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REVISTA LINGUÍSTICA RIO (LR): O que é a psicolinguística e o 
que não é psicolinguística? 
Thiago (T): Eu não sei muito bem o motivo da segunda parte da pergunta, 
mas a psicolinguística, bem grosso modo, é um campo de estudo que busca 
relacionar propriedades da linguagem com propriedades da mente. Há 
outras áreas da Linguística que também traçam relações entre mente e 
linguagem, como a Linguística Cognitiva, mas essa relação talvez fique mais 
explícita na psicolinguística, pelo nome e por ter sido a primeira vertente, 
digamos, oficializada da linguística a tentar estabelecer esse tipo de relação.  

Uma outra definição tem a ver com a origem a psicolinguística: ela nasce 
no meio de um círculo de pesquisas interdisciplinares, em que foi criada o 
que hoje chamamos de Ciências Cognitivas. De maneira bastante breve, nos 
Estados Unidos, na primeira metade do século XX, houve uma mudança da 
psicologia funcionalista do William James para o behaviorismo que tomou 
conta da psicologia – inclusive, há alguns relatos da época de que se alguém 
quisesse ser um psicólogo, deveria ser behaviorista ou ficaria sem emprego. 
Desse modo, não havia muito espaço para outra coisa na psicologia naquele 
momento. Até então, a psicologia era tratada como ciência da mente e do 
comportamento, mas a partir do behaviorismo, ela se tornou apenas a 
ciência do comportamento, sem mais referências à mente, que seria vista 
como algo muito abstrato para ser estudado. Ao mesmo tempo, surgiram 
várias relações interdisciplinares, impulsionadas, sobretudo, pelo 
desenvolvimento e investimento em ciência da computação em meio às 
grandes guerras, possibilitando o avanço de computadores, que são, bem 
dizer, um conjunto de peças físicas que recebem programações lógicas para 
receberem estímulos, processarem esses estímulos de alguma forma e 
gerarem um tipo de comportamento nessa máquina depois. Isso parece com 
alguma coisa, não? Então, foi basicamente a computação que trouxe a mente 
de volta para o jogo, principalmente porque se começou a pensar na 
possibilidade de se criar Inteligência Artificial. E aí começa uma conversa 
entre várias áreas: psicologia, linguística, antropologia, neurociência, filosofia 
e a própria ciência da computação. Surge, então, uma força de resistência ao 
behaviorismo, marcada por um encontro no simpósio de Tecnologia da 
Informação, no MIT, em 1956. Então, basicamente, a psicolinguística é uma 
disciplina da psicologia cognitiva também, da mesma forma que é da 
linguística.  

Então eu poderia dar essa definição mais grosso modo: relação entre 
mente e linguagem.   Mas eu acho que no sentido histórico, ela é uma das 
grandes disciplinas das Ciências Cognitivas; uma relação entre a psicologia e 
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a linguística dentro das Ciências Cognitivas – considerando, é claro, que 
ambas têm relações fortes com a neurociência, com a computação e até com 
a antropologia, mas a relação mais forte dentro dessa disciplina é a relação 
entre a psicologia e a linguística.  

Sabendo o que é psicolinguística, acho que já dá para inferir o que não é 
psicolinguística. 

RL: O que é psicolinguística experimental e qual a diferença 
entre ela e a psicolinguística? 
T: Embora eu veja realmente muita gente falando sobre uma psicolinguística 
experimental de maneira separada da psicolinguística, eu particularmente 
não gosto de dividir as coisas. Contudo, não é que não faça sentido; eu acho 
que até faz sentido essa divisão, eu só não sou muito fã mesmo. Grosso modo, 
se a gente voltar para essa questão da definição de o que é psicolinguística, 
que pode ser entendida como a relação entre psicologia e linguagem, dentro 
das Ciências Cognitivas, é possível pensarmos que dá para fazer muita coisa 
que não seja experimental. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma área da 
linguística, a aquisição de linguagem, que é psicolinguística também, e a 
gente vê muito isso por aí: por exemplo, na USP, quem dá disciplina de 
psicolinguística é Elaine Grolla, que é muito mais conhecida pela aquisição 
da linguagem.  

A psicolinguística trabalha com aquisição de linguagem, então? Não 
necessariamente, mas você pode se especializar em aquisição, ou em adultos, 
ou em outras coisas... Enfim, o ponto é que se a gente pensar, por exemplo, 
na aquisição, tem muita gente que trabalha aquisição sem trabalhar 
necessariamente com experimentação, criando e analisando corpora, como 
nas vertentes socio-interacionista e socio-cognitiva. E não é que não seja 
possível fazer experimentação se sua pesquisa olha para um corpus, inclusive é 
muito legal juntar os métodos e essa é uma das razões pelas quais eu não 
gosto muito de uma divisão entre experimental e não-experimental, uma vez 
que diferentes métodos considerados “teóricos” ou “experimentais” podem 
(ou devem) se interligar em diversos momentos.  

Mas essa divisão é possível sim, sobretudo considerando que você tem 
psicolinguistas, comumente entendidos como do campo experimental, que às 
vezes se especializam realmente em trabalhar com corpus, ou com outros 
tipos de métodos, mais teóricos, ou às vezes fazem pontualmente uma 
excursão mais teórica e consideramos que estes estão saindo da zona de 
conforto. Desse modo, é possível propor algo como psicolinguística teórica e 
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psicolinguística experimental, de maneira análoga à linguística teórica e à 
linguística experimental, embora eu mesmo não goste tanto dessa divisão.  

RL: Um experimento l inguístico é um experimento 
psicolinguístico? Qual a diferença entre os dois? 
T: Basicamente, o que acontece é que se a gente faz um experimento 
psicolinguístico, se você é um psicolinguista, você está pensando em uma 
relação entre propriedades gerais da mente e propriedades mais específicas 
da linguagem. Se pensarmos, por exemplo, em movimentos de constituintes, 
especificamente o movimento de -QU, como em (i) Você comeu o que hoje? e 
em (ii) O que você comeu hoje?, isso é uma propriedade que é específica da 
linguagem. Você não tem como dizer que isso seja uma propriedade geral da 
mente, a não ser que você relacione com alguma outra coisa que aconteça 
em outro contexto como manipular, mover e reordenar números em testes de 
memória (ex. um sujeito vê os números 521 e precisa citá-los na ordem 
inversa, 125). A não ser que alguém relacione com essas coisas, que são muito 
específicas da memória, movimento de constituinte é uma propriedade 
especifica da linguagem. Então você tem propriedades que são especificas da 
língua, da linguagem, que acontecem somente nesse sistema, mas você tem 
algumas coisas que são mais gerais, tipo memória, como no exemplo dos 
números, que acontecem em diferentes sistemas.   Então, memória é uma 
propriedade mais geral da mente, que não é exclusiva da linguagem, mas se 
você usa linguagem, é interessante que você tenha memória, até para juntar 
as coisas, responder, entender sobre o que você tem que responder; para 
pensar nas coisas que você tem para falar e falar de fato... Tudo isso é 
memória, memória de curto prazo, memória de trabalho... Isso sem falar do 
papel da atenção, que é outra propriedade mais geral que tem influência na 
linguagem. Por exemplo, em que ponto sua atenção está influenciando no 
desempenho de um teste, ou até do desempenho linguístico no dia a dia? 
Essas são propriedades mais gerais da mente. Então, um experimento 
linguístico é sempre um experimento psicolinguístico?  

Se você é um psicolinguista, você está mais preocupado ou minimamente 
considerando a influência dessas questões de ordem mais geral da mente. 
Não é que não seja possível fazer um experimento que não seja focado nessas 
coisas, mas geralmente o psicolinguista está tentando relacionar essas coisas. 
E muitas vezes, quando a gente está fazendo um experimento linguístico, 
nem sempre há uma correlação entre mente e linguagem como um objetivo 
específico; às vezes há um problema teórico, com vários modelos disponíveis 
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no mercado, e o linguista faz um experimento que possa contribuir com a 
discussão, levantando dados um pouco diferentes da introspecção, da sua 
própria intuição, dos corpora disponíveis... E vale dizer que todos esses 
métodos (intuição, introspecção, corpus, experimentos etc.) têm vantagens e 
desvantagens, não é, de modo algum, um melhor do que o(s) outro(s). 
Portanto, se o linguista está fazendo um experimento apenas com vistas ao 
objetivo teórico da própria linguística, é muito provável que esse linguista 
esteja fazendo um experimento, por assim dizer, de sintaxe experimental, de 
semântica experimental, de fonética experimental, que até pode ser relacionado com 
questões da mente depois, fazendo uma discussão mais geral, mas talvez esse 
não seja o objetivo primário do experimento [relacionar com questões 
mentais gerais], que é contribuir para uma discussão teórica. Então, em 
geral, separa-se assim: se o linguista está fazendo um experimento para uma 
contribuição mais específica para a teoria linguística, entende-se aquele 
experimento como de sintaxe experimental, ou semântica experimental e daí 
em diante. Agora, se o linguista está realmente pensando na relação da 
linguagem com processos cognitivos mais gerais, como memória e/ou 
atenção, é um pouco mais difícil relacionar com uma teoria específica e, 
eventualmente, os resultados podem vir a ser utilizados por várias teorias 
linguísticas e modelos psicolinguísticos. 

Então, vamos dizer que o linguista pode sair da teoria e fazer um 
experimento para a teoria ou ele pode partir de uma questão de interface e 
fazer um experimento para entender melhor essa interface. No primeiro 
caso, esse linguista estaria fazendo um experimento mais de linguística 
experimental, enquanto no segundo caso, mais de psicolinguística 
experimental. Essa é uma forma de diferenciar, não necessariamente todo 
mundo precisa concordar comigo, mas acho que essa possa ser uma boa 
forma de fazer essa diferenciação. 

 

RL: A psicolinguística é restrita a alguma teoria linguística? 
T: Não. Você até pode ter algumas características específicas de alguns 
lugares do mundo em que a psicolinguística tenha se desenvolvido mais 
próxima de uma teoria (gerativismo, linguística cognitiva), mas não 
necessariamente você tem uma teoria linguística por trás da psicolinguística. 
Inclusive, esse foi o primeiro problema da psicolinguística, lá atrás, nas 
décadas de 50, 60, que gerou todo o problema com a teoria padrão do 
Chomsky; depois. uns 20 anos à frente, nos anos 70, 80, elas voltaram a 
conversar. Então talvez tenha uma certa relação aí, entre a psicolinguística e 
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a teoria formal, porque as duas se desenvolveram juntas, tiveram suas brigas 
internas e se reconciliaram, então daria pra dizer isso, mas não 
necessariamente você precisa ser um gerativista pra ser um psicolinguista, até 
porque os gerativistas estão preocupados com a competência e se você está 
fazendo um experimento você está observando o desempenho; naturalmente, 
você pode olhar o desempenho para entender melhor a competência (o que 
também acontece em estudos de corpus), mas em se tratando de gerativismo, 
essa nem sempre é uma relação tão simples.  

E tem uma outra questão também, até por causa dessas questões históricas, 
a psicolinguística acabou precisando criar suas próprias teorias, então talvez 
a gente pudesse, inclusive, ter hoje alguma coisa que fosse bem parecida com 
a física teórica e a física experimental, que é na linguística teórica e 
experimental ter a psicolinguística como a linguística experimental. É claro 
que a gente tem toda essa questão de que não necessariamente um 
psicolinguista está fazendo experimento, mas a gente tem muito arraigado na 
cabeça que psicolinguista faz experimento, então poderia haver algo nesse 
sentido. Inclusive, foi com a psicolinguística que a linguística teórica começou 
a fazer experimentos de fato. Então, poderia ser que houvesse, por exemplo, 
a linguística chomskyana e a contraparte experimental na psicolinguística. 
Mas foi exatamente por conta dessas questões que a psicolinguística precisou 
criar suas próprias teorias. E é uma coisa até engraçada, porque você tem as 
próprias teorias psicolinguísticas, como a teoria do labirinto, construal, o 
conexionismo, e várias outras, enfim, definitivamente não se pode atrelar a 
psicolinguística a uma teoria linguística em específico. Você tem 
psicolinguistas que trabalham com uma teoria linguística e você tem outros 
que estão mais focados em teorias da própria psicolinguística ou na 
psicologia cognitiva. Você pode inclusive não ser linguista e fazer 
psicolinguística. Esse é o ponto.  

RL: Por que, apesar da Psicolinguística não ter surgido nessa 
década, ainda não é amplamente difundida em Linguística? 
T: Eu até acho que ela é bem difundida. De fato, poderia ser mais, mas acho 
que quando eu fui formado não existia tanta psicolinguística por aí quanto 
existe hoje, pelo menos essa é uma impressão que eu tenho. Hoje, você tem 
alguns pilares da psicolinguística no Brasil, como a Eleonora Albano e o 
Edson Françozo, na UNICAMP, o Marcus Maia, na UFRJ, a Letícia Sicuro, 
na PUC-Rio, a Leonor Scliar, na UFSC... Eu acho que eles formaram vários 
psicolinguistas que estão por aí hoje. E acontece que talvez a gente tenha 
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focado muito mais em aquisição linguagem, inclusive, se eu não me engano, 
desses que eu citei, a Letícia Sicuro e a Leonor Scliar foram e são muito 
focadas em aquisição de linguagem, então, talvez essa divisão que às vezes a 
gente faz, de que aquisição de linguagem é uma coisa diferente da 
psicolinguística, faça algumas pessoas acreditarem que não há tanta gente 
trabalhando na psicolinguística, mas, de fato, há muita gente, por exemplo, 
justamente na área de aquisição de linguagem. Talvez esse seja um ponto, 
mas eu acredito que exista muita coisa de psicolinguística no Brasil, talvez 
com adultos menos do que com crianças; inclusive, essas mesmas pessoas, 
que trabalham muito com aquisição, formaram muitos psicolinguistas por aí. 
Temos o Renê (Forster) na UERJ, a Marije (Soto), que estava na UERJ e 
voltou para a UFRJ, o Márcio Leitão (UFPB), o Eduardo Kenedy na Federal 
Fluminense (UFF)... Então eu realmente acho que a gente tem muita coisa 
hoje, é claro que ainda temos muito para crescer, mas já há uma boa difusão, 
sim. 

E sobre ainda ter muito para crescermos, eu acredito que os principais 
empecilhos para esse crescimento maior estão no fato de que, para fazer um 
experimento, a gente precisa de conhecimentos que às vezes são muito 
triviais em outras áreas que para a gente não são nada triviais. Por exemplo, 
o próprio funcionamento do método científico, que consiste em fazer uma 
observação, criar uma hipótese sobre essa observação e criar formas de testar 
sua observação e refutar sua hipótese – no fim, a gente tem que trabalhar 
tentando nos desmentir e quanto mais a gente não consegue se desmentir, 
mais forte a hipótese vai ficando. Essas questões mais epistemológicas, em 
geral, a gente não tem tanto na nossa formação. Um outro ponto é que, às 
vezes, dependendo do experimento e do método que você vai usar, é preciso 
saber programar e a gente não tem aula de programação na nossa formação. 
Depois que você coleta os dados, você precisa saber analisar esses dados, e a 
gente não tem aula de estatística na nossa formação...  

Eu mesmo, por exemplo, fui aprender o pouco que sei de estatística depois 
de ir para a França, no meu doutorado sanduíche, e apanhar muito do 
pessoal que sabe o mínimo de estatística. E mesmo depois disso, eu continuei 
estudando bastante, avançando bastante, e ainda sinto que sei muito pouco. 
Sei o básico para justificar meus testes e minhas análises. E isso é muito 
importante, porque dependendo do periódico para o qual você vai submeter, 
você precisa justificar porque você escolheu tal método e porque esse método 
é suficiente, adequado... E se você não sabe fazer isso, você não consegue 
nem pressionar o botão para submeter, e se escrever qualquer coisa, os 
editores e pareceristas nem leem. Então, eu acho que para que a 
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psicolinguística cresça, a gente precisa de mais tempo para estudar essas 
coisas que não são linguística, mas são essenciais, inclusive essenciais também 
para outras áreas da linguística, como a sociolinguística; essenciais para 
outras áreas que vão fazer alguma coisa a mais experimental e precisarão 
lançar mão de análise de dados estatísticos etc. 

E aí tem uma coisa muito interessante, que vale a pena mencionar. Se a 
gente olha para outros países, França e Estados Unidos, por exemplo, em 
geral a psicolinguística não fica dentro dos cursos de Letras, mas mais 
próxima da Psicologia ou das Ciências Cognitivas. E aí você tem laboratórios 
interdisciplinares, com biólogos, engenheiros, físicos que estudam juntos e 
podem aprender uns com os outros, e muita coisa acaba sendo essencial. 
Para ser um psicolinguista, é preciso conhecer um pouco de biologia, é 
preciso conhecer muito de psicologia, o mínimo de estatística, de 
programação. É claro que a gente pode trabalhar de forma a agregar pessoas 
de diferentes áreas, é super legal quando você tem um colega programador, 
um colega estatístico, que podem te ajudar no experimento e na análise de 
dados, mas o ideal é que a gente aprenda a fazer essas coisas por nós 
mesmos, porque nem sempre eles estarão ali para nos ajudar, já que eles têm 
seus próprios trabalhos, suas próprias questões de investigação... Se a pessoa 
está mais ocupada, o que a gente faz? Os laboratórios interdisciplinares 
então, servem para que a gente possa aprender, e isso era uma coisa que era 
muito focada no laboratório em que eu estive na França. A gente tinha 
ferramentas, tinha colegas de outras disciplinas para ajudar, mas essa ajuda 
era para aprendermos a fazer também, porque, mais cedo ou mais tarde, 
precisaríamos fazer aquilo sozinhos.   

Eu acho, então, que esse é um ponto muito importante até mesmo para 
que possamos crescer mais. Conseguiremos crescer mais quando 
conseguirmos mais relações interdisciplinares, mais colegas de outras áreas 
para trabalharem conosco e, individualmente, quando a gente tiver mais 
tempo para parar e estudar essas coisas. O problema, muitas vezes, é tempo, 
principalmente para quem é docente, porque temos bem mais tarefas a 
cumprir, orientações, cargos administrativos, e tudo isso acaba demandando 
muito mais da gente. Eu, por exemplo, ainda não estou satisfeito com o que 
eu aprendi até hoje em termos de interdisciplinariedade (estatística, 
programação etc.).  
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RL: Quais são os principais resultados que a psicolinguística nos 
deu no dia-a-dia? 
T: É possível pensar em vários pontos de vista. Em termos de Brasil, há 
muita coisa hoje da psicolinguística focada na educação. Inclusive, eu acho 
que um dos pioneiros nessa área foi o Marcus Maia, da UFRJ, tanto é que 
ele já organizou uns livros sobre o assunto (MAIA, 2018; 2019). Essa é, sem 
dúvidas, uma área que está crescendo bastante e imagino que venha trazer 
cada vez mais contribuições para melhorar o ensino. É possível pensar, por 
exemplo, nessa interface mente, linguagem e educação, quais as 
interpretações padrões de um texto, ou como é feito mapeamento de leitura, 
fazendo correlações com o desempenho da capacidade de interpretação e 
compreensão. Com técnicas como eyetracking entre alunos dos ensinos 
fundamental e médio e universitários, é possível saber o quanto eles focam 
em determinas regiões da sentença e isso pode trazer mais consciência de 
como eles estão lendo e talvez a razão de terem ou não interpretações 
equivocadas, sobretudo em sentenças com inversões, que fogem um pouco do 
padrão canônico da língua. 

Uma outra colaboração da psicolinguística, que talvez não seja mais tão do 
dia a dia assim, mas certamente é do dia a dia da ciência, é no que se chama 
de linguística evolucionária, que tem como um expoente o Vitor Nobrega 
(USP). Alguns estudos têm pensado coisas muito interessantes, por exemplo, 
o que homens que fizeram pinturas rupestres nas cavernas poderiam ter tido 
em mente enquanto faziam aquilo, evidenciando se eles pensavam ou não de 
maneira que se assemelharia ao que a gente usa hoje como linguagem.  

Há também uma parte mais física, da relação entre cérebro e linguagem, 
que acontece principalmente porque a psicologia cognitiva tem ido para o 
lado da neurociência da linguagem, o que faz com que a linguística, 
principalmente experimental, também vá muito por esse lado. A 
neurociência da linguagem, com seus experimentos linguísticos e medidas 
neurofisiológicas fazem parte, também, da psicolinguística. 

 

RL: O que podemos ou não esperar da Psicolinguística nos 
próximos anos? 
T: Sem dúvidas, a psicolinguística continuará fomentando essas relações 
interdisciplinares, sobretudo no campo da psicolinguística educacional. Eu 
imagino que, para o futuro, surjam muitos mais resultados bacanas para 
realmente repensarmos como é que a gente está ensinando as crianças a ler e 
escrever, como que elas estão lendo, quais as tendências de comportamento 
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leitor em cada tipo de frase etc. Nessas questões, de repente a gente comece a 
saber como podemos ser menos influenciados por fake news a partir de um 
letramento mais consciente, a partir de contribuições da psicolinguística 
educacional. Imagino que boas questões sejam trazidas para esse momento 
esquisito que estamos vivendo, de pós-verdade e fake news.  

RL: Se alguém quer adentrar o mundo da Psicolinguística, por 
onde começar? 
T: Na UFRJ, temos o Professor Marcus Maia, que é uma ótima indicação; a 
Professora Aniela (Improta França), a Aleria (Lage)... Eu poderia indicar 
livros também. Há vários do próprio Marcus Maia, especialmente na 
interface da psicolinguística com a educação, que eu já indiquei (MAIA 
2018; 2019), além do Psicolinguística, psicolinguísticas (MAIA, 2015). Outro que 
eu sempre indico é o História da psicolinguística antes da era pré-chomskyana, do 
Willem Levelt (2012, em inglês), que é professor emérito do Max Planck 
Institute. O Levelt, depois de se aposentar, dedicou-se a remontar a história 
da psicolinguística, que muitas vezes se acredita ter nascido com o Chomsky; 
ele escreveu mais de seiscentas páginas sobre esse passado pré-chomskyano – 
e inclusive está faltando coisa (risos), mas é um grande panorama geral da 
história da psicolinguística.  

Mas um outro que indicaria muito mais, mais até do que livros de 
psicolinguística de fato, é o Psicologia experimental: Psicologia para compreender a 
pesquisa em psicologia (KANTOWITZ; ROEDIGER III; ELMES, 2006). Esse 
livro, definitivamente, não é sobre psicolinguística, mas ele dá conta de várias 
dessas questões que eu citei anteriormente, de que precisamos saber sobre 
várias coisas, como estatística, método experimental, ética em pesquisa... A 
gente não tem um grande manual prático de psicolinguística no mundo, pelo 
menos não que eu conheça, sobretudo sobre psicolinguística experimental, 
mas a gente tem de psicologia experimental, e esse livro é um deles. Por que 
não pegarmos um livro desses, que lida com várias questões com as quais 
esbarramos no dia a dia da psicolinguística? Por exemplo, as vantagens e 
desvantagens de um experimento, o que são variáveis, como desenhar 
estudos, tipos de delineamento, coisas que o pesquisador precisa controlar, 
coisas que não se controlam, estatística, comitê de ética... Coisas que, 
geralmente, a gente não vê nas nossas formações e que precisamos nos 
atentar que são importantes. Esse livro pode ser um grande panorama de 
todas essas coisas.  
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E já que eu acabei citando ética em pesquisa, eu acho que vale a pena falar 
um pouco sobre Comitê de Ética¹. Nas humanidades, temos muito a 
impressão de que estamos fazendo coisas simples, de que o participante de 
um experimento nosso vai apenas “ler umas frases”, “escutar umas sentenças 
no fone” e que não tem risco nenhum... Mas há pessoas que tem certas 
“condições”, uma certa sensibilidade maior, para alguns tipos de sons/
estímulos, como no caso da Misofonia. Eu, por exemplo, sequer posso pensar 
no barulho de isopor raspando que já me causa arrepios, tem gente que se 
irrita muito com sons cíclicos, como o tic-tac do relógio, com barulho de 
mastigação, com determinas frequências de som. Recentemente, em um 
estudo que eu estava fazendo com um aluno, uma participante, amiga minha 
até, ficou muito irritada por conta da frequência do bip do estímulo, que era 
de 1000 Hz, e inclusive deixou para participar em outro momento, em que 
estivesse mais calma. Podemos pensar que é apenas uma irritação, mas há 
pessoas que reagem de forma muito inesperada a certos tipos de estímulos 
sonoros, com violência, inclusive. É claro, isso é super raro, mas se o 
pesquisador chega para um participante qualquer e diz que o experimento 
não tem risco e acontece algo desse tipo, então ele é o culpado; se houver 
uma ação na justiça, ele será culpado. Então é muito pouco provável que o 
Comitê de Ética deixe você passar seu experimento dizendo que não há risco 
nenhum, mesmo que o experimento consista em duas simples frases que o 
participante tem que ler para responder a alguma coisa... Podem acontecer 
mil coisas! Se o pesquisador lida com dados sensíveis, com opiniões 
polêmicas, o que fazer se seu computador for roubado e os dados acessados? 
Sempre há um risco. Viver é um risco, a cada segundo. Então... Se você diz 
que você está fazendo alguma coisa e não tem risco, então você está mentido, 
ainda que não intencionalmente.  

Nota dos autores 
Agradecemos imensamente a contribuição do Professor Thiago da Motta 

Sampaio (UNICAMP), tanto pelo minicurso que deu origem à esta entrevis-
ta, ministrado na II EAL (2020), quanto pela disponibilidade em responder a 
estas perguntas. Aos alunos do minicurso que fizeram perguntas que nos pos- 

¹ Atualmente, o Professor Thiago é Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa nas 
Ciências Humanas e Sociais da UNICAMP (2020-2024). 
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sibilitaram idealizar e organizar essa entrevista, também endereçamos nossos 
agradecimentos. 
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