4 Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 

Interpretação: Que a água quando bate (.) a pedra mole (.) fura a 

pedra. 

 

5 Antes só do que mal acompanhado. 

Interpretação: Que a pessoa sozinha (.) quer dizer não falei errado (.) 

que uma (.) pessoa malan::dra (.) anda com outra (.) do mal caminho 

(.) no caso do bem (.) ela anda do bem e anda com outra errada. 

(Provérbios populares e as interpretações de G18 de cada um). 
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Observa-se, no excerto 8, que G18 se baseia em um nível concreto para suas 

interpretações, detendo-se a aspectos linguísticos da língua25, porém não utiliza recursos 

extralinguísticos26 para construir o sentindo dos provérbios. De modo geral, os provérbios 

possuem características de usos e costumes do povo e, para construir o sentido não é 

suficiente apenas a compreensão dos elementos linguísticos presentes, mas são necessários 

fatores extralinguísticos. Dessa forma, nota-se que G18 atribui o significado literal das 

palavras, sem alcançar o sentido metafórico dos provérbios. 

Com exceção no provérbio 1, em que G18 realizou uma interpretação mais abstrata, 

quando respondeu que “tá com fome ai não para em pé”. G18 conseguiu relacionar o saco 

vazio com uma pessoa com fome, pressupondo que, uma pessoa que não se alimenta ficará 

fraca.  

No provérbio 5, G18 também conseguiu fazer algumas relações ao sentido abstrato 

(dizendo que uma pessoa malandra anda com outra do bem). Pressupõe na resposta do 

participante que a pessoa do bem está mal acompanhada por andar com a pessoa malandra. 

No entanto, ele não faz menção ao sentido de que é melhor ficar sozinho do que ao lado de 

uma pessoa ruim. 

Nos outros provérbios (2, 3 e 4), G18 não alcança o sentido abstrato, ou seja, a 

compreensão dele está condicionada ao sentindo literal das coisas e, por isso, apresenta 

dificuldades em fazer relações metafóricas. Nota-se, portanto, que G18 consegue 

compreender, de modo geral, o enunciado, tanto no texto quanto nos provérbios, porém, 

considerando que os provérbios exigem relações abstratas para a construção do significado, o 

participante não consegue construir o sentido desses provérbios. 

Enfim, as tarefas de compreensão mostram que o participante, no geral, conseguiu 

compreender os comandos do teste token, no entanto, para executá-los, quando a tarefa exigia 

a retenção de muitas informações, ele apresentava dificuldades. Na compreensão do texto, 

G18 conseguiu compreender a história, porém, não se deteve aos detalhes. Na tarefa de 

interpretação dos provérbios, G18 conseguiu dizer o que significava, por se tratar de poucas 

informações, no entanto, construiu um sentido literal e concreto, não estabelecendo o sentido 

abstrato e completo dos provérbios. 

 

                                                 
25 São as informações explícitas no texto. 
26 Elementos que vão além do texto em si, observando, por exemplo, o contexto, a intencionalidade, etc. 
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4.3.3 Testes de produção 

 

No aspecto da produção da linguagem foram coletados dados, tanto de forma oral, 

como escrita, com o objetivo de verificar o desempenho do participante nessas duas 

habilidades linguísticas. Dentro das tarefas de produção oral, foi analisado também o teste 

prancha “Roubo dos biscoitos”, e juntamente com as tarefas de produção escrita foram 

analisadas as tarefas de ditado e cópia. 

Durante a entrevista foi solicitado ao participante que falasse sobre: i) uma história 

de sua preferência; ii) o enredo de um filme também de sua preferência; iii) as regras de um 

jogo de futebol; e iv) uma receita de comida. Com essas tarefas, pretendia-se observar a forma 

com que G18 se expressa, considerando que cada um desses gêneros possui estruturas 

diversas. 

Na produção oral da história, pressupunha-se que a primeira história que G18 

lembrasse como favorita, era porque ele a conhecia, e conhecendo saberia contar mesmo que 

resumidamente o tema principal, mas verificou-se que G18 apresentou dificuldades para 

acessar na memória as informações principais da história. Lembrou-se de pouquíssimos 

detalhes, mas não o suficiente para relatar o aspecto central da história. Conforme apresenta o 

excerto 9: 

Excerto 9: 

 

54. Pesquisadora: [...] Ah entendi (.) Você gosta de::: Você falou que 

gosta de ler né (.) Você tem alguma história assim que você lembra 

que você mais gosta? 

55. G18: Não eu só lembro do::: sítio do picapau amarelo mas é muito 

comprida pra contar. 

56. Pesquisadora: Sério? Mas conta assim uma partezinha (.) alguma 

coisa que você lembra. 

57. G18: a do::: do::: Emílio (.) da Emília que o::: que a Emília::: (.) 

ela nasceu né (.) só sei isso aí da Emília só. 

58. Pesquisadora: Como que ela nasceu? 

59. G18: Nasceu num::: (.) berço. 

60. Pesquisadora: É? E o quê que ela fazia? 

61. G18: >Ela gostava de ler também<. 

62. Pesquisadora: É? (.) E o que mas só? 

63. G18: Só. 

64. Pesquisadora: Quais eram os outros personagens? 

65. G18: O Emílio o::: Visconde. 

66. Pesquisadora: O Viscon:::de (.) quem era o Visconde? 

67. G18: Era o de verde. 

68. Pesquisadora: O quê que ele fazia? Você lembra? 
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69. G18: Não não lembro. [...] (Diálogo entre a pesquisadora e o 

participante) 

 

No excerto 9, G18 para relatar a história apresenta frases curtas e novamente sem 

muitos detalhes. Observa-se no diálogo, que ele tenta recuperar as informações que compõem 

a história e se recorda apenas dos personagens e suas características principais (Emília que 

gostava de ler e Visconde que era o de verde). Isso pode estar relacionado ao fato de que o 

“Sítio do Pica-pau Amarelo” era constituído de várias histórias com os mesmos personagens, 

e assim, foi mais fácil ele recordar dos personagens do que detalhes da história. 

Segundo Álvares (2016), para efetivar as trocas dentro de um diálogo, existe a 

necessidade de que sejam ativados conhecimentos linguísticos e extralinguísticos. Dessa 

forma, na fala 58 quando a pesquisadora pergunta como a Emília nasceu, ela se refere à forma 

como a Emília foi criada, considerando que a personagem é uma boneca que foi fabricada 

pelas mãos da tia Anastácia. No entanto, G18 não compreende a intenção comunicativa da 

pesquisadora e utiliza uma resposta literal/concreta se referindo ao local onde as crianças 

quando nascem ficam “nasceu num berço”, apresentando novamente a visão literal das coisas. 

Da mesma forma, ocorreu na fala 66 quando a pesquisadora pergunta quem era o 

Visconde, G18 utiliza novamente o sentido literal/concreto em sua resposta, quando diz que 

“era o de verde” se referindo a cor das roupas do personagem da história. 

Outro aspecto observado em sua fala foi que G18 reteve uma informação na memória 

de trabalho até ser executada novamente. Isto é, na fala 60, a pesquisadora pergunta ao 

participante o quê que a Emília fazia e, ele respondeu que “ela gostava de ler também”, a 

palavra “também” faz referência à resposta de G18 no início da entrevista quando a 

pesquisadora pergunta se ele gostava de ler. Dessa forma, G18 retoma essa informação para 

utilizar em sua resposta, descrevendo que a personagem assim como ele gostava de ler. 

Na produção do enredo do filme, G18 utiliza novamente frases curtas para descrevê-

lo, porém, na pergunta sobre o quê que acontece no filme, ele selecionou mais informações 

para construir sua resposta, descrevendo de forma contínua a ação do filme (conforme o 

Excerto 10). Nota-se em sua resposta na fala 77, que G18 utiliza das conjunções “que” e “e” 

para conectar as oração e produzir sentido. 

 

Excerto 10: 

 

70. Pesquisadora: Não? (.) você gosta de assistir filme? 

71. G18: Gosto. 
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72. Pesquisadora: Você lembra de algum bom assim (.) pra me 

contar? 

73. G18: Bom só Carga Explosiva. 

74. Pesquisadora: Carga Explosiva ((risos)) como que é esse filme? 

(.) porque eu nunca assistir não eu quero saber como é que é. 

75. G18: É de ação. 

76. Pesquisadora: É? e o quê que acontece? 

77. G18: Ele pega o carro e::: tem uma missão pra ele fazer (.) que é::: 

que é se livrar dos trem do carro (.) que é a bom::ba (.) e só. 

78. Pesquisadora: E ele consegue? 

79. G18: Conse::gue. 

80. Pesquisadora: O quê que ele faz pra conseguir? 

81. G18: ele::: ele::: corre. 

82. Pesquisadora: Corre de quem? 

83. G18: Corre de carro. 

84. Pesquisadora: A e o povo vai atrás dele? 

85. G18: Vai atrás dele. 

86. Pesquisadora: E ele tem que desativar a bomba? 

87. G18: Desativar a bomba. (Diálogo entre a pesquisadora e o 

participante) 

 

A sentença 77 revela a estrutura sintático-semântica que G18 constrói para produzir 

sentido. Observa-se que ele consegue ativar as representações referentes ao filme e, na sua 

produção oral, ele estrutura as orações em partes pausadamente que, são conectadas por 

conjunções (“e” e “que”). Isto é, G18 organiza as orações conforme ocorrem as cenas do 

filme, descrevendo-as passo a passo o que o personagem precisa fazer. Esse fato se justifica 

pelo uso de verbos no presente do indicativo, como se ele estivesse presenciando as cenas do 

filme. 

Nota-se que G18 utiliza as conjunções para encadear as orações uma à outra. 

Primeiro ele constrói a oração “ele pega o carro” selecionando um verbo dinâmico e, 

posteriormente, constrói as outras orações com verbos sem dinamicidade (“tem”, “é”, “é”), 

para a constatação dos fatos. Essas escolhas indicam que as outras orações estão ligadas 

semanticamente ao fato de o personagem pegar o carro e, a partir desse evento, realizar uma 

missão de se livrar da bomba. Observa-se que nessa frase, G18 centra-se nas cenas principais 

que conduzem ao clímax, e é capaz de resumir basicamente o filme, mesmo que de forma 

bastante superficial, fazendo referência ao título “carga explosiva”. 

De modo geral, G18 descreve mais informações sobre o filme em comparação a 

história. Isso pode estar relacionado ao fato de que o livro é uma compilação de várias 

histórias/aventuras, já o filme, embora de ação, tem um único enredo, tornando-se menos 

complexo para a ativação e processamento da informação. Outro aspecto observado é que a 
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história é lida/escutada, assim, as cenas são imaginadas. Já o filme, as cenas são vistas e, as 

informações são apresentadas já prontas para o participante. Essa diferença parece ter 

importância na compreensão de G18, pois, nos testes que dependiam exclusivamente do 

acesso às representações mentais (fluência verbal), o participante apresentava dificuldades. Já 

em tarefas com as informações impressas (imagens, textos), ele tinha mais facilidade de 

executar. 

Durante a entrevista, observa-se o padrão discursivo de G18. Ele muitas vezes, 

utiliza algumas palavras da pergunta da pesquisadora como ancora para produzir a sua fala, e 

ao responder, usa o sentido literal. G18 parece selecionar na pergunta a palavra que tem maior 

carga semântica e, com base nela, estruturar a sua resposta, como é mostrado no excerto 10 

pelas palavras sublinhadas. A cada tomada de turno ele se fixa em um ponto da pergunta e 

responde de forma direta e repetida, não se atentando muitas vezes, para toda a estrutura e o 

aspecto semântico da pergunta. Dessa forma, na pergunta há informações dadas e informações 

novas que a pesquisadora quer saber, G18 interpreta adequadamente a pergunta e, produz uma 

resposta esperada, mesmo que seja repetida e sintética. 

Na produção oral das regras do jogo de futebol, o participante descreve 

primeiramente, a organização dos jogadores dentro de campo e, depois a função de cada um 

dentro do jogo. Conforme é apresentado no excerto 11: 

 

Excerto 11: 

 

122. Pesquisadora: E você saberia como que é a regra do futebol (.) 

pra me explicar? 

123. G18: <Saberia>. 

124. Pesquisadora: Como? 

125. G18: Que::: primeiro começa com o goleiro (.) com o zagueiro 

atacante e os meia. 

126. Pesquisadora: E o que eles fazem? >é porque eu não conheço 

muito futebol<. 

127. G18: Os zagueiros eles::: tiram a bola o meio eles (.) recebem a 

bola e os atacantes eles::: (.) fazem gol. 

128. Pesquisadora: E você é o que? 

129. G18: Eu sou o zagueiro. 

130. Pesquisadora: O zagueiro faz o que mesmo? 

131. G18: Tira a bola. 

132. Pesquisadora: A::: ele tira a bola lá:: pra não ir. 

133. G18: Pra não entrar pro gol. (Diálogo entre a pesquisadora e o 

participante) 
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Nota-se que, assim como o filme, os detalhes são também mais recuperados, 

considerando que G18 gosta bastante de jogar futebol. O participante organiza a sua produção 

oral, de acordo com a experiência dele dentro do jogo, ou seja, a experiência empírica o faz 

abstrair dados da realidade e aplicá-los à sua fala, organizando as sentenças com base na 

representação mental que ele constitui do jogo de futebol. 

Na fala 125, G18 descreve como seria um jogo de futebol, nota-se que ele utiliza a 

sua posição dentro do jogo (zagueiro) para nortear a sua descrição. Como se G18 iniciasse o 

jogo quando o goleiro jogasse a bola para ele e depois ele jogasse para os atacantes e os 

jogadores de meio de campo. 

Na fala 127, G18 descreve a função de cada jogador, iniciando com a sua posição 

(zagueiro), novamente ele parte da sua experiência como jogador para explicar o jogo. Tanto 

para descrever como seria o jogo quanto para citar as funções dos jogadores, G18 utiliza a 

“bola” como um instrumento norteador/referência na sua fala. 

Na fala 127, observa-se que G18 ao descrever as funções dos jogadores, utiliza os 

substantivos (zagueiros, meio e atacantes) destacando os sujeitos das sentenças. No entanto, 

ele utiliza o pronome (eles) logo após os nomes (substantivos), produzindo um efeito de 

reafirmação, retomando a posição dos sujeitos. Dessa forma, o participante utiliza estrutura de 

tópico composta por uma forma nominal (zagueiros, meio e atacantes), mais uma forma 

pronominal de retomada dos nomes. 

Nota-se também nessa mesma fala que G18 realiza a concordância verbal padrão de 

todos os verbos, com o pronome (eles) na terceira pessoa do plural. Observa-se que G18 

utiliza o substantivo “meio” no singular não concordando com o pronome no plural. A 

escolha de G18 se justifica pelo fato da palavra “meio” estar em uma forma mais complexa, 

polissêmica, que indica tanto o sujeito que desempenha o papel de meio de campo, quanto 

indica a posição, e também é um numeral. Dessa forma, ele utiliza a forma não marcada, 

menos complexa que é o singular. 

Na produção das regras de uma receita, G18 descreve o procedimento com base nas 

observações que realizou da mãe ao fazer a comida (conforme o excerto 12). Dessa forma, 

percebe-se que como G18 não conhece a receita, ele recupera na memória as ações 

observadas da mãe para produzir a sua fala, demonstrando uma boa ativação da memória de 

longo prazo. 

 

Excerto 12: 

 



107 

 

96. Pesquisadora: É bom né? (.) você saberia como fazer um arroz e 

um feijão? 

97. G18: Nã::o. 

98. Pesquisadora: Você nunca aprendeu não? 

99. G18: Nunca apren::di ((risos)). 

100. Pesquisadora: Mas você já viu sua mãe fazendo? 

101. G18: Já. 

102. Pesquisadora: Você imagina como seria? 

103. G18: Mais ou menos. 

104. Pesquisadora: Você consegue me contar? 

105. G18: Consigo (.) o arroz é na panela de::: elétrica de::: (.) que vai 

na luz (.) e o feijão você esquenta a água. 

106. Pesquisadora: A o arroz é na elétrica? 

107. G18: Na elétrica. ((a mãe fala “depois que inventaram minha 

filha”)) ((risos)) 

108. Pesquisadora: Melhor coisa né (.) rápido e prático... ((a mãe fala 

“joga tudo dentro e acabou”)) E o feijão como que é? Esquenta a 

água? 

109. G18: Esquenta a água. 

110. Pesquisadora: Pra fazer o que com essa água? 

111. G18: Pra fazer o feijão. 

112. Pesquisadora: Aí joga o feijão? 

113. G18: Na água e::: tá pronto (.) ((a mãe fala “tem que 

cozi:::nhar”)) Só isso::: mãe. (Diálogo entre a pesquisadora e o 

participante) 

 

Na fala 105, G18 diz que a panela de fazer arroz é aquela que vai na “luz”. Ao usar a 

palavra “luz” no lugar de “tomada”, indica que ele utilizou uma categorização de nível básico 

e, essa escolha é mais fácil de ser usada pela cognição. Isto é, de modo geral, segundo Lima 

(2010), essa categorização é uma economia para o cérebro, pois, essa categoria faz parte da 

forma cultural validada na comunidade em que o sujeito está inserido, permitindo 

generalizações. 

Para verificar ainda a produção oral, foi realizado com o participante o teste prancha 

“Roubo dos biscoitos” (descrito na seção 3.5.2.7), observando o seu relato. Foi solicitado a 

G18 que relatasse oralmente o que estava vendo na figura e depois escrevesse as suas 

observações. A produção oral do teste é apresentada no excerto 13: 

 

Excerto 13: 

 

1. Pesquisadora: Eu quero que você olhe toda essa imagem verifique 

todos os detalhes (.) e me conte tudo que está acontecendo aí. 

2. G18: A mãe tá lavando a lou::ça (.) deixando a água cair:: (.) e o 

menino tá pegando a bolacha (.) para comer. 

3. Pesquisadora: Só isso? 
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4. G18: Na verdade (.) a mãe deixou a água cair né (.) cair fora do 

negócio ai (.) e o outro tá pegando a bolacha escondido da mãe. 

5. Pesquisadora: Escondido? 

6. G18: Escondido (.) porque a mãe tá de costa. 

7. Pesquisadora: E será o quê que a mãe está fazendo? 

8. G18: Lavando louça. 

9. Pesquisadora: E ela não tá olhando os meninos? 

10. G18: Não (.) tá de costa. (produção oral de G18 durante o teste 

“roubo dos biscoitos”) 

 

G18, no primeiro momento da sua fala, descreve os dois eventos presentes na 

imagem, sem conectá-los. Já no segundo momento da sua fala, iniciado pelo o termo “na 

verdade” (na fala 4 do excerto), indicando reformulação, G18 organiza sua resposta, 

conectando os eventos. Isto é, ele observa que a mãe está de costas, lavando as louças e por 

isso, não viu o menino pegar a bolacha escondido. 

Nota-se que o participante consegue conectar as informações da imagem, no entanto, 

deixa de perceber alguns detalhes importantes como, por exemplo, que a mãe deixa a água 

cair porque está distraída com algo fora da janela e por isso também, não vê os filhos em 

perigo quase caindo do banco. 

Outro aspecto também analisado na fala de G18 é que, no primeiro momento de sua 

resposta, “A mãe tá lavando a lou::ça (.) deixando a água cair:: (.) e o menino tá pegando a 

bolacha (.) para comer”, ele utiliza duas locuções verbais nos dois acontecimentos da imagem. 

Observa-se que os eventos são descritos com o verbo auxiliar (estar) presente do indicativo e 

os dois verbos principais (lavar e pegar) na forma nominal de gerúndio. Dessa forma, o uso 

dos gerúndios demonstra que os eventos estão ocorrendo e são simultâneos. Isso indica que 

G18 consegue interpretar a imagem expressa no papel, como um acontecimento no mundo, 

embora ele se atenha às informações essenciais sem focar os detalhes, utilizando marcas 

linguísticas como os verbos, para demonstrar essa dinâmica. 

Já no segundo momento (na verdade a mãe deixou a água cair né... cair fora do 

negócio ai... e o outro tá pegando a bolacha escondido da mãe... porque a mãe tá de costa), 

G18 reformula a sua fala e, utiliza um verbo deixar no passado perfeito (deixou), indicando 

um acontecimento finalizado, ou seja, com essa escolha ele demonstra que a água já caiu da 

pia e não tem como voltar. Depois ele utiliza a mesma locução verbal (tá pegando) para se 

referir ao evento das crianças, demonstrando simultaneidade na ação em pegar os biscoitos. E 

por fim, seleciona o verbo (está) no presente para constatar que a mãe ainda permanece de 

costas, numa perspectiva mais estática do evento. 
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Na produção escrita desse mesmo teste prancha “Roubo dos biscoitos”, o 

participante realiza uma produção mais reduzida que na produção oral (conforme o excerto 

14). Isso pode estar relacionado ao fato que, oralmente (conforme excerto 13) o locutor possui 

recursos de reformulação, interação com interlocutor, dentre outros, que facilita a produção. 

 

Excerto 14: 

 

A mãe tava lavando a louça e as criança fazendo bagunça na cozinha. 

(produção escrita de G18 durante o teste “roubo dos biscoitos”). 

 

Na escrita, o participante muda o tempo verbal da locução verbal que descreve o 

acontecimento da mãe. Isto é, G18 utiliza o verbo auxiliar (estava) no pretérito imperfeito, 

indicando um acontecimento no passado, mas não finalizado. E para descrever o evento das 

crianças ele utiliza o verbo no gerúndio (fazendo), indicando continuidade da ação. 

Outro aspecto observado é que G18 consegue fazer especificações e generalizações, 

ou seja, em comparação com as duas produções, o participante utiliza “pegando a bolacha” na 

produção oral e, substitui por uma generalização na produção escrita “fazendo bagunça na 

cozinha”. Nota-se que ele faz uma generalização avaliativa, primeiro descreve oralmente o 

que vê na imagem e, depois na escrita, que lhe permite pensar e reavaliar a imagem, ele 

generaliza o evento. 

Para a análise da produção escrita, foram coletadas produções tanto no papel como 

no computador, com o objetivo de verificar o desempenho do participante em cada 

modalidade. Na produção realizada no papel, foi solicitado a G18 que primeiramente, 

escrevesse as regras do futebol, conforme é apresentado no excerto 15: 

 

Excerto 15: 

 

Futebol é um esporte que começa com o goleiro e vai para o zagueiro 

que vai para o meio que vai pro atacante que faz o gol. (Regras do 

jogo de futebol escritas no papel pelo participante). 

 

No excerto 15, observa-se que G18, ao relatar as regras do futebol, descreve como 

ocorre de modo ordenado, uma jogada de futebol, demonstrando como a bola passa de 

jogador para jogador continuamente. Dessa forma, ao organizar a sua sentença, o participante 

utiliza como base, a sua posição dentro do jogo de futebol, e o caminho que a bola realiza no 
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jogo, ou seja, transfere para o mundo linguístico na mesma ordem que ocorre no mundo, 

produzindo de forma icônica 27a sua experiência. 

Outro aspecto observado é que G18 escreve de forma contínua, sem pausa e sem 

pontuação, encaixando uma oração à outra em um processo de recursividade28, realizado pelo 

pronome relativo “que”. Nota-se que na primeira oração “futebol é um esporte” são 

encaixadas todas as outras orações como informações mais específicas, isto é, utiliza o 

pronome relativo como forma de unir cada informação referente à posição dos jogadores à 

constituição do jogo de futebol. 

G18 descreve fielmente o caminho da bola em uma jogada de futebol, ou seja, a sua 

referência é a bola e ele realiza mentalmente essa trajetória, materializando-a 

linguisticamente. Quando ele diz que “começa com o goleiro”, essa informação pode estar 

relacionada, como já dissemos, ao fato de G18 desempenhar a função de zagueiro dentro do 

jogo, e em alguns momentos ele recebe a bola do goleiro para iniciar a partida, passando de 

jogador a jogador até chegar ao goleiro novamente. 

De modo geral, G18 consegue resumir uma jogada de futebol, a bola passa de 

jogador a jogador até se fazer o gol, e isso, é materializado de forma icônica. Essa é a 

dinâmica do jogo que o participante consegue expressar perfeitamente, devido a sua 

experiência com o esporte. 

No excerto 16, o participante tinha a tarefa de escrever uma história de sua 

preferência e, escolheu a história da Bela e a fera. Nota-se que G18 utiliza, novamente, 

elementos de recursividade indicado pelo pronome relativo “que”, encaixando uma oração à 

outra. Como é demonstrado no excerto 16: 

 

Excerto 16: 

 

História da Bela e a fera 

Em um lindo dia a Bela e a Fera tava conversando entre amigos que 

estavam ler um livro pródio que acabou no mar da fúria. (História 

escrita no papel pelo participante). 

 

O participante seleciona termos que caracterizam o gênero narrativo como, por 

exemplo, “em um lindo dia” e o uso de verbos no pretérito imperfeito (estavam) e perfeito 

                                                 
27 Elementos de iconicidade procuram representar por semelhança o mundo real (quanto maior a iconicidade de 

um signo, menor o seu grau de abstração ou esquematização) (FREITAS, 2008). 
28 As línguas humanas apresentam relações hierárquicas e admitem o encaixamento recursivo de sintagmas 

dentro de outros sintagmas (MARCILESE; CORREA; AUGUSTO, 2014). 
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(acabou), indicando que a história já ocorreu antes da fala. Essas escolhas demonstram o seu 

conhecimento sobre a estrutura que compõe o gênero textual. 

Outro aspecto analisado é que G18 escolheu a história da Bela e da Fera, no entanto, 

não narrou como ela é de verdade, criando a sua própria versão. Essa atitude pode ter relação 

ao fato de G18 não conseguir se lembrar dos detalhes que constitui a história. Observa-se 

também o uso de palavras complexas, como a palavra “pródio” que significa para G18 “livro 

vazio” e a palavra “fúria”. O uso desses e outros termos demonstra que o participante possui 

um rico vocabulário. 

Na produção escrita realizada no computador, foi apresentada a G18 uma imagem 

(apresentada no Anexo G) para que ele escrevesse um texto tendo-a como base. A imagem é 

dividida em seis quadros que, unindo todos representa, uma sequência de ações. No excerto 

17, é exposta a produção escrita do participante: 

 

Excerto 17: 

 

Ele tá catando os tijolos para fazer a massa e construir a casa e pintar 

para ele morar (História escrita no computador pelo participante). 

 

No excerto 17, verifica-se que G18 utiliza novamente os elementos de recursividade, 

indicado pela conjunção “e”. O participante constrói a sentença, encaixando as ações que o 

personagem da imagem precisa realizar à oração inicial “ele tá catando os tijolos”. 

Observa-se que a forma como G18 vê a imagem ele a materializa na escrita, ou seja, 

como a imagem é apresentada em quadros, ele percebeu que se trata de uma sequência de 

ações para alcançar o produto final. Dessa forma, G18 descreve o primeiro quadrinho 

(olhando os tijolos) como a ação inicial para conseguir alcançar o quadro final (a casa pronta). 

E no texto ele utiliza verbos nominais no infinitivo (fazer, construir, pintar e morar), para 

descrever ações presentes em cada quadrinho da imagem. 

Outro aspecto importante é que G18 utiliza novamente uma locução verbal (está 

cantando) com o verbo no presente, dando o sentido de atualidade do fato e o verbo no 

gerúndio, demonstrando que o acontecimento está ocorrendo ainda, pois o personagem está 

catando os tijolos nesse momento para realizar as outras tarefas. 

Foram realizadas também as tarefas de ditado e de cópia (descrito na seção 3.5.2.9), 

buscando observar o seu desempenho nas atividades, recebendo estímulos diferentes. Isto é, 

no ditado G18 recebe o estímulo auditivo para executar a tarefa e, na cópia o estímulo visual. 

Na figura 24, é apresentada a produção escrita referente à tarefa de ditado de G18. 
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Figura 24: Foto da produção escrita de G18 referente à tarefa de ditado. 

Nota: Descrição das frases produzidas por G18. 

(1) O CACHORRO SOMIU 

(2) A MESA QUEBROU 

(3) JOÃO VIAJOU COM MARIA PARA GOIANIA 

(4) TRÊS MENINO BRICAM DE JOGAR BOLA 

(5) AS CRIANÇA CHEGARAM 20 MINUTOS ATRASADO NA ESCOLA 

(6) A REUNIÃO FICO MARCADA PARA 19:30 

 

Durante a tarefa de ditado, G18 solicitou a repetição de 4 frases (as frases 2, 3, 5 e 6). 

No entanto, em todas as frases, só foi solicitada a repetição depois de um momento de 

desatenção, ou seja, quando algo tirou a sua atenção da tarefa. Como por exemplo, no final da 

frase 1, o participante ao escrever quebrou a ponta da lapiseira, e isso tirou a sua atenção, pois 

ele ficava olhando para a ponta da lapiseira e limpando as pontas que sujaram a folha. Dessa 

forma, ele solicitou a repetição da frase 2. Na frase 3, G18 errou a escrita e pegou a borracha 

para apagar, fazendo-o desviar o seu foco e solicitar a repetição. Na frase 4, ele não solicitou a 

repetição da frase e também não desviou a sua atenção. Na frase 5, G18 ficou olhando para a 

câmera, o que fez tirar o seu foco e pedir para repetir a frase. E na frase 6, G18 olhou para 

pesquisadora e confirmou a frase, repetindo-a ele próprio. 

Observam-se que todos os momentos que G18 pediu para repetir as frases foram em 

momentos que ele tirava o seu foco da tarefa, considerando que a tarefa de ditado requer a 

atuação da memória de trabalho, pois o indivíduo recebe o estímulo auditivo e precisa reter as 

informações até serem escritas. Dessa forma, se o foco atencional é interrompido, pode haver 

um comprometimento no desempenho da tarefa, o que indica ter sido o caso de G18. Nota-se 
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que nas frases que a sua atenção não foi desviada da tarefa, G18 conseguiu reter todas as 

informações para escrever toda a frase. 

De modo geral, G18 apresentou um bom desempenho na tarefa de ditado, com a 

presença de apenas alguns desvios da norma padrão. Como, por exemplo, no aspecto da 

concordância nominal que ele não acrescentou o plural nos sujeitos (“criança” e “menino”) 

nas frases 4 e 5 e, na frase 5 ele não concordou o adjetivo “atrasado” com o gênero (plural) e 

nem com o número (feminino). Outro aspecto, foi a forma escrita do verbo “fico” na frase 6, 

esse uso da grafia pode estar relacionado à forma como ele a expressa essa palavra na fala. 

Na tarefa de cópia, o estímulo recebido, diferente do ditado, era visual. Assim, a 

tarefa exigia de G18 a captação do estímulo, a retenção das informações para a cópia, 

considerando que como o estímulo era visual, o participante poderia retorná-lo sempre que 

sentisse necessidade. 

Durante a realização da tarefa, observa-se que G18 se manteve dependente do 

estímulo, ou seja, a cada palavra, ele conferia na frase para poder escrever. Dessa forma, o 

participante não optou por ler toda a frase e reter as informações para escrevê-las, mas 

escrevia a palavra à medida que ia lendo, e, por esse motivo, demorou mais para cumprir a 

tarefa. 

Nota-se que G18 executou perfeitamente a tarefa, copiando todas as palavras de 

forma correta, como é apresentado na figura 25. O participante apresentou um bom 

desempenho motor, escrevendo a frase com a letra de forma, como também nas outras 

produções escritas, que segundo a mãe ele considera mais fácil. 

 

 

Figura 25: Foto da produção escrita de G18 referente à tarefa de cópia. 

 

Enfim, considerando o exposto nesta seção, nota-se que as produções de G18 são 

construídas com base na forma como ele vê o mundo, partindo da sua posição. Ou seja, ele 

descreve e relata os fatos baseados em observações e experiências práticas dos 
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acontecimentos. Como, por exemplo, nas produções referentes às regras do futebol, a forma 

de fazer a comida, o filme e as duas imagens. Nessas atividades, G18 descreve os eventos 

como eles realmente ocorrem e são expressos. 

Observa-se, portanto, que G18, mesmo com todas as suas limitações, oriundas da 

lesão cerebral, conseguiu criar estratégias linguísticas específicas para compreender e 

produzir sentido, demonstrando um padrão em suas produções. Todas as escolhas lexicais e 

organização estrutural do discurso que G18 produz demonstram que o participante, mesmo 

com frases curtas consegue ativar formas da língua para promover significação. 

Isso pode estar relacionado ao fato que, segundo Scherer (2009), o hemisfério direito 

seria responsável pela integração semântica no aspecto do discurso e o hemisfério esquerdo 

seria responsável pela integração lexical. Dessa forma, G18 consegue realizar associações 

semânticas na produção discursiva, porém não consegue produzir sentenças de alta 

complexidade, devido o comprometimento na integração lexical. 

 

4.4 Discussão dos principais resultados 

 

Nesta seção, busca-se realizar uma discussão sobre os principais resultados do 

desempenho cognitivo e linguístico de G18, com base em todos os testes e informações 

coletadas. E, para melhor orientar o leitor, foram expostos no quadro 11 de forma sintética, os 

principais resultados obtidos: 

 

Tarefas para avaliação cognitiva 

 NOME RESULTADOS E GENERALIZAÇÕES 

 

ANT G18 paralisa-se em situações de conflito. 

Apresenta dificuldades em mudar de estratégia para solucionar o conflito. 

Alpha Span Retenção de dois itens na memória de trabalho. 

Aponta indícios de grande comprometimento na capacidade da memória de trabalho. 
Reading Span 

Pyramid and 

Palm Tree 

De 52 quadros que constitui o teste, G18 acertou 50. 

G18 apresentou um bom desempenho para realizar as associações semânticas, por meio 

de retomadas nas memórias. 

Simon Durante os testes, em situações de conflitos, G18 paralisou e, para se livrar da tarefa 

respondeu rápido comprometendo a acurácia. 

O controle inibitório de G18 parece ter sido comprometido, pois ele apresenta 

dificuldades para conter suas frustrações e ações. 

Wisconsin Em um total de 128 ações no teste, G18 acertou 57 e errou 71 vezes. 

G18 apresentou dificuldades em mudar de estratégias diante dos conflitos, 

comprometendo a flexibilidade cognitiva. 

Tarefas para avaliação linguística 

 Fluência verbal A quantidade de seleção (acesso) de palavras se manteve semelhante, entre dez e onze 

palavras nos dois testes de fluência. 
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G18 apresenta mais facilidade no nível semântico do que no fonológico. Isso pode ser 

explicado pelo fato da fluência semântica ser mais dependente do acesso à memória 

semântica do que aos processos executivos. 

Nomeação de 

Boston 

De 60 imagens que constitui o teste, o participante conseguiu acertar a nomeação de 49 

imagens no total. 

Quando o processo de acesso lexical não exige a criação de estratégias e 

planejamentos, G18 consegue desempenhar com eficiência. 

Token De 36 comandos, G18 acertou 31 e, solicitou a repetição 6 vezes dos comandos. 

O teste apontou que G18 possui uma boa compreensão verbal, no entanto, apresenta 

dificuldade de retenção de informação para cumprir a tarefa. 

Compreensão 

leitora 

De três textos lidos, G18 encontrou a frase divergente em um texto. 

Supõe-se que o participante não tenha se atentado para o real sentido da frase com 

anomalias, apenas grifando qualquer uma, para se ver livre da tarefa. 

Leitura e 

compreensão 

Na leitura do texto, G18 se detém aos detalhes iniciais do texto e não recupera as 

outras informações importantes. 

Nos provérbios, G18 se baseia em um nível concreto para suas interpretações e, não 

utiliza de recursos extralinguísticos para construir o sentindo dos provérbios. 

Por não observar os detalhes, G18 apresenta dificuldades em compreender o texto, pois 

não se detém a informações importantes para a construção do sentido. 

Nos provérbios, G18 não alcança o nível abstrato, ou seja, a compreensão dele está 

condicionada ao sentindo literal e, por isso apresenta dificuldades em fazer relações 

metafóricas. 

Produção oral Na oralidade, G18 utiliza a grande maioria dos verbos no presente do indicativo, 

promovendo o sentido de atualidade, como se presenciasse as cenas, voltando ao 

momento dos acontecimentos. 

O participante organiza a sua produção oral, de acordo com a experiência, ou seja, a 

experiência empírica o faz abstrair dados da realidade e aplicar na sua fala, 

organizando com base na sua representação mental. 

“Roubo dos 

biscoitos” 

Nota-se que o participante consegue conectar as informações da imagem, no entanto, 

deixa de perceber alguns detalhes importantes. 

Todas as escolhas lexicais e organização estrutural do discurso que G18 produz 

demonstram que, ele, mesmo com frases curtas, consegue ativar formas da língua para 

promover sentido. 

Produção escrita Apresenta elementos de recursividade, indicado pelas conjunções “que” e “e”, 

promovendo o encadeamento das orações. 

G18 utiliza a escrita para materializar os fatos, tal qual, como ele vê o mundo. De 

forma concreta, contínua e sem pausas. 

Ditado e Cópia No ditado G18 solicitou a repetição de 4 frases (as frases 2, 3, 5 e 6). Essas repetições 

só foram solicitadas quando o seu foco atencional era desviado. 

Na tarefa de cópia, G18 copiou todas as palavras de forma correta, mas se manteve 

dependente ao estímulo visual da frase. 

A tarefa de ditado requer a atuação da memória de trabalho, pois o indivíduo recebe o 

estímulo auditivo e precisa reter as informações até serem escritas. G18, por estar 

desatento durante a tarefa se manteve dependente ao estímulo auditivo. 

Na tarefa de cópia, G18 não reteve as palavras da frase para poder escrevê-las, mas a 

cada palavra retomava o estímulo visual. 

Quadro 11: Síntese dos principais resultados de G18. 

 

Observa-se que nos testes de avaliação cognitiva, mais especificamente de funções 

executivas, G18 apresentou dificuldades em reter informações relevantes para a execução da 

tarefa como, por exemplo, os comandos necessários para executar os testes e a perseverança 

nas categorias corretas no teste “Wisconsin”. Essas e outras dificuldades revelam um 

comprometimento na memória de trabalho, na flexibilidade cognitiva e no controle inibitório, 

componentes esses que constituem as funções executivas. 
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No aspecto linguístico, de modo geral, as produções de G18 tanto orais quanto 

escritas possuem um padrão. Isto é, a forma como ele se expressa é a forma como ele se 

posiciona discursivamente. Assim, G18 materializa na língua o seu modo de processamento. 

Como por exemplo, construindo as orações encadeadas pelas conjunções “que” e “e”, 

promovendo a recursividade no texto. Dessa forma, para produzir o texto, ele constrói uma 

sentença com vários períodos compostos encadeados um no outro. Como não há pontuações 

em seus textos, ele utiliza normalmente a conjunção “e”, e o pronome relativo “que” para 

poder unir as informações. 

Observa-se também que, G18 utiliza bastante as locuções verbais, sempre com 

verbos principais no gerúndio, demonstrando atos duradouros e simultâneos. 

Enfim, todos os testes foram essenciais para observar indícios de como ocorre o 

processamento linguístico de G18 e, que as funções executivas desempenham papel 

fundamental nesse processo. Observa-se, portanto, que G18 mesmo com suas limitações é 

capaz de utilizar as habilidades linguísticas em diversos contextos e situações, produzindo 

sentido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no quadro-resumo, buscou-se neste trabalho esmiuçar o caso de G18, isto 

é, reunir dados para que, de forma concreta, fosse possível descrever o retrato cognitivo e 

linguístico de G18. O objetivo não foi juntar um amontoado de dados, mas sim, a partir de 

cada tarefa demonstrar o desempenho de um indivíduo que possui uma malformação 

considerada rara. 

O primeiro objetivo desse estudo estava relacionado a verificar o desenvolvimento 

do participante em geral, considerando a malformação cerebral que ele possui. Buscou-se 

analisar nesse objetivo como era o desenvolvimento de modo geral do participante em vários 

ambientes, considerando a lesão cerebral. Diante disso, a hipótese para esse objetivo foi a de 

que o participante possui grandes limitações, devido à grande fenda cerebral, observando 

também as importantes áreas que foram afetadas. Esta hipótese se fundamentou em Amaral et 

al. (2001), que descreve que as fendas unilaterais de esquizencefalias grandes apresentam 

moderado ou severo atraso psicomotor, dependendo das áreas afetadas. 

Ao observar o comportamento e o desempenho de G18 no cotidiano e nos testes, 

constatou-se que ele realmente apresenta uma dificuldade de movimentação motora na mão e 

no pé direito. No entanto, essa dificuldade não afeta o seu desenvolvimento no dia a dia, pois 

mesmo com a limitação motora, G18 realiza normalmente as tarefas. Tudo indica que devido 

a G18 ter iniciado o tratamento com a fisioterapia desde bebê, houve uma reorganização dos 

circuitos neuronais, minimizando os impactos da lesão cerebral no aspecto motor. 

O segundo objetivo estava relacionado a analisar o desempenho do participante em 

atividades de avaliação das funções executivas: memória de trabalho, controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva. Nesse objetivo, buscava-se verificar no desempenho do participante 

os déficits das funções executivas devido à lesão. E teve como hipótese que, devido a grande 

lesão cerebral, G18 teria déficits nas funções executivas, considerando o afetamento no lobo 

frontal. Esta hipótese se baseia em Goldberg (2002), Izquierdo (2002), os quais afirmam que 

as funções executivas são processadas pelo córtex pré-frontal e, se essa área é lesionada, 

dependendo do grau de acometimento, pode ocorrer disfunção nos componentes das funções 

executivas (memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva), bem como 

outros aspectos cognitivos. 

Observou-se por meio dos testes que realmente as funções executivas foram 

comprometidas em diferentes níveis, devido à lesão. Observou-se o afetamento na memória 

de trabalho (alça fonológica), na flexibilidade cognitiva e no controle inibitório, pois verificou 
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que o participante, além de não conseguir reter mais de 2 informações na memória de 

trabalho, também tem dificuldades de mudar de estratégias para resolver os conflitos e que, 

quando se depara com um conflito, ele fica agitado comprometendo os resultados do teste, por 

não conseguir controlar as emoções. Por outro lado, os testes indicaram que G18 apresenta 

facilidade em realizar tarefas que envolvam estímulos visuoespaciais (com base em imagens 

impressas ou representação mental) e em tarefas de acesso a memória semântica. Dessa 

forma, constata-se que, mesmo que G18 tenha as funções executivas comprometidas, ele 

conseguiu criar meios para tentar minimizar os impactos dos déficits, encontrando novos 

caminhos para desempenhar as funções. 

O terceiro objetivo era referente a analisar o processamento linguístico do 

participante por meio de testes, observando a compreensão, o acesso lexical, a produção 

escrita e oral. Visou verificar a forma como o participante processava a linguagem em 

diferentes gêneros e estruturas linguísticas. Tinha como hipótese que o participante teria 

grandes déficits linguísticos relacionados à formação de metas e no planejamento de 

estratégias da linguagem como um todo. Esta hipótese fundamenta-se em Diamond (2013), 

que afirma que as funções executivas são responsáveis pelo planejamento, controle, 

elaboração de estratégias, etc. Dessa forma, para o processamento da linguagem, de modo 

geral, é necessário o bom desempenho dessas funções. 

Os resultados das tarefas linguísticas apresentaram que, devido ao fato de que G18 

ter dificuldades de controle e planejamento, não consegue operar quando há muitas 

informações para ele reter e produzir. Dessa forma, a sua estrutura frasal é fragmentada, 

construindo sentenças curtas sem se deter aos detalhes e produz e compreende a linguagem de 

forma literal. No entanto, como apresentado pelos dados, apesar de a lesão cerebral ter 

comprometido áreas importantes para a linguagem, G18 encontrou caminhos para executar as 

habilidades linguísticas, em diferentes níveis de dificuldades e desempenho. 

O quarto objetivo se refere a correlacionar o desempenho do participante em testes 

das funções executivas e em tarefas linguísticas. Tinha como hipótese que o participante teria 

dificuldades para executar tanto os testes de funções executivas quanto as tarefas linguísticas, 

devido à inter-relação entre essas funções para o desempenho de ambos. 

Observa-se em todos os testes realizados que realmente existe uma correlação o 

desempenho de G18 nas funções executivas no processamento linguístico, pois as 

dificuldades de memória de trabalho e flexibilidade cognitiva de G18 se refletem nas tarefas 

de linguagem, como dificuldades de retenção de informações e criação de estratégias em vista 
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de um conflito. No entanto, nota-se que G18 consegue executar as habilidades tanto 

linguísticas quanto cognitivas, dentro de suas possibilidades. 

Nota-se, portanto, que as hipóteses iniciais foram construídas tendo em vista somente 

a lesão cerebral dessa proporção e afetando áreas tão fundamentais para o desempenho das 

funções executivas e da linguagem. Dessa forma, considerou-se que G18 teria grandes 

limitações, no aspecto motor, cognitivo e linguístico. No entanto, os resultados mostraram que 

devido aos inúmeros estímulos recebidos, G18 conseguiu criar caminhos para se desenvolver, 

minimizando os impactos e as limitações de modo geral. 

Dessa forma, observando o desempenho do participante pressupõe-se que houve um 

processo de plasticidade cerebral, no qual os neurônios se reorganizaram e criaram conexões 

em outras regiões que não fossem lesionadas. No entanto, para comprovar essa hipótese 

seriam necessários estudos mais específicos com instrumentos de neuroimagem, verificando 

realmente as regiões que são acionadas durante o processamento da linguagem, algo que fica 

como sugestão para investigações futuras. 

Reafirma-se, então, a importância de estímulos externos e da atuação de diferentes 

profissionais da saúde, da educação, e também da família para o desenvolvimento de G18. 

Iniciar o tratamento o quanto antes, buscando estimular o bom desempenho das habilidades 

motoras e das funções executivas, tal como argumentam Cosenza; Guerra (2011) e Tarcitano 

(2012), com os quais esse trabalho se alinha, foram fundamentais para a superação das 

limitações que seriam impostas pela lesão. 

As contribuições deste trabalho para a ciência são várias por tratar-se de um caso de 

malformação rara, no qual se buscou apresentar um panorama do desempenho tanto do 

processamento linguístico quanto das funções executivas do participante. Para o âmbito da 

linguística, o trabalho demonstra como o participante usa a linguagem para se comunicar, as 

escolhas lexicais e semânticas que revelam a materialização linguística das suas 

representações mentais do mundo. Para o âmbito da saúde, essa pesquisa destaca o fato de um 

indivíduo que possui uma lesão na área de Broca no hemisfério esquerdo do cérebro, não 

possuir afasia de Broca e apresentar uma fluência e produção da fala compreensível. E no 

âmbito da educação, esse trabalho evidencia que um indivíduo é capaz de desempenhar 

habilidades linguísticas, mesmo possuindo uma lesão cerebral, para isso são necessários 

estímulos diversos, de modo a estimular a reorganização das funções cerebrais. Essa, talvez, 

seja a contribuição mais fundamental deste estudo. G18 mostra que, recebendo os estímulos 

adequados, é possível um rearranjo funcional no cérebro em que áreas não diretamente 

especializadas passem a comandar funções de áreas lesionadas, o que permite a superação de 
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limitações, embora com algumas dificuldades. G18 também mostra que ter uma lesão nem 

sempre significa ter uma disfunção, haja vista que ele não apresenta afasia de Broca. Isto 

posto, ressalta-se que todos os profissionais, seja da saúde, seja da educação, devem sempre 

focar no potencial das pessoas, não somente nas suas limitações. 
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APÊNDICE A: Tabela dos resultados do teste Token 

 

 

Comandos Respostas Repetição 

1 Certo  

2 Certo  

3 Certo  

4 Certo  

5 Certo  

6 Certo  

7 Certo  

8 Certo  

9 Certo  

10  Errado 

11 Certo  

12 Certo  

13 Certo  

14 Certo  

15 Certo  

16 Certo  

17  Certo 

18  Certo 

19 Certo  

20  Certo 

21 Certo  

22 Certo  

23 Certo  

24 Certo  

25 Errado  

26 Errado  

27 Errado  

28 Certo  

29 Certo  

30 Certo  

31  Certo 

32  Certo 

33 Certo  

34 Certo  

35 Certo  

36 Errado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



131 

 

APÊNDICE B: Transcrição das entrevistas. 

 

ENTREVISTA 1: MÃE DE G18 

 

Pesquisadora: Então (mãe do G18) é :: como que foi o desenvolvimento linguístico do 

Gabriel desde bebezinho? Como que ele aprendeu a ler :: escrever? 

Mãe: A ler... ele só :: ele falava aí quando ele escrevia ele só escrevia as consoantes ele não 

escrevia as vogais porque quando por exemplo se diz ‘fala’ então na hora de você escrever 

você diz o f é o fa então ele só escrevia o f e o l porque pra ele estava escrito ‘fala’ então a 

gente teve dificuldade de fazer ele entender que as vogais tinham que tá na letra também que 

não era só o som do f e do l... entendi? Então a gente teve essa dificuldade tanto é que ele teve 

que repetir o primeiro ano por conta disso pra ele entender isso porque ele só escrevia as 

consoantes. 

Pesquisadora: então ele não conseguia escrever? Não percebia. 

Mãe: não pra ele estava escrito então ele escrevia o f e o l e o quê que está escrito ai ‘fala’ ele 

sabia que estava escrito ‘fala’ mas só que ::: não estava correto aquilo entendi? Então a gente 

teve que explicar pra ele que as vogais entravam na escrita também... que as vezes ele só 

botava as consoantes então ele teve dificuldade nessa parte que ele teve que repetir pra ele 

entender tanto é que pra falar quando a gente falava com ele a gente falava devagar mostrava 

pra ele como que era o som produzido as vezes botava a mão dele na garganta da gente pra ele 

perceber que as cordas vibrava a fala vibrava pra ele produzir aquela vibração... então pra 

escrever também foi assim a gente mostrava pra ele as letras e as::: que tinha que acrescentar 

as vogais que nosso vocabulário exigia as vogais. 

Pesquisadora: mas ele fala normalmente? 

Mãe: falava normalmente a gente insistia com ele no falar correto e::: pronunciava as 

palavras até ele tentar falar igual... sempre falando com ele sempre explicando as coisas a ele 

desde bebê sempre explicava o que ia fazer porque ia fazer aquilo e como que era aquilo... 

entendi? Então pra escrever a mesma coisa tanto é que ele aprendeu a escrever com essas 

letras de pauzinho não sei como é que chamam hoje em dia... é letra de forma e aí ele só 

escreve com letra de forma... ele não dá conta... tentaram na escola ensinar e eu falei pra elas 

pra parar com aquilo porque isso ia atrapalhar a cabeça dele na hora dele escrever não ia 

acabar conseguindo escrever com nenhuma das duas... pela lei não tem letra que é obrigado 

na escola né já que ensinaram aquela primeira então que ficasse com aquela... ai ele usa 

aquela mas a letra está um garrancho hoje em dia :: nem eu leio. 
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Pesquisadora: mas e aí quando que ele começou assim ::: a falar pela primeira vez você 

lembra? 

Mãe: ele falou normal com idade tudo normal porque a gente sempre ficou em cima e diz que 

o estímulo é desde bebê né desde que sai da barriga..então a gente sempre conversou com ele 

falou devagar com ele explicou as coisas pra ele entendeu? Mostrava como que era a 

pronúncia então ele falou na idade correta que a pediatra se admirou... andou na idade correta 

porque a gente fazia exercício com ele mostrava como é ensinou ele a gatinhar tudo como se 

fosse uma criança normal sempre tratei ele como se fosse uma criança normal nunca teve 

aquilo de ai ele é especial não eu sempre fui exigente e rigorosa... é assim é assim vamos 

aprender a gente até em três a gente a mãe ensinava também falando com ele mostrando como 

é que era... a (tia de G18) a mesma coisa sempre ficamos as três em cima cobrando dele uma 

atitude normal um comportamento normal nunca como uma criança especial uma criança com 

deficiência entendeu? Então sempre estimulamos estimulamos até demais... (risos) 

infelizmente a gente estimulou demais ele. 

Pesquisadora: bom demais hoje ele é o que é porque vocês ajudaram. 

Mãe: então a gente sempre foi a pediatra se admirava com o desenvolvimento dele que estava 

tudo normal entendeu? Andou na idade certa com um ano se agarrava nas coisas e ia... caiu 

muito machucou muito a gente correu muito pra o pronto socorro mas sempre a gente... 

aquele andador capotava com o andador pra estimular as pernas nenhum pediatra 

recomenda... mas eu comprei o andador e ::: foi o que estimulou fazia ele mexer as duas 

pernas ao mesmo tempo entendeu? Ai ele aprendeu a ter o movimento sincronizado uma 

mexia a outra mexia foi o que estimulou ele. 

Pesquisadora: é né porque ia as duas... porque até então ele estava com dificuldade de um 

lado né. 

Mãe: sempre teve até os três anos até fazer a cirurgia... sempre corri com pediatra com 

ortopedista fisioterapeuta fono tudo mandava eu fazer eu corria cassava um pra fazer 

entendeu? Sempre fiz assim... nunca deixei faltar assistência pra ele pra dizerem a porque é 

adotado não faz isso entende? Então ninguém pode falar nada eu sempre corri é pra fazer isso 

eu corria atrás e fazia pra ele aprender os números por exemplo eu fiz um... (levantou pra 

buscar o objeto). 

Pesquisadora: você que fez (mãe G18)? 

Mãe: sim... pra ele entender que havia uma sequência nos números começava do 01 quando 

era que virava 10 depois que chegava no 9... entendeu? Eu explicava pra ele chegava no 9 

voltava no 0 e aí andava a carrerinha aqui... entende? Até ele entender. 
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Pesquisadora: que tinha as casas decimais né. 

Mãe: é tudinho... eu fazia com ele na hora de fazer as tarefinhas eu mostrava pra ele tá vendo 

tem tudo uma sequência quando chega no 9 entra no 0 de novo e aí ergue a casinha seguinte e 

ai eu fui explicando. 

Pesquisadora: e ele foi conseguindo acompanhar? 

Mãe: e ele foi entendendo aprender com isso aqui... a como que era uma sequência numérica 

porque ele não entendia que depois do 9 chegava o 10 porque que chegava o 10... entendeu? 

Aí eu tive que mostrar pra ele que aquilo corria era que nem um relógio havia uma sequência 

que nem as horas... eu fiz um ::: a (tia de G18) fez pra mim eu desenhei pra (tia de G18) e ela 

fez eu até dei os relógios pras professoras de ::: do ::: ensino fundamental pra elas mostrarem 

pras crianças como é que era... tinha o relógio interno que era os minutos e o externo que era 

as horas e aí pra ele entender que o relógio andava naquele sentido e o reloginho também 

andava e aí pra ele entender que de cinco em cinco era a hora e de minuto em minuto era os 

minutos pra ele saber que minuto que tava... entendeu? Aí foi que ele entendeu como que 

andava a hora. 

Pesquisadora: e ele consegue ver hoje as horas? 

Mãe:as vezes ele se atrapalha da preguiça nele e ele não sabe... mas se ele bate o olho e ele 

presta a atenção ele sabe te dizer a hora. 

Pesquisadora: e os números ele. 

Mãe: os números ele tá entendendo através disso ele entendeu através disso as vezes ele se 

atrapalha porque a parte de número pra ele então isso dificulta muito na hora, mas se ele faz 

uma conta hoje e amanhã essa conta cai de novo pra ele fazer ele só escreve a resposta... é ele 

não perde tempo tentando fazer a conta porque ele sabe qual é a resposta. 

Pesquisadora: ele decorou a resposta. 

Mãe: ele aprendeu a não fazer aquela conta antes... por exemplo lá no ::: (escola do G18) eles 

faziam as questões antes pra aquelas provas que dá a nota pra escola então eles explicava 

antes as anteriores e faziam com as crianças pras crianças terem uma ideia de como que era... 

e as vezes repete essas questões... aí veio uma professora de apoio de fora porque não pode 

ser a dele pra fazer essa prova... aí ele começava a olhar ela ali ajudava ele pra ler pra ele 

entender né ele só dizia a resposta e escrevia. 

Pesquisadora: e a resposta era correta? 

Mãe: é e ele fez toda a prova assim... aí no final ela chegou pra professora... escuta você tem 

certeza que esse menino tem problema... e ela porque... porque ele não fez conta ele foi só 

botando as respostas... aí a professora de apoio... deixa eu ver a prova... mas é claro ele fez as 
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questões outro dia aqui a gente treinando pras coisas e por incrível que pareça as questões 

estão ai ele só ia escrevendo a resposta. 

Pesquisadora: não acredito como que ele decorou. 

Mãe: ele não se dá o trabalho de fazer a questão ele já sabe a resposta ele só escreve a 

resposta... ele não faz a conta... entende? O que ajuda ele é a memória dele nessa parte da 

escola... ele escreve o que ele lembra lá também das questões e ::: sai a resposta que ele 

precisa. 

Pesquisadora: e ele lembra muita coisa assim? 

Mãe: lembra... quando ele tá com vontade ele faz tudo direitinho agora se ele tá com preguiça 

ele já pula a questão... já segue a diante e aí ele tem que refazer a prova de novo o outro dia 

por causa que ele não conseguiu chegar... então eles dão uma oportunidade pra ele e ele refaz 

a prova com mais calma com mais paciência com menos gente na volta... entendeu? Por que 

isso faz ele se distrai... ele qualquer coisa ele voa é qualquer coisa ele voa um espirrar lá ele já 

quer olhar pra saber porque tá espirrando... e já fica focado naquilo e aí ele desconcentra dali 

as vezes ele tem que fazer a prova separado por conta disso. 

Pesquisadora: aí elas dão uma nova oportunidade. 

Mãe: elas não vamos lá fazer em outro lugar pra você refazer a prova aí ele faz e corrige o 

que ele não fez prestando atenção nos outros... entende? Aí eles tem que fazer isso com ele. 

Pesquisadora: e as letras como que ele aprendeu as letras? 

Mãe: as letras eu colava... colei nas paredes as folhas impressas com as cada letra então eu 

mostrava pra ele explicava como é que era o ABC todinho mostrava como é que cassava as 

palavras eu fazia aqueles joguinhos que via a figura daqueles que eles usam na escola vem a 

figura e as letras você tem que montar a palavra do quê que é aquilo ali... entendeu? Fiz um 

monte de potinho daquilo ali com ele sentava com ele fazia pra ele entender como escrevia a 

palavra... ele melhorou muito a escrita também no computador mãe como é que escreve isso? 

porque antes pra fazer a tarefa eu tinha que dizer eu falava pra ele a resposta sílaba por sílaba 

a casa é de pedro... entendeu? e aí ele escrevia... no computador a mesma coisa mãe como é 

que se escreve isso? Por exemplo download eu dow você notou que aparece uma palavrinha aí 

embaixo... aí ele é tem uma palavrinha aqui... clica nela que ela já vai escrito ai... aí ele foi 

percebendo que quando ele escreve no computador já vai aparecendo a opção que nem no 

celular quando você tá digitando a mensagem... entendeu? Então eu fazia ele prestar atenção e 

ele lia qual que era aquela palavra que ele queria... e aí ele clicava nela e ia adiantando ou 

então eu ia sílaba por sílaba fazendo a tarefa com ele. 

Pesquisadora: aí hoje ele escreve sozinho? 
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Mãe: hoje ele começa a digitar ali as vezes é uma palavra esquisita que ele não sabe como é 

que é e ele pergunta como que escreve e aí eu falo pra ele e ele já começa a já apareceu aqui... 

não precisa mais... é assim que facilitou. 

Pesquisadora: mas ele então hoje está escrevendo sozinho? 

Mãe: escreve sozinho... só quando tem alguma tarefa alguma coisa que mãe o que que quer 

dizer isso? Aí eu pego e explico pra ele o que que é a tá entendi... ele consegue... ele usava 

palavras que uma criança normalmente não usaria porque... a gente fala meio ::: bagunçado 

sabe? Mas tem hora que a gente usa uma palavra diferente e aí ele prestava mãe o que que 

quer dizer isso? Aí eu explicava pra ele o que que quer dizer aquilo aí de repente na escola ele 

usava aquela palavra na frase a professora nossa... G18 falou isso na sala e eu não eu 

expliquei essa palavra ontem pra ele o que significava e ela meu Deus e ele entendeu a 

palavra e desenvolveu ela na frase... então eu nunca fui de a coitadinho é deficiente é 

especial... é não adianta isso porque ele não vai dar conta não eu sempre fui uma mãe chata 

exigente e rigorosa não é assim é assim... não você dá conta vai lá e faz... eu sempre fui 

chata... até minha irmã mais ::: a (tia de G18) me critica que eu fui muito má com o G18... que 

eu podia ter sido diferente com ele... não eu sempre fui é não filho não pode isso porque a lei 

disse que você não pode fazer isso... agora por exemplo ele vai fazer dezoito ele acha que vai 

poder fazer acontecer... eu que ótimo quando a polícia te pegar na rua fazendo e acontecendo 

eu vou levar três horas pra chegar a pé na delegacia pra tirar você de lá... pode contar no 

relógio do policial lá... eu vou bem devagazinho eu passo pra frente dois pra trás um passo pra 

frente dois pra trás não sei que dia eu chego lá G18 pra você aprender que isso não se faz e 

ainda tem um detalhe vou te encher de catiripapo pra você aprender a não fazer de novo 

porque quando mostra na TV eu mostro pra ele tá vendo a policia deixa a policia deixa pai e 

mãe meter a mão no filho na frente deles pra ensinar o que é certo e o que é errado eles 

preferem que a mãe bata que eles bata eu mostro pra ele. 

Pesquisadora: mas como que ele sabe... o povo da escola que fala que com dezoito ele pode 

fazer as coisas? 

Mãe:ensinam isso na escola o direito do adolescente só ensinam os direitos da criança não 

ensinam as obrigações e os deveres eu critico muito isso na escola tem que ensinar o direito 

dele termina quando começa o do outro eu ensino isso pra ele desde pequeno... G18 teu 

direito terminou agora começou o meu... agora é o meu direito que tá prevalecendo porque 

sou eu que pago a conta eu sou a responsável eu que vou ter que ir na delegacia eu que vou ter 

que ser processada então o teu direito terminou aqui começa o meu... sempre expliquei isso 

pra ele e na escola não só ficam não pode trabalhar não pode varrer casa não pode fazer nada 
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em casa porque é exploração do trabalho infantil... onde que ajudar a família é exploração do 

trabalho infantil não existe isso mas na escola eles ensinam isso é exploração do trabalho 

infantil. 

Pesquisadora: e aí ele aprende e quer... 

Mãe: mãe eu vou contar pro conselho tutelar que você tá fazendo isso comigo... é eles 

ensinam isso na escola... tá tudo errado hoje em dia os valores tão todos errados... e a escola 

ensina esse valor errado... a gente explica em casa mas chega lá na escola eles tem que 

acreditar nos outros e não no que a gente fala... eu falei pra ele que ótimo você vai fazer 

dezoito a policia pode te prender. 

Pesquisadora: então ele tem consciência disso né. 

Mãe: tem consciência disso se você pisar andar como um moleque errado e o moleque ser 

preso você é preso também porque você está junto você tá aceitando o que o outro está 

fazendo de errado eu explico isso pra ele... então se o coleguinha for preso com droga e você 

tá ferrado porque você vai junto também mesmo que não tenha droga nenhuma no seu bolso... 

você vai ser preso também porque você tava junto de um drogado então você tem que 

selecionar bem quem você quer de amigo ou não... você tem que fazer essa seleção desde 

pequeno eu explico isso pra ele... tem que ter uma seleção infelizmente... e eu tento fazer ele 

entender essa seleção... mas nunca trato de ó tadinho é especial não tá entendendo... não 

dizem que eu tenho que repetir quinhentas vezes a mesma frase pra ele entender... o psicólogo 

fala isso... afono fala isso... a neurologista fala isso desde quando eu fui pra médico não você 

tem que repetir quinhentas vezes a mesma coisa pra ele entender... então eu sou um 

papaguaio... mãe eu já sei... meu filho falaram que eu tenho que repetir quinhentas vezes não 

chegou no quinhentos ainda... repito de novo pra ele toda vez que ele vai sair eu cuidado mãe 

eu sei... cuidado na rua olha com quem você anda olha os cruzamentos que já foi atropelado 

por moto... presta atenção nesse celular... mãe eu já sei não sabe não porque eu tenho que 

repetir... é tem que repetir... se fosse uma criança normal uma pessoa normal tudo bem depois 

de certa idade você para mas não fala que ele é especial não tem problema neurológico então 

eu tenho que repetir quinhentas vezes... vamos repetir. 

Pesquisadora: mas ele tá saindo sozinho assim? 

Mãe: tá ta andando sozinho mas eu tenho relatórios na cidade... a eu vi teu menino lá fazendo 

isso e aquilo... a é tava fazendo errado? Não tava tudo certo... que bom pode me falar quando 

você vê por aí a eu vi seu menino passando a ponte... eu G18 a onde é que você foi? Eu não 

fui a lugar nenhum... foi sim porque me contaram que você passou a ponte onde é que você 

foi? Ai mãe o que isso tá todo mundo nessa cidade me vigiando... o bom da cidade pequena 
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meu filho todo mundo conta pra todo mundo o que que tá acontecendo todo mundo vigia a 

vida de todo mundo e eu sei exatamente o que você tá aprontando na cidade a onde você tá 

indo e com quem você tá falando... porque eu tenho muita gente que aí é conhecida minha e 

sabe e vem e fala... pra ele andar no começo de bicicleta... seguraram e levaram de volta pra 

escola e me ligaram escuta G18 tá sozinho aqui de bicicleta você deixou? Uai me falaram que 

eu tenho que começar a deixar solto o menino... então eu tenho que mandar pra escola pra ele 

aprender a se virar porque na hora que eu não puder levar ele ele vai sozinho ele tem que 

aprender andar na cidade... você tem certeza que você deixou o menino solto? Deixei pode 

mandar ele pra casa que ele tá de bicicleta... todo mundo vigia ele... nesse ponto eu não posso 

reclamar da cidade... eu sei exatamente onde é que ele tá e o que ele tá aprontando ele fica pê 

da vida com isso. 

Pesquisadora: e ele vai pra escola sozinho? 

Mãe: vai e volta sozinho vai pro futebol as vezes vai lá na vila militar que eles tem 

caminhada lá... atletismo essas coisas ele vai até lá também ele anda pela cidade toda... tudo 

sozinho... (um gato na janela)... tudo normal fala caminhar escrever tudo na idade normal. 

Pesquisadora: e na escola como foi o desenvolvimento dele? Tudo que a professora pede ele 

faz? Igual você falou da tarefa né... a tarefa ele não tá fazendo. 

Mãe: sempre foi as vezes ela tinha que explicar ele nunca teve professora de apoio logo no 

começo por causa que eu botei ele numa escola particular e não tinha professora de apoio que 

era menos criança na sala né... então a professora as vezes explicava ele observava algum 

coleguinha mostrava pra ele como é que fazia aí ele pegava e fazia também... por exemplo 

tinha inglês e espanhol no mesmo dia ele sabia a diferença do inglês e do espanhol ele sabia a 

hora de responder em espanhol e sabia a hora de responder em inglês a hora de escrever em 

espanhol a hora de escrever em inglês e era a mesma professora que dava e ela se admirava 

com ele com isso como ele conseguia as outras crianças faziam confusão e ele sabia a 

diferença... entendeu? Ele tinha essa facilidade então ele sabia ele nunca errava. 

Pesquisadora: ele conseguia aprender o inglês o espanhol? 

Mãe: aprendeu o inglês e o espanhol na escola agora ele já não sabe mais nada de inglês e 

espanhol de escola pública é uma porcaria né... mas enquanto ele tava na escola ele sabia a 

diferença ele respondia falava... ele percebia ele entendia sabia a prova de inglês como 

escrever e a prova de espanhol como escrever em espanhol... foi tudo :::. 

Pesquisadora: então aí só o cálculo que. 

Mãe: agora que tá ficando mais difícil porque tá começando a complicar... a matemática fica 

mais complicada em física química tudo é mais complicado entendi? Então agora começa a 
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pesar pra ele ele mesmo fala mãe tá ficando difícil não sei se eu vou dar conta não e aí ele vai 

indo. 

Pesquisadora: ele tá em que série? 

Mãe: tá no primeiro ano do segundo grau. 

Pesquisadora: e ele vai fazer dezoito esse ano? 

Mãe: esse ano em julho vai fazer dezoito anos... tá louquinho já fez o título tá feliz da vida 

que fez o título quer ir lá fazer o negócio do quartel ele queria servir eu estou explicando pra 

ele que infelizmente não aceita... a mãe mas porque? porque você é especial não entra gente 

especial no quartel e depois você já quebrou o dedo da mão eles não pegam gente que já 

quebrou alguma coisa... eles selecionam né... eu disse pra ele não adianta a mãe eu queria 

tanto infelizmente não pode há eu posso ser policial? Também não... você pode ser delegado 

mas você tem que fazer direito fazer concurso pra delegado delegado você pode policial você 

não pode. 

Pesquisadora: e ele pensa em fazer faculdade estudar? 

Mãe:a tem dia que quer fazer faculdade quer ser advogado tem dia que quer ser aquele 

terapeuta... no outro dia quer ser ::: policial cada dia ele quer ser uma coisa até agora ele não 

definiu ainda é tem dois anos aí ele disse que quer trabalhar aí eu G18 vamos terminar o 

segundo grau porque se não complica você trabalhar você vai estudar a noite você não vai 

estudar vai dormir na sala tem essa medicação toda que você toma então vamos deixar você 

terminar o segundo grau ou você mais pra frente pega meio período pra trabalhar porque se 

você não fizer uma faculdade complica eu falo pra ele... então você vai ter que fazer um curso 

profissionalizante eu queria botar ele lá no IFMT... mas não teve jeito de eu conseguir fazer 

ele convencer que tinha que passar o dia lá... tem dias que você fica o dia todo lá né tem dias 

que você só estuda de manhã... umas três vezes por semana parece que você fica lá o dia todo 

lá... aí ele não mãe tem que ficar o dia todo eu não vou e tem que ir de ônibus eu disse pra ele 

que eu não ia levar... é longe aí ele tinha que levantar cedo ir pra parada pegar o ônibus e 

voltar no final do dia ele mãe é muito sacrifício não quero... é eu não quero e eu tá vendo... 

botei ele num curso de ::: de computação lá na Barra... uma vez por semana duas horas... foi 

no primeiro mês segundo mês depois não quis mais ir... não foi mais... tem na escola agora 

também eles pagam quatro reais por hora pra criança ficar na sala estudando... quatro reais 

ganha... nem assim ele quis ir... quer só o futebol. 

Pesquisadora: tá então e como que é a rotina dele em casa? Ele acorda o quê que ele faz? 

Mãe: dia de semana 5:30 da manhã eu levanto acordo ele... 6:20 ele sai ele toma os remédios 

um pouco de café normalmente ele não come de manhã cedo que ele dá ânsia de vômito 



139 

 

nele... aí vai pra escola... volta ::: esse ano ele volta meio dia meio dia e quinze que sai meio 

dia por causa que tem o sexto horário pro segundo grau... a ::: aí almoça... fica azucrinando as 

vezes deita e dorme... aí vai pra casa de coleguinha... é aqui de baixo... 3:30 sai pro futebol se 

tem futebol... aí volta lá pelas 7:00 horas da noite... aí toma banho janta as vezes tá cansado já 

vai dormir... porque não aguenta mais tá cansado e dorme né... ou então fica aqui até as 9:00 

horas 9:00 horas eu acabou o expediente de hoje encerramos tudo cama pra todo mundo chega 

por hoje. 

Pesquisadora: há então ele dorme cedo? 

Mãe: eu boto ele pra dormir 9:00 horas. 

Pesquisadora: e como que é o sono dele porque eu lembro que você me falou que ele era. 

Mãe: ele grita fala ainda... dependendo de como é a agitação do dia... é uma ::: bagunça pra 

dormir de noite... tá lá ferradão no sono mas tá falando tá gritando as vezes senta na cama mãe 

mãe tem bicho aqui aí tem que levantar... não tem nada você sonhou deita quieta que foi 

sonho. 

Pesquisadora: então ele chega a levantar? 

Mãe: chega a levantar. 

Pesquisadora: e a noite sempre em movimento. 

Mãe: sempre agitado... até hoje. 

Pesquisadora: e ele acorda cansado ou não. 

Mãe: não acorda disposto já sai levanta no outro dia toma o café da manhã os remédios pega 

a mochila vai pra escola... da correria de segunda a sexta. 

Pesquisadora: e no final de semana? 

Mãe: final de semana ::: sábado tem futebol... então ali pelas 8:30 ele sai... eu levanto 6:30 

acordo as vezes eu enrolo ele até as 7:00 7:30 aí ele acorda... vai pro futebol volta ali pelas 

11:30 aí fica aqui vendo televisão eu gosto quando ele dorme porque daí ele o cérebro dele é 

bom... e daí diminui a agressividade dele a :: agitação do cérebro né... então ele deita e dorme 

uma 2 horas e eu acho ótimo e daí ele acalma baixa a pilha dele entendeu? aí acorda vai pro 

coleguinha aí de baixo vão jogar futebol aí em baixo se eu não vou pra feira com ele 

entendeu? É só em função do futebol. 

Pesquisadora: e aí quando você vai na feira ele vai junto? 

Mãe: ele vai junto... ele anda um pouco rebelde em relação a isso porque ele diz que não tem 

obrigação de me ajudar... que ele não quer ir pra feira que ele não quer saber disso não quer 

saber daquilo... aí as vezes eu deixo ele com o primo... mas hoje eu disse pra ele que pra ele ir 

pro futebol ele vai ter que voltar a ir pra feira comigo porque ele tem que me ajudar... 
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obrigação dele me ajudar... já que eu ajudo ele ele tem que retribuir... aí ele vai pra feira 

comigo... meio contrariado mas vai. 

Pesquisadora: tá e como é o relacionamento dele com a família professores amigos? 

Mãe: todo mundo adora ele... com a família depois que minha mãe morreu a gente parou com 

data comemorativa aqui parou as reunião familiar... a (tia de G18) tem as meninas dela lá... as 

reunião familiar dos parentes dela né... a (tia de G18) que é mais chegada comigo aqui que 

vem fica comigo a gente faz alguma coisa... mas relacionamento normal ele liga pra tia (tia de 

G18) quando acontece alguma coisa quando ele descobre alguma coisa pra dizer pra ela pra 

contar pra ela... fala no telefone conversa entende? Então tem o contato normal só não tem 

contato com os meus irmãos porque um é lá no Sul o outro mora em Minas Gerais né o que 

morava em Cáceres faleceu agora... mas é tudo normal os amigos tudo conhece ele gostam 

dele todo mundo ele passa na casa de todo mundo ai na cidade conversa senta vê o que tá 

acontecendo depois ele chega em casa faz um relatório pra mim (risos) conta tudo... mas é um 

relacionamento normal ninguém tá a ::: porque coitado é especial... todo mundo trata ele 

normal. 

Pesquisadora: e com você também né? 

Mãe: sim comigo tudo normal só o humor dele que oscila muito porque ele vem ligado da rua 

as vezes né... absorve muita informação muita coisa que irritou ele e aí ele chega em casa 

nervoso aí eu tenho que acalmar ele direcionar o pensamento dele pra outra coisa... pra ele sai 

daquele padrão as vezes ele tá meio assim pescando e eu vai deitar dormir é bom pra sua 

cabeça você sabe disso você calma você relaxa o cérebro... e nove horas eu boto pra cama por 

causa que é importante pra ele dormir pra ele guardar informação do dia entendeu? Então 

quanto mas ele dorme mas ele absorve aquela informação que ele teve menos horas de sono 

fica difícil pra ele absorver informação então nove horas no máximo dez horas eu não 

encerrou o expediente vai dormir... pra ele o sono é desde pequeno eu sempre soube disso 

então eu sempre faço ele ter horário pra dormir... levantar as vezes eu relevo é no domingo eu 

deixo ele dormir até a hora que ele quer entende? Atrasa um pouco a medicação mas deixo ele 

dormir mais tempo porque o cérebro dele precisa disso é uma maneira dele absorver registrar 

a informação do dia... então se ele dormiu ótimo... ele acalma também com o sono... é 

importante pra ele. 

Pesquisadora: então ele tá dormindo daquele jeito né. 

Mãe: é gritando falando rindo as vezes eu sento na cama e fico prestando atenção no quê que 

ele tá falando pra ver o quê que tá acontecendo... eu você jogou muito futebol essa noite viu 

falo pra ele... que isso mãe nossa ::: xingou teus colegas porque tinha que pegar a bola e chuta 
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essa bola não sei o que... eu não você jogou bola a noite toda meu filho você deve tá morto aí 

na cama... que isso mãe não uma hora vou começar a gravar o que você fala botar um 

gravador aí e gravar o que você fala pra você acreditar em mim. 

Pesquisadora: mas ele tá dormindo com você? 

Mãe: não dorme aqui no quarto dele. 

Pesquisadora: porque se não você não dá conta de dormir com a gritaria. (risos) 

Mãe:não ::: Deus me livre a gente quando vai em hotel em Goiânia eu G18 pelo amor de 

Deus não grita que o quarto do lado vai se assustar... as vezes ele senta na cama eu G18 deita 

e dorme que ainda é noite G18 nós tamos no hotel silêncio (risos) aí de manhã ele acorda... aa 

senhora brigou comigo essa noite claro você senta fala anda tem que dormir guri... tem que 

dormir não dá. 

Pesquisadora: tá esporte é futebol e ele anda de bicicleta. 

Mãe: só futebol e computador. 

Pesquisadora: e ele gosta muito de futebol. 

Mãe: adora futebol... eu digo pra ele que ele é um perna de pau que eu jogo melhor que ele e 

ele fica bravo (risos) eu não meu filho eu sou melhor que você... você vai pros jogos vocês 

perdem... por exemplo quando ele aprendeu a ir que ele queria muito aprender a ::: na escola 

particular tinha a escolinha de futebol no sábado eu levava ele eu era a única que ficava lá 

porque não valia a pena eu voltar pra Aragarças depois voltar... então eu ficava lá eu era 

aquela mãe gritando corre G18 chuta chuta pega essa bola e chuta pelo amor de Deus guri não 

foge da bola (risos) eu ficava lá torcendo e gritando pra ele o quê que ele tinha que fazer... o 

professor achava ilário aquilo (risos) eu era a única idiota que ficava lá... 

Pesquisadora: e ele gostava. 

Mãe: não ele brigava comigo porque pagava mico todo mundo vai embora mãe e você fica e 

eu uai eu sou a única mãe que se interessa de você ser um jogador... tô aqui tem que torcer e 

torcer é gritar brigar e xingar meu filho as vezes ele fugia da bola e eu G18 não foge pega essa 

porcaria dessa bola corre lá e vai fazer um gol guri chuta pro gol não chuta pro outro lado... eu 

ficava lá eu ajudava o professor com as outras crianças porque as vezes algum caia né a gente 

tinha que correr e atender... então eu dava um apoio pro professor aproveitava que tava lá né 

ele não ficava sozinho com tanta criança... eu ficava estimulando ele aí tá tarado... desde 

pequeno tá tarado por futebol culpa minha... porque não gosta de assistir nunca gostou de 

futebol de assistir na televisão... eu sentava aqui a gente ia assistir o jogo do Brasil porque a 

(tia de G18) era tarada por jogo do Brasil eu já não tenho paciência com o futebol... aí eu 

sentava e ficava ó G18 lá tá indo ó não sei o que e ficava falando pra ele... ele não prestava 



142 

 

atenção agora as vezes ele quer assistir futebol eu não quero porque porque quando você era 

menor eu ficava aqui feito uma idiota assistindo futebol... passando raiva com o jogo do 

Brasil... agora você quer assistir quem não quer ver sou eu... eu não assisto de raiva as vezes 

eu digo pra ele... não ::: vinte dois idiota correndo atrás de uma bola e fazendo besteira filho 

eu não tenho mais idade eu falo pra ele... ai mãe eu quero ver não hoje quem não quer sou 

eu... eu judio dele nessa parte não eu não quero ver perder. 

Pesquisadora: mas aí hoje ele assiste? 

Mãe: hoje ele assiste... tem no celular joguinho de futebol... baixa esses de fifa não sei o que 

ele assiste ele joga... gosta fica no celular ou as vezes quer ver televisão não eu tô vendo meu 

filme pode esquecer a ::: não sei o quê o professor mandou não interessa o que o professor 

mandou já passei muita raiva com futebol na televisão tentando mostrar pra você... que você 

tinha que gostar porque você era homem e homem gosta de futebol aí eu ficava aqui feito uma 

idiota assistindo o Brasil perder... não quero ver mais jogo de Brasil eu falo pra ele... vai lá no 

computador assiste no computador assiste no celular eu não quero ver perder... não ::: passei 

raiva demais com futebol. 

Pesquisadora: mas aí ele consegue jogar no joguinho. 

Mãe: consegue ele joga na mão aqui e fica... faz gol fica assistindo vídeo de como fazer 

determinada jogada no futebol no jogo... ele fica assistindo e escreve no papelzinho tem um 

monte de papelzinho ali... ele escreve nos papelzinhos já dei caderno pra ele fazer as 

anotações no caderno não tem caderno que chega então ele fica escrevendo no papelzinho... é 

proibido a faxineira jogar fora um papelzinho dele ali... então ele escreve como que é o 

negócio e aí ele pega e faz até ele pegar o jeitinho no celular ou no computador. 

Pesquisadora: a ele escreve como jogar? 

Mãe: como que é a sequência na mão que faz é shift não sei o que não sei o que entendeu? 

então ele escreve como é que é essa sequência... assiste umas dez vezes... e escreve como é 

que é a sequência... e aí ele fica na mão até ele conseguir fazer o que que o cara falou que 

tinha que fazer... eu não entendi ele volta lá e olha de novo... mãe como é que é isso não me 

interessa quem tá jogando futebol é você... você que tem que aprender não é eu que tenho que 

aprender e te ensinar... o interesse é seu é fora do meu interesse... aí ele pega e fica. 

Pesquisadora: ele procura ele aprende. 

Mãe: procura pra ver como que é a jogada pra ele fazer no futebol... porque tem tudo na 

internet agora então ele vai atrás por exemplo naqueles jogos de carro e coisa que ele gosta 

não me lembro como que é o nome... ele entra na internet e fica assistindo anota todos os 

códigos que tem que digitar pra ele passar daquela fase... e ele vê como é que é a fase porque 
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ele tá perdendo e não tá dando conta... ele assiste a fase toda o cara explicando como é que 

passa... e aí ele anota do jeito dele e aí ele pega e vai lá passar a fase... ele aprendeu que tem 

na internet. 

Pesquisadora: mas é bom pra ele né olha o estímulo. 

Mãe: não é aí ele vê como é que é aí ele faz... ele mesmo procura agora porque eu já 

expliquei pra ele que tem tudo... então ele mesmo agora digita procura assiste anota faz as 

anotações dele em papelzinho as vezes tem papel voando por tudo eu cato tudo não pode 

jogar papel fora... porque vai que ele precisa e sumiu sobra pra mim... então papel aí dele não 

vai pro lixo... aí ela junta tudo e deixa lá... ele é tudo em papelzinho... ou no caderno. 

Pesquisadora: é atualmente ele tá fazendo algum tratamento médico? 

Mãe:só ::: psiquiatra mas eu mudei agora pro doutor (Neurologista) de novo pra mim 

diminuir as idas a Goiânia... porque eu preciso das receitas né... aí eu mudei pro doutor 

(Neurologista) antes eu ia a Goiânia de dois em dois meses... pro psiquiatra lá onde ele ficou 

internado a primeira vez tava fazendo acompanhamento... mas aí com a história do pé eu 

tenho que maneirar as idas a Goiânia que é muito cansativo eu mudei mês passado pro doutor 

(Neurologista)... que já fazia o acompanhamento dele... o único médico que ele tem é o 

neurologista agora que faz o acompanhamento da medicação dele. 

Pesquisadora: e quais são as medicações dele atualmente? 

Mãe: atualmente porque mudou tudo nessa ida nessa internação eu tive que anotar... ele toma 

prometazina essa prometezina é o ::: renergan tá. 

Pesquisadora: ele é pra quê? 

Mãe:é ::: ele ajuda a combater certos efeitos da medicação e ajuda também a diminuir a ::: 

agitação porque ele dá um pouco de sono também... ele toma quatro comprimido por dia... ele 

toma um de manhã um a tarde e dois a noite. 

Pesquisadora: aí ele toma e já fica sonolento? 

Mãe:é ::: pra reduzir um pouco da agitação e pra combater alguns efeitos colaterais dos 

remédios entendeu? Ele toma o uninaltrex um só agora por dia de manhã... ohaldol ele mudou 

pro de cinco miligramas o comprimidinho... toma três por dia... aatensina 100 ele toma três 

por dia também... e o propranolol que ::: ele ajuda com relação ao coração por causa do 

haldol... ele toma seis comprimido por dia... e o clonazepan ele ::: pra ::: ajudar ele dormir de 

noite e acalmar pra acordar mais calmo de manhã... pra diminuir o sono agitado dele a noite o 

falar o gritar... ele poder dormir e o cérebro acalmar e relaxar entendeu? Se ele tem uma noite 

muito agitada no outro dia ele acorda agitado... então o clonazepan é pra diminuir a agitação 

noturna dele. 
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Pesquisadora: aí ele toma a noite? 

Mãe: é ele toma a noite ele dorme relaxa e aí ::: entra naquelas ondas do sono... entendeu? 

Pro cérebro poder guardar as informação tudo que é importante pra ele... então ele tem que ter 

uma noite mais tranquila então ele toma o remédio que ajuda a dormir. 

Pesquisadora: e os outros é pra estresse. 

Mãe:é ::: pra a atensina é ::: o pessoal toma pra pressão mas ele age no cérebro... numa parte 

do cérebro que fica nervosa fica irritada e agressiva ele a essa atensina trata essa parte do 

cérebro... entendeu? E o propranolol é o do coração ajuda no haldol pra ele não ter um ataque 

cardíaco... ele é obrigado a tomar o propranolol por causa do haldol é pra acalmar... pra 

diminuir a agitação a agressividade dele a ::: entendeu? Diminuir essa parte agressiva nele... 

por causa que o cérebro dele não consegue controlar... 

Pesquisadora: então o quadro clínico dele atualmente dele é o quê ele? 

Mãe: uma pessoa saudável só tem que tomar essas medicação por causa do cérebro dele... por 

causa da lesão cerebral... se ele não tivesse essa lesão cerebral não precisava tomar nada disso. 

Pesquisadora: e aí você foi lá no (Neurologista) e ele falou como que ele tá? 

Mãe: não falou pra eu manter essa medicação que não ia alterar a medicação que já houve 

uma alteração na clínica dos remédios dele alteraram tudo que ele tomava ritalina pra escola 

tiraram a ritalina dele entendeu? Ele toma ritalinadesde dos seis anos pra ajudar a focar a 

atenção dele... na clínica o médico resolveu tirar... mudou alterou um monte de remédio... 

tirou um outro lá que ele tomava... é :::: fisicamente ele é saudável... não fica doente... só tem 

que tomar essa medicação pra controlar a agressividade dele no cérebro pro cérebro perde o 

controle... perde o freio o foco... é ele perde o foco ele ::: entra tipo num buraco negro como 

eles falam e aí ele ::: não consegue focar e ver que ele tá errado... então a medicação é pra 

fazer por exemplo o ::: esse... clonazepan fazer ele dormir de noite pra ele relaxar o cérebro 

diminuir a agitação do cérebro... pra ele acordar mais calmo de manhã pra ele passar um dia 

mais tranquilo entendeu? Toda a medicação é pra... diminuir a agitação cerebral dele... se não 

ele pode ter uma convulsão ele pode ter um ataque epilético o cérebro dele entende? E se ele 

tiver esses ataques vai danificar mais o cérebro dele... então ele precisa dessa medicação pra 

controlar as ondas cerebrais... reduzir... ter um controle entendeu? Se não o cérebro dele não 

dorme do lado direito do lado esquerdo fica acordado vinte quatro horas por dia e aí ele pode 

ter um ataque epilético. 

Pesquisadora: e você fez atualmente assim algum exame pra ver como tá? 

Mãe: não... não... 

Pesquisadora: quando que foi o último? 
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Mãe: ele tinha acho oito anos... eu teria que fazer um de novo eu até falei pro doutor 

(Neurologista) mas pra frente eu tenho que fazer porque ele andou caindo um tombo andou 

esquecendo que caiu não lembrava que era o tombo... trouxeram ele aqui na porta de casa... 

Pesquisadora: era bom pra ver como que tá né porque agora já entrar nos dezoito anos. 

Mãe: sim eu teria que ver com o doutor (Neurologista) mas atualmente com a história do pé 

eu disse pro doutor (Neurologista) que eu vou ter que esperar um pouco... porque eu não sei 

se eu vou conseguir fazer aqui se eu vou fazer em Goiânia... então ele vai ter que fazer uma 

ressonância magnética do cérebro... aí eu tô esperando vender a casa lá em cima porque daí 

fica melhor fica mais fácil porque daí eu faço aqui. 

Pesquisadora: aqui na Barra faz? 

Mãe: faz... tem a ::: bioimagem faz ressonância magnética... só que é tudo particular lá essa 

ressonância magnética. 

 

ENTREVISTA 2: PARTICIPANTE (G18) 

 

Pesquisadora: Como você está na escola? 

G18: Bem, tô bem. 

Pesquisadora: em todas as matérias. 

G18: só matemática que não. 

Pesquisadora: matemática não porque você acha que matemática não. 

G18: matemática eu tô um pouquinho ultrapassado da minha vontade... eu não sou muito bom 

em matemática. 

Pesquisadora: você acha difícil? 

G18: eu acho difícil. 

Pesquisadora: e a professora ela passa as tarefas. 

G18: passa. 

Pesquisadora: e aí você faz certinho. 

G18: minha mãe que faz né... eu não tenho paciência pra fazer tarefa de casa. 

Pesquisadora: você não faz G18. 

G18: não faço. 

Pesquisadora: tá então qual que é a disciplina que você mais gosta? 

G18: português. 

Pesquisadora: você gosta de português. 

G18: gosto. 
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Pesquisadora: porque você gosta? 

G18: porque eu gosto da disciplina... português eu acho ela razoável. 

Pesquisadora: você gosta de ler? 

G18: gosto de ler. 

Pesquisadora: é... gosta de escrever? 

G18: de escrever também. 

Pesquisadora: também... por isso que você gosta... e sua professora agora é ::: legal ela é boa. 

G18: legal razoável. 

Pesquisadora: tá então você tem ::: você pensa em fazer faculdade? 

G18: penso. 

Pesquisadora: qual curso? você já pensou? 

G18: terapeuta. 

Pesquisadora: terapeuta... tem que estudar muito hein... (risos) que bom... mas porque você 

quer ser terapeuta? 

G18: porque eu vejo muita gente se dando bem com essa área... com essa disciplina. 

Pesquisadora:é ::: legal... e assim você tem algum plano pro futuro agora? 

G18: não nenhum. 

Pesquisadora: nenhum... e o futebol aí. 

G18: não nenhum... só estudar mesmo e crescer na vida. 

Pesquisadora: oh crescer na vida... e o quê que seria crescer na vida? 

G18: fazer uma faculdade fazer um curso profissionalizante. 

Pesquisadora: tá e o quê que você mais gosta de fazer quando você está em casa? 

G18: há não tem coisa que eu gosto de fazer em casa... assim na cabeça o que vem não tem 

nenhuma que eu gosto de fazer. 

Pesquisadora:por exemplo mexer no computador jogar. 

G18: mexer no computador eu gosto de jogar. 

Pesquisadora: você gosta... que joguinho que é? 

G18: corrida. 

Pesquisadora: corrida... a de carrinho? 

G18: de carrinho. 

Pesquisadora: e como que é esse jogo? 

G18: você controla 

Pesquisadora: você controla na pista... o quê que tem que fazer? 

G18: você tem que chegar primeiro que os outros. 
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Pesquisadora:a tem que chegar primeiro aí tem que competir com os outros carrinhos? 

G18: com os outros carrinhos. 

Pesquisadora: há entendi... você gosta de ::: você falou que gosta de ler né... você tem 

alguma história assim que você lembra que você mais gosta? 

G18: não eu só lembro do ::: sítio do picapau amarelo mas é muito comprida pra contar. 

Pesquisadora: sério... mas conta assim uma partezinha... alguma coisa que você lembra. 

G18: a do ::: do ::: Emílio... da Emília que o ::: que a Emília ::: ela nasceu né só sei isso aí da 

Emília só. 

Pesquisadora: como que ela nasceu? 

G18: nasceu num berço. 

Pesquisadora: é... e o quê que ela fazia? 

G18: ela gostava de ler também. 

Pesquisadora: é... e o que mas só? 

G18: só. 

Pesquisadora: mas quais eram os outros personagens? 

G18: o Emílio ::: o Visconde. 

Pesquisadora: o Visconde... quem era o Visconde? 

G18: era o de verde. 

Pesquisadora: o quê que ele fazia? Você lembra? 

G18:não não lembro 

Pesquisadora: você gosta de assistir filme? 

G18: gosto. 

Pesquisadora: você lembra de algum bom assim... pra me contar? 

G18: bom só carga explosiva. 

Pesquisadora: carga explosiva (risos) como que é esse filme porque eu nunca assistir não eu 

quero saber como é que é. 

G18: é de ação. 

Pesquisadora: é o quê que acontece? 

G18: ele pega o carro e ::: tem uma missão pra ele fazer... que é ::: que é se livrar dos trem do 

carro... que é a bomba... e só. 

Pesquisadora: e ele consegue? 

G18: consegue. 

Pesquisadora: o quê que ele faz pra conseguir? 

G18:ele ::: ele ::: corre. 
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Pesquisadora: corre de quem? 

G18: corre de carro. 

Pesquisadora: há o povo vai atrás dele? 

G18: vai atrás dele. 

Pesquisadora: e ele tem que desativar a bomba? 

G18: desativar a bomba. 

Pesquisadora: há entendi... tá o quê que... você mais gosta de comer? 

G18: farinha láctea. 

Pesquisadora: farinha láctea (risos) sério... você acha gostoso G18? 

G18: eu acho. (fala da mãe “sempre pede”) 

Pesquisadora: sério mas de comida assim arroz feijão. 

G18: feijão. 

Pesquisadora: você gosta de feijão? 

G18: e arroz. 

Pesquisadora: é bom né... você saberia como fazer um arroz e um feijão? 

G18: não. 

Pesquisadora: você nunca aprendeu não? 

G18: nunca aprendi (risos). 

Pesquisadora: mas você já viu sua mãe fazendo? 

G18: já. 

Pesquisadora: você imagina como seria? 

G18: mais ou menos. 

Pesquisadora: você consegue me contar? 

G18: consigo... o arroz é na panela de ::: elétrica de ::: que vai na luz... e o feijão você 

esquenta a água. 

Pesquisadora: há o arroz é na elétrica? 

G18: na elétrica. (fala da mãe “depois que inventaram minha filha”) (risos) 

Pesquisadora: melhor coisa né (mãe de G18)... rápido e prático... (fala da mãe “joga tudo 

dentro e acabou”) e o feijão como que é? Esquenta a água? 

G18: esquenta a água. 

Pesquisadora: pra fazer o que com essa água. 

G18: pra fazer o feijão. 

Pesquisadora: aí joga o feijão. 

G18: na água e tá pronto... (fala da mãe “tem que cozinhar”) só isso mãe. 
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Pesquisadora: só isso aí tá pronto né. Tá... é ::: qual que é o esporte que você mais gosta? 

G18: futebol. 

Pesquisadora: porque que você gosta tanto de futebol assim? 

G18: porque eu gosto. 

Pesquisadora: do quê que você gosta? Você gosta de correr. 

G18: eu gosto de correr. 

Pesquisadora: atrás da bola. 

G18: atrás da bola. 

Pesquisadora: e você saberia como que é a regra do futebol... pra me explicar? 

G18: saberia. 

Pesquisadora: como? 

G18:que ::: primeiro começa com o goleiro... com o zagueiro atacante e os meias. 

Pesquisadora: e o que eles fazem... é porque eu não conheço muito futebol. 

G18: os zagueiros tiram a bola o meio eles... recebem a bola e os atacantes eles ::: fazem gol. 

Pesquisadora: e você é o que? 

G18: eu sou o zagueiro. 

Pesquisadora: o zagueiro faz o que mesmo? 

G18: tira a bola. 

Pesquisadora:há ::: ele tira a bola lá pra não ir. 

G18: pra não entrar pro gol. 

Pesquisadora: entendi... tá é ::: e você prefere quando você vai escrever... uma história 

alguma coisa... você prefere digitar no computador ou escrever a mão? 

G18: digitar no computador mas fácil... quando é a mão eu faço a mão né. 

Pesquisadora: é mas no computador você ::: porque que você acha mas fácil? 

G18: eu gosto do google tradutor... pesquiso tudo lá e aparece. 

Pesquisadora: sério... então você gosta de digitar lá. 

G18: gosto de digitar lá. 

Pesquisadora: e escrever você acha um pouco difícil. 

G18: um pouco difícil. 

 

ENTREVISTA 3: FONOAUDIÓLOGA 

 

1- Com quantos anos G18 começou a fazer o tratamento? E qual foi a duração? 
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G18 começou o tratamento no dia 01/06/2007, com 6 anos e 10 meses de idade e, 

parou em janeiro de 2016. 

 

2- Qual era o quadro clínico da linguagem dele na época?Quais foram os 

desenvolvimentos linguísticos de G18 durante todo o tratamento? 

 

No início do tratamento, G18 apresentava severo atraso nas habilidades linguísticas. 

Ao final os mesmos foram minimizados, para um nível leve. Exceção a escrita, que apresenta-

se lenta, em letra de forma, com disgrafia de leve a moderada. 

G18 apresentava também alteração da motricidade oral, com hipotonia da musculatura 

orofacial, apresentando siolorréia (baba) e reduzida mobilidade de órgãos fonoarticulatórios. 

O que ao final foi minimizado, mas quando em uso de forte medicação psiquiátrica pode 

retornar como efeito da sedação. 

Ele é outro indivíduo, após tantos anos de estimulação, desenvolvendo habilidades que 

não eram esperadas, visto a grande extensão de alterações neurológicas. O que acredito ser 

fruto da estimulação precoce com: fisioterapia; fonoaudiologia; pedagógica e persistência e 

dedicação familiar. 

Após a crise psiquiátrica seu desempenho ficou mais lento, mas não perdeu a 

compreensão. 

 

3- Quais métodos foram usados no tratamento? 

 

Material que uso para basear o processo de estimulação e adequação do processo de 

linguagem em diversos casos. No caso de paralisia cerebral, acredito na plasticidade neuronal. 

Onde as adaptações acontecem, e durante as atividades propostas desenvolvo inicialmente as 

habilidades das funções executivas, necessárias a linguagem. Formando um vínculo de 

confiança terapeuta-paciente-família. 

O participante tem desatenção e dificuldades em manter a memória do que foi 

trabalhado. 

Dentro de uma atividade lúdica podemos trabalhar a atenção, motivação (e outras 

funções executivas) e seguir posteriormente estimulando o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem. A mãe do Gabriel compra todos os jogos que eram 

trabalhados em terapia e reforça em casa. 
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Durante a estimulação, 4 passos de associação para memorizar o aprendizado. Buscar 

associar quanto mais associações: atenção, compreensão, armazenamento, recuperar a 

memória que foi realizada. 

Grande rede de associações já trabalhada, vamos lembrando dando pistas até ele 

lembrar. Sem atenção nem entra no sistema. Não bastava jogar, mas sim repetir e trabalhar 

exaustivamente, de várias formas diferentes para ser armazenada. Cada vez que a memória é 

recuperada ela é reforçada. Atividades como repetição e ritmo influenciam. 

O método de trabalho segue o roteiro descritivo do último capítulo que se inicia na 

página 245 do PDF enviado. A partir das alterações encontradas iniciamos o trabalho. 

Priorizando o desenvolvimento da consciência fonológica. E habilidade cognitivo-

linguísticas. 

 

4- Qual procedimento linguístico ele tinha mais dificuldades em realizar? 

 

Áreas mais prejudicadas: memória de trabalho, leitura e escrita. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: Folha de aplicação do Teste de Nomeação de Boston 

 

Nome: 

Data da avaliação: 

 

Figura Correto sem pista Correto com pista 

semântica 

Correto com pista 

fonêmica 

1-cama    

2-árvore    

3-lápis    

4-casa    

5-apito    

6-tesoura    

7-pente    

8-flor    

9-serrote    

10-escova    

11-helicóptero    

12-vassoura    

13-polvo    

14-cogumelo    

15-cabide    

16-cadeira de rodas    

17-camelo    

18-máscara    

19-brigadeiro, bolo    

20-banco    

21-raquete    

22-caracol, lesma    

23-vulcão    

24-cavalo-marinho    

25-dardo/flecha    

26-canoa/bote    
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27-globo terrestre    

28-buquê de flores    

29-tamanduá    

30-gaita    

31-elefante    

32-caju    

33-iglu, oca,forno    

34-pernas-de-pau    

35-dominó    

36-cactos    

37-escada-rolantes    

38-violino    

39-rede    

40-relógio-cuco    

41-peru    

42-termômetro    

43-Cristo Redentor    

44-focinheira    

45-saci    

46-funil    

47-sanfona    

48-forca    

49-beterraba, nabo, 

cebola 

   

50-grampeador    

51-tranca, trinco, 

tramela 

   

52-fita métrica    

53-lupa    

54-pegador, pinça de 

gelo 

   

55-Pão de Açucar    

56-estribo    
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57-treliça    

58-estojo ou caixa de 

lápis de cor 

   

59-furadeira    

60-ampulheta    
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ANEXO B: Textos para teste de compreensão leitora 

 

Exemplo de texto curto (100 palavras) em português 

 

Josué – versão sem anomalia 

 

Josué estava de pé sob o relógio da estação, à espera de Laura. O show de rock do ano 

era naquela noite e ele e Laura haviam comprado alguns dos últimos ingressos. Mas era Laura 

quem tinha os ingressos e ela estava muito atrasada. Faltavam quinze minutos para as 20h; o 

show começava às 20h em ponto. Os minutos foram passando e Laura não veio. Talvez ela 

tivesse ido diretamente para o local do show. Faltando dez minutos para as 20h, Josué decidiu 

procura-la por lá. Ele correu para fora da estação. No mesmo momento, Laura entrava na 

estação por outra porta. 

 

Josué – anomalia principal 

 

Josué estava de pé sob o relógio da estação, à espera de Laura. O show de rock do ano 

era naquela noite e ele e Laura haviam comprado alguns dos últimos ingressos. Mas era Laura 

quem tinha os ingressos e ela estava muito atrasada. Faltavam quinze minutos para as 20h; o 

show começava às 20h em ponto. Os minutos foram passando e Laura não veio. Josué não 

estava preocupado porque eles tinham bastante tempo. Talvez ela tivesse ido diretamente para 

o local do show. Faltando dez minutos para as 20h, Josué decidiu procura-la por lá. Ele correu 

para fora da estação. No mesmo momento, Laura entrava na estação por outra porta. 

 

Josué – anomalia remota 

 

Josué estava de pé sob o relógio da estação, à espera de Laura. O show de rock do ano 

era naquela noite e ele e Laura haviam comprado alguns dos últimos ingressos. Mas era Laura 

quem tinha os ingressos e ela estava muito atrasada. Faltavam quinze minutos para as 20h; o 

show começava às 20h em ponto. Os minutos foram passando e Laura não veio. Talvez ela 

tivesse ido diretamente para o local do show. Faltando dez minutos para as 20h, Josué decidiu 

procura-la por lá. Ele correu para fora da estação. No mesmo momento, Laura entrava na 

estação por outra porta. Mas Josué não estava preocupado porque eles tinham bastante tempo. 
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ANEXO C: Tarefa de leitura e compreensão 

 

Nome:       Data de avaliação:  

 

Texto 1: 

Josué estava de pé sob o relógio da estação, à espera de Laura. O show de rock do ano 

era naquela noite e ele e Laura haviam comprado alguns dos últimos ingressos. Mas era Laura 

quem tinha os ingressos e ela estava muito atrasada. Faltavam quinze minutos para as 20h; o 

show começava às 20h em ponto. Os minutos foram passando e Laura não veio. Talvez ela 

tivesse ido diretamente para o local do show. Faltando dez minutos para as 20h, Josué decidiu 

procura-la por lá. Ele correu para fora da estação. No mesmo momento, Laura entrava na 

estação por outra porta. 

 

Provérbios populares: 

 

142.Saco vazio não para em pé. 

 

143.Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

 

144.Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

 

145.Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 

 

146.Antes só do que mal acompanhado. 
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ANEXO D: Tarefa de compreensão de sentenças 

 

Orações clivadas de sujeito: 

1- Foi o vizinho que destruiu as flores. 

2- Foi uma planta venenosa que a criança ingeriu. 

3- Foi a secretária que anotou o recado. 

4- Foi o tornado noticiado nos jornais que destruiu a vila. 

5- Foi meu avô que comprou a bicicleta. 

Orações clivadas de objeto: 

1- Foi o artigo do jornal que irritou o suspeito do crime. 

2- Foi a bolsa que Marta ganhou que estava na cama. 

3- Foi as flores que o vizinho destruiu. 

4- Foi uma torta que o Pedro trouxe. 

5- Foi um vídeo game que o menino ganhou. 

Orações relativas de sujeito: 

1- A estudante que irritou a professora saiu da escola. 

2- O jogador de futebol chutou a bola que estava na pequena área. 

3- A mulher que comprou a casa fez uma grande reforma. 

4- O homem podou as rosas vermelhas que estavam crescendo em seu jardim. 

5- O bombeiro salvou o gato que estava preso na árvore. 

Orações relativas de objeto: 

1- A estudante que a professora irritou saiu da escola. 

2- A casa que João construiu pegou fogo. 

3- A comida que Paulo fez envenenou a moça. 

4- O plano que o político adotou interessou ao eleitor. 

5- O carro que Pedro comprou foi roubado. 

Orações distratoras: 

1- Foi feito um belo trabalho nesta praça. 

2- O prato de comida não estava cheio. 

3- O livro de histórias estava sobre a mesa. 

4- O aluno fez uma pergunta ao professor. 

5- Foi uma linda apresentação musical. 
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ANEXO E: Folha de aplicação do teste Token (versão reduzida) 

 

Nome: __________________________ Idade: _______ Data: __________________ 

 

Parte 1 (Todas as peças)        Respostas 

1- Toque um círculo. ------------------------------------------------------- 1. (____). 2. (____) 

2- Toque um quadrado. -----------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

3- Toque uma peça amarela. -----------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

4- Toque uma vermelha.-----------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

5- Toque uma preta. ---------------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

6- Toque uma verde. ---------------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

7- Toque uma branca.--------------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

Parte 2 (Somente as peças grandes) 

8- Toque o quadrado amarelo. ---------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

9- Toque o círculo preto. ---------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

10- Toque o círculo verde.----------------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

11- Toque o quadrado branco. -----------------------------------------------1. (____). 2. (____) 

Parte 3 (Todas as peças) 

12- Toque o círculo branco pequeno. --------------------------------------1. (____). 2. (____) 

13- Toque o quadrado amarelo grande. ------------------------------------1. (____). 2. (____) 

14- Toque o quadrado verde grande. ---------------------------------------1. (____). 2. (____) 

15- Toque o círculo preto pequeno. ----------------------------------------1. (____). 2. (____) 

Parte 4 (Somente as peças grandes) 

16- Toque o círculo vermelho e o quadrado verde. -----------------------1. (____). 2. (____) 

17- Toque o quadrado amarelo e o quadrado preto. -----------------------1. (____). 2. (____) 

18- Toque o quadrado branco e o círculo verde. ---------------------------1. (____). 2. (____) 

19- Toque o círculo branco e o círculo vermelho. -------------------------1. (____). 2. (____) 

Parte 5 (Todas as peças) 

20- Toque o círculo branco grande e o quadrado verde pequeno. ------ 1. (____). 2. (____) 

21- Toque o círculo preto pequeno e o quadrado amarelo grande. ----- 1. (____). 2. (____) 

22- Toque o quadrado verde grande e o quadrado vermelho grande. -- 1. (____). 2. (____) 

23- Toque o quadrado branco grande e o círculo verde pequeno. ------- 1. (____). 2. (____) 

Parte 6 (Somente as peças grandes) 

24- Ponha o círculo vermelho em cima do quadrado verde. -------------1. (____). 2. (____) 
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25- Toque o círculo preto com o quadrado vermelho. -------------------1. (____). 2. (____) 

26- Toque o círculo preto e o quadrado vermelho. -----------------------1. (____). 2. (____) 

27- Toque o círculo preto ou o quadrado vermelho. ---------------------1. (____). 2. (____) 

28- Ponha o quadrado verde longe do quadrado amarelo. --------------1. (____). 2. (____) 

29- Se existir um círculo azul, toque o quadrado vermelho. ------------1. (____). 2. (____) 

30- Ponha o quadrado verde perto do círculo vermelho. ----------------1. (____). 2. (____) 

31- Toque os quadrados devagar e os círculos depressa. ----------------1. (____). 2. (____) 

32- Ponha o círculo vermelho entre o quadrado amarelo e o quadrado verde. 1. (____). 2. 

(____) 

33- Toque todos os círculos, menos o verde. ------------------------------1. (____). 2. (____) 

34- Toque o círculo vermelho. Não! O quadrado branco. ----------------1. (____). 2. (____) 

35- Em vez do quadrado branco, toque o círculo amarelo. ---------------1. (____). 2. (____) 

36- Além do círculo amarelo, toque o círculo preto. ----------------------1. (____). 2. (____) 

 

Pontos: _________________ 
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ANEXO F: Teste Figura “Roubo dos biscoitos” 

 

Nome:        Data da avaliação: 
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ANEXO G: Figura para produção escrita no computador. 

 

1) Com base nos quadrinhos escreva uma história, utilizando o computador. 
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ANEXO H: Tarefas de ditado e cópia 

 

Nome:       Data de avaliação:  

 

1) Copie a frase abaixo: 

 

“A esperta raposa marrom pulou sobre o cão preguiçoso” 

 

2) Ditado 

 

(Solicitar ao participante que escreva as frases abaixo por meio de ditado) 

1. O cachorro sumiu. 

2. A mesa quebrou. 

3. João viajou com Maria para Goiânia. 

4. Três meninos brincam de jogar bola. 

5. As crianças chegaram 20 minutos atrasadas na escola. 

6. A reunião ficou marcada para as 19h30min. 
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ANEXO I: Perguntas para as Entrevistas 

 

Entrevista com a mãe 

1- Como foi o desenvolvimento linguístico dele, desde bebê? 

2- Com quantos anos ele começou a estudar? 

3- Qual o desenvolvimento dele na escola? Ele realiza o que é proposta pela escola? 

4- Como é a rotina dele em casa? Como é seu comportamento. 

5- Como se relaciona com as outras pessoas? (Amigos, família, professores). 

6- G18 consegue dormir bem? 

7- G18 pratica esportes? Quais? 

8- Ele gosta de jogos, computadores? Consegue manusear? 

9- Atualmente está realizando algum tratamento médico? Quais? 

10- Quais são os remédios que atualmente ele está tomando? 

11- Qual é o quadro clínico dele atualmente? 

Entrevista com o participante 

1- Como está na escola? 

2- Qual disciplina você mais gosta? Por quê? 

3- Quais são seus planos para o futuro? (Escola, profissão). 

4- O que você gosta de fazer? 

5- Você gosta de ler, assistir filmes? Quais? 

6- Você gosta de histórias? Conte-me uma. 

7- O que você gosta de comer? Você saberia como fazer esse alimento? Conte-me como 

faz. 

8- Qual esporte você mais gosta? Quais são as regras desse esporte? 

9- Você gosta de jogos, vídeo games? Qual o seu preferido? 

10- Prefere digitar no computador ou escrever no papel? Por quê? 

Entrevista com a fonoaudióloga 

5- Com quantos anos G18 começou a fazer o tratamento? E qual foi a duração? 

6- Qual era o quadro clínico da linguagem dele na época? 

7- Quais métodos foram usados no tratamento? 

8- Qual procedimento linguístico ele tinha mais dificuldades em realizar? 

9- Como foi a reação de G18 ao tratamento? 

10- Quais foram os desenvolvimentos linguísticos de G18 durante todo o tratamento? 
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ANEXO J: Laudos médicos 

 

Laudo 1 – Ressonância Magnética do crânio (6 anos de idade) 
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Laudo 2 – Ressonância Magnética do crânio (13 anos de idade) 
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Laudo 3 – Relatório de avaliação neuropsicológica (1ª avaliação) 
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Laudo 4 – Relatório de avaliação neuropsicológica (2ª avaliação) 
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Laudo 5 – Eletroencefalograma digital com mapeamento cerebral 
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Laudo 6 – Relatório médico de internação 

 

 

 

 


