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Para que serven os datos 
lingüísticos? 

l  Bilingüismo e reserva cognitiva 
l  Análise de contidos: diagnóstico de patoloxía 

ou rasgos de personalidade no discurso 
-  Analise automatizada de textos: LIWC  

l  Textos suicidio 
l  Diagnóstico 
l  Análise discurso político 

l  Prosodia emocional na esquizofrenia e noutros 
TMGs 



Bilingüismo e reserva cognitiva 





Bilingüismo e demencia 
l  Persoas bilingües obteñen resultados mellores en 

tarefas executivas ou de atención selectiva 
(Language Switch). Este resultado se mantén 
incluso nos que aprenden despois dos 11 a. (Bak et 
al., 2014) 

l  Os bilingües presentan demencia 4-5 a. máis tarde 
que os monolingües (Byalistok et al., 2007; Alladi et 
al., 2013) e recuperan mellor tras ACV 

l  Protección > cantos máis idiomas  
l  > beneficio se < educación (Alladi et al., 2013) 
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«Colorless green ideas sleep 
furiously» 

barnízate 
                     te quiero 
                                        
genio del can-can 
                                                           
docena de flores. 
 
Pe Cas Cor 







The	  Nun´s	  Study	   
Snowdon	  et	  al.	  1996 

•  Falta	  de	  complexidade	  no	  relato	  

autobiográfico 

• Menor	  número	  de	  palabras	  de	  contido	  

emocional 

• Menor	  fluidez	   

•  Predecían	  a	  aparición	  de	  demencia	  en	  

idade	  senil 
 



Linguistic Inquiry  & Word Count 

l  JW Pennebaker é recoñecido internacionalmente polo seu estudo sobre o 

holocausto (1989) no que demostraba os efectos sobre a saúde de realizar unha 

narración do sucedido. O efecto positivo vencellábase ao grado de revelación, 

avaliado por medio de SC e ritmo cardíaco 

l  Na seguinte década o grupo traballou no procesamento automático de textos para 

poder relacionar a utilización dun léxico determinado: uso de pronomes, puntuación, 

verbas malsonantes, etc. con rasgos de personalidade ou con mobilización afectiva.  

l  De xeito progresivo validáronse diccionarios en distintos idiomas nos que raíces de 

palabras son categorizadas de varios xeitos e cuantificadas para poder facer análise 

estatística 







 
 



Procedemento 









  

l  Mulleres: Notas máis longas, > 
signos de puntuación 

l  > Sentimentos e emocións positivas 

l  > Expresións de dúbida e negativas 
(> complexidade). 

l  > Pronomes en primera persona 
plural 

l  > Verbos en tempos pasados e 
futuros 

l  Rural: > referencia a procesos 
sociais  

l  Mulleres: > referencia a procesos 
sociais 

l  > influencia de problemas interpersoais  

l  Novos: > emocións e afectos positivos 

l  > “mecanismos cognitivos” (reflexión) 

l  Vellos:  
-  Linguaxe > elaborado (palabras 

longas, partículas gramaticais)  
-  Temas específicos: diñeiro, 

ocupacións 
-  Menor Conexión social e 

Integración 



Análise de discurso político 
l  Dende 2003 o LIWC tense utilizado 

para analizar discurso político 
aplicando combinacións (dimensións) 
de rasgos estatísticos para facer perfís  

l  “Honestidade”:  
-  < referencias a un mesmo (p. ex."Eu" e 

"min") e a exclusión (por exemplo, "pero" 
e "excluíndo"), 

-  > palabras de movemento (p. ex."partir" e 
"voar") e emoción negativas (por 
exemplo, "frustrado" e "avergoñado")  
Newman, Pennebaker, Berry e Richards 
(2003)  

l  Presidencialidade:  
-  > emoción positiva, > palabras >6 letras 

(inglés indicativo de orixe latina), >artigos 
e preposicións 



Análise de discurso político 





Prosodia	  na	  Esquizofrenia	  e	  noutros	  
TMGs	  

	  As	  alteracións	  prosódicas	  son	  de	  magnitude	  similar	  ao	  
deterioro	  cogni;vo	  e	  independentes	  da	  idade,	  duración	  da	  
enfermidade	  ou	  medicación	  (Hoekert	  et	  al.,	  2007)	  	  



Prosodia	  afec;va	  

•  Transmite	  emoción	  e	  intención	  do	  falante	  
•  Timbre,	  énfase	  e	  duración	  
•  Alteracións	  na	  esquizofrenia	  e	  noutros	  TMGs	  
tanto	  na	  producción	  prosódica	  como	  na	  
comprensión	  	  

(Hoekert	  et	  al.,	  2007;	  Leitman	  et	  al.,	  2007;	  Ross	  et	  al.,	  
2001;	  )	  





Voices	  (SubmiNed)	  (N=32)	  

P=0,504 P=0,001 
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