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PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO POR PORTADORES DA 

SÍNDROME DE ASPERGER 

 

RESUMO 

Para a Linguística Cognitiva, a construção do sentido se dá através do acionamento de processos 

mentais específicos que estão diretamente ligados às experiências socioculturais, sensório-

motoras e perceptuais. Em portadores da Síndrome de Asperger, o comprometimento desses 

processos, devido a características específicas da própria síndrome, pode estar diretamente 

relacionado a problemas de construção de sentido por estes indivíduos. Nesse sentido, o 

objetivo desta pesquisa é investigar os processos cognitivos que direcionam a construção do 

sentido nestes portadores de transtornos neurais. A pesquisa é realizada com alunos da 

APAARN (Associação de pais e amigos dos autistas do Rio Grande do Norte), tendo como 

grupo de controle alunos neurotípicos de outras instituições, sendo os portadores da síndrome 

praticantes da língua materna o grupo experimental da pesquisa. Para elucidar o processo de 

construção do sentido por estes alunos, foram desenvolvidos testes contendo pistas linguísticas 

norteadoras responsáveis pelo acionamento de alguns processos cognitivos como os esquemas 

(JOHNSON, 1987), frames (MINSKY, 1974), affordances (GIBSON,1979) e simulação mental 

(BARSALOU,1999). Os testes foram baseados nos pressupostos teóricos da Linguística 

Cognitiva, mais precisamente, da Teoria Neural da Linguagem. Os resultados apontam para 

uma possível justificativa para o comprometimento da construção do sentido, que compreende 

diretamente a relevância intersubjetiva das inferências recebidas e construídas socialmente 

pelos participantes especificamente desta análise. 

 

Palavras chaves: Cognição e linguagem, construção do sentido e Síndrome de Asperger. 
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PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO POR PORTADORES DE LA 

SÍNDROME DE ASPERGER 

RESUMEN 

 

Para la lingüística Cognitiva, la construcción del sentido darse a través del accionamiento de 

procesos mentales específicos que están directamente ligados a las experiencias socioculturales, 

sensorio motores y perceptuales. En portadores de la Síndrome de Asperger, el 

comprometimiento de estos procesos, debido a características específicas dela propia síndrome, 

puede estar directamente relacionado a problemas de construcción de sentido por estos 

individuos. En este sentido, el objetivo de esta investigación es investigar los procesos 

cognitivos que direccionan la construcción del sentido en estos portadores de trastornos 

neurales. La investigación es realizada con alumnos de la APPARN (Associação de país e 

amigos dos autistas do Rio Grande do Norte), teniendo como grupo de control alumnos 

neurotípicos de otras instituciones, siendo los portadores de la síndrome practicantes de la 

lengua materna o grupo experimental de la búsqueda. Para elucidar el proceso de construcción 

del sentido por estos alumno, fueron desarrollados testes contiendo rasgos linguisticos 

norteadores responsables por el accionamiento de algunos procesos cognitivos como los 

esquemas (JOHNSON, 1987), frames (MINSKY, 1974), affordances (GIBSON, 1979) y 

simulación mental (BARSALOU, 1999). Los testes fueron basados en los presupuestos teóricos 

de la Lingüística Cognitiva, más precisamente, de la Teoria Neural del Linguaje. Los resultados 

apuntan para una posible justificativa para el comprometimiento de la construcción del sentido 

en portadores de la Síndrome de Asperger, que comprende directamente la relevancia 

intersubjetiva de la infersencias recibidas y construidas socialmente por los participantes 

específicamente de este análisis. 

Palabras-claves: Cognición y lenguaje, construcción de sentido y Síndrome de Asperger. 
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INTRODUÇÃO1 

 

Os estudos da linguagem apresentam diversas perspectivas teóricas que buscam elucidar 

o funcionamento de uma língua, porém grande parte desses estudos não considera fatores 

corpóreos e processos mentais como parte integrante da construção do sentido. Com base nesses 

aspectos e alicerçados na interdisciplinaridade com as Ciências Cognitivas, surgem os estudos 

linguísticos cognitivos, com o objetivo de investigar a construção do sentido e os mecanismos 

cognitivos envolvidos nesse processo. 

A Linguística Cognitiva (LC), comprometida com um tipo de investigação que integra 

experiências corpóreas, experiências culturais e processos mentais relacionados à compreensão 

de enunciados, torna possível uma análise cognitiva de base corporificada em portadores da 

Síndrome de Asperger, na tentativa de elucidar como esses usam a linguagem para interagir e 

compreender o mundo. Ao mesmo tempo, acredita-se que a LC pode indicar os processos 

cognitivos ativados em pessoas que apresentam Transtornos do Espectro Autista (TEA)2.  

A motivação para a realização desta pesquisa surgiu da experiência docente com 

portadores de transtornos neurais em uma escola da rede particular de ensino em Natal/RN, que 

acolhia alunos diagnosticados como autistas, auxiliando-os no aprendizado e na inclusão social, 

em parceria com a APAARN (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do 

Norte). A instituição3 preocupava-se em preparar o grupo docente para melhor intermediar as 

relações entre os alunos especiais e os alunos regulares, incentivando a convivência e mediando 

o aprendizado entre ambos os níveis de desenvolvimento escolar.  

Foram as semanas pedagógicas que me permitiram ter o primeiro contato com as teorias 

científicas que buscam explicar o Transtorno do Espectro do Autismo, e foi a experiência 

docente direta com autistas e a convivência com a família destes que me despertou o interesse 

em investigar os processos neurais envolvidos na construção do sentido por pessoas que 

demostravam, diagnosticamente, um comprometimento interacional com o meio no qual estão 

inseridos. Para tanto, acompanhar as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de 

                                                           
1 Esclareço ao leitor que, devido a aspectos mais subjetivos da pesquisa, há partes do texto que apresentam o 

emprego da primeira pessoa no discorrer do discurso. 
2 Em 2013, a Síndrome de Asperger foi designada como Transtorno do Espectro Autista, segundo os critérios do 

DSM-V (Manual de Classificação de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, 5ª edição). 
3 Em dezembro de 2013, esta escola encerrou suas atividades após mais de duas décadas prestando serviços à 

comunidade. 
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pesquisa Cognição e Práticas Discursivas, coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Henrique Duque, 

foi definitivo na escolha que nortearia a pesquisa e elucidaria os meus questionamentos, uma 

vez que trabalhar com o público autista me fez perceber a importância da linguagem, o 

importante papel da interação e como a linguagem orienta a construção do sentido que 

atribuímos ao mundo a partir de experiências intersubjetivas.  

O objetivo principal desta pesquisa é investigar os processos cognitivos acionados na 

construção do sentido em portadores da Síndrome de Asperger, com o intuito de elucidar a 

problemática relação entre restrições cognitivas e sociais que participam da construção do 

sentido por esses indivíduos. 

Para o processo investigativo, alguns objetivos específicos foram delimitados: 

I. investigar, por meio de testes, em que medida portadores de Síndrome de Asperger 

consideram os aspectos sociais durante o processo de construção do sentido; 

II. verificar de que maneira portadores da Síndrome de Asperger ativam e acionam 

esquemas4 e frames5;  

III. examinar que perspectivas de simulação são adotadas por portadores da Síndrome de 

Asperger durante o uso linguístico. 

A literatura sobre a Síndrome de Asperger (GILLBERG, 1989; SCHWARTZMAN, 

1994; MOORE, 2005; CUNHA, 2008) revela que pessoas com esse Transtorno do Espectro do 

Autismo são diagnosticadas a partir da identificação de algumas características específicas, 

dentre as quais, em consonância com a natureza desta investigação, destaca-se a dificuldade de 

interagir com outros indivíduos e com o mundo no qual eles estão inseridos, sendo este um dos 

aspectos que mais suscitam curiosidade acerca dos processos cognitivos envolvidos no 

momento da construção do sentido. 

Considerando a relevância das experiências sensório-motoras, socioculturais e 

interacionais com o mundo relacionadas aos processos cognitivos subjacentes à construção do 

sentido por pessoas neurotípicas6, podemos supor que as dificuldades de percepção e de 

                                                           
4Esquemas são “estruturas oriundas de experiências sensório-motoras, facultadas pelas características biológicas 

da espécie humana”. (DUQUE; COSTA, 2012a, p. 78) 
5 Frames são “representações esquemáticas das estruturas conceptuais e padrões de crenças, práticas, instituições, 

imagens, etc., que fornecem uma base para a interação significativa em uma determinada comunidade” 

(FILLMORE; JOHNSON; PETRUCK, 2003, p. 235) 
6 Segundo Moore (2005), o referido termo é usado pelos americanos para designar crianças com desenvolvimento 

normal ou típico. 
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interação características do quadro clínico da Síndrome de Asperger pode interferir no processo 

de construção de sentido de seus portadores.  

Sendo assim, esta pesquisa se assenta nos pressupostos teóricos da Linguística 

Cognitiva; em descobertas sobre o processo de construção do sentido por pessoas com 

transtornos do espectro do autismo; e, em como podemos analisar os processos neurais ativados 

em circunstâncias atípicas àquelas já conhecidas da LC.   

Para o desenvolvimento de uma discussão verticalizada sobre a referida temática, esta 

dissertação está organizada em sete capítulos, considerando-se os capítulos destinados à 

introdução e às considerações finais. No capítulo 1, apresentamos os pressupostos teóricos da 

Linguística Cognitiva que subsidiaram a pesquisa, em especial, a Teoria Neural da Linguagem 

e os modelos cognitivos envolvidos no processo de simulação mental, tais como esquemas, 

frames e affordances (capítulo 2). No capítulo 3, caracterizamos a Síndrome de Asperger e as 

implicações dessas características para a pesquisa em tela. No capítulo 4, destinado à 

metodologia, definimos o tipo de pesquisa, apresentamos a descrição dos participantes e do 

contexto da pesquisa, fazemos o levantamento dos instrumentos utilizados na coleta dos dados, 

relatamos como ocorreu o desenvolvimento do projeto piloto e explicamos os procedimentos 

adotados na análise dos dados. No capítulo 5, apresentamos os resultados dos testes para, em 

seguida, analisá-los à luz do referencial teórico adotado na pesquisa (capítulo 6).  
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1 TEORIA NEURAL DA LINGUAGEM: UMA ABORDAGEM DA LINGUÍSTICA 

COGNITIVA 

 

A questão é que a intersubjetividade dos símbolos 

linguísticos humanos – e sua natureza perspectiva, que decorre 

dessa intersubjetividade – significa que os símbolos 

linguísticos não representam o mundo de forma mais ou menos 

direta, como representações perceptuais ou sensório-motoras, 

mas são usados pelas pessoas para induzir outras a interpretar 

certas situações perceptuais/conceituais – prestar atenção a 

elas – de uma maneira e não de outra.  

(TOMASELLO, 2003, p. 178) 

 

Na metade do século XX, o interesse por investigar e descrever as relações existentes 

entre a linguagem e as nossas estruturas cognitivas repercutiu no surgimento de uma corrente 

de estudos linguísticos que se autodenominou Linguística Cognitiva (LC) ao final deste mesmo 

século. A relação entre a linguagem, a cognição e a corporalidade passou a compor a tríade que 

está intrinsecamente relacionada a processos de construção do sentido. 

 

1.1 Linguística Cognitiva: linguagem, cognição e corporalidade situada na construção do 

sentido 

 

Em uma abordagem histórica, no início do século XX, a Linguística começa a ganhar 

estatuto científico a partir da publicação do Cours de Linguistique Générale, em 1916. As ideias 

de Ferdinand Saussure (1972) estabelecem um modelo científico de tratamento das línguas em 

geral, apresentando um objeto de estudo (as línguas em geral), um método de análise (a 

comparação entre as formas) e uma unidade (o signo linguístico). Após a divulgação da 

abordagem teórica saussureana, a perspectiva estruturalista abriu diversos campos de 

investigação da linguagem, que se estendem à nossa contemporaneidade. 

A revolução cognitiva teve seu marco inicial no final da década de 50 do século XX, 

com a realização de um congresso que reuniu os maiores especialistas em Ciências da 

Computação nos Estados Unidas da América. Entre os participantes do evento, estava Noam 

Chomsky, que, na ocasião, demostrou haver propriedades formais na linguagem humana que 

poderiam ser consideradas autênticos programas cognitivos. Com base no modelo cognitivista 

proposto por Chomsky, surgem os conceitos dicotômicos competência (o conhecimento da 

língua por parte do falante/ouvinte) e desempenho (o uso pragmático da língua). Sob essa 



15 
 

perspectiva racionalista, Chomsky, em sua obra, oferece “uma explicação para o funcionamento 

de diferentes módulos cognitivos a partir daquele que ele compreende como sendo o 

responsável pela faculdade da linguagem”. (DUQUE; COSTA, 2011a, p. 3) Dessa forma, os 

pressupostos teóricos gerativistas impulsionam os estudos que investigam os processos 

cognitivos que estariam envolvidos na compreensão da linguagem e em como as nossas 

experiências interferem nesses processos (DUQUE; COSTA, 2011b). 

Sob a tese de que “a linguagem humana é uma faculdade inata” (DUQUE; COSTA, 

2011b, p. 92), especialistas em todo o mundo confirmam os pressupostos teóricos chomskyanos 

ao “estudarem a linguagem de crianças até os três anos de idade, em diferentes línguas, sob 

situações diversas de aprendizado” (DUQUE; COSTA, 2011b, p. 92), tese essa reforçada, ao 

mesmo tempo, por constatações semelhantes em pesquisas de áreas afins sobre lesões no 

cérebro. Esses aspectos, definitivamente, deram aos estudos linguísticos o deslocamento para a 

área das Ciências Naturais (DUQUE; COSTA, 2011b). 

Ao propor uma investigação cujo foco é compreender as relações entre as faculdades 

mentais e a linguagem, e que esses processos podem ser explicados cognitivamente como 

resultantes de uma programação baseada em representações, a teoria gerativista direciona os 

estudos linguísticos para uma abordagem cognitiva. Essa assertiva de que “o comportamento 

depende de uma capacidade cognitiva internalizada fundamenta a ideia de que a cognição pode 

ser bem explicada se for compreendida como uma computação” facilita a compreensão 

científica acerca da “relação entre capacidades cognitivas, mundo e mediação linguística” 

(DUQUE; COSTA, 2011a, p.9). Dessa forma, as neurociências passaram a entender o cérebro 

como um processador alimentado por informações seletivas provenientes de relações 

interacionais entre o homem e o mundo. 

Com os avanços decorrentes das descobertas realizadas pelas ciências dedicadas a 

estudar os processos linguísticos, teóricos como FILLMORE, 1975; LAKOFF, THOMPSON, 

1975; e ROSCH, 1975, discordando das abordagens formais vigentes, apoiaram-se em teorias 

e evidências das neurociências para defender a perspectiva de que o corpo não está dissociado 

da mente (DUQUE; COSTA, 2012b, p. 115).  

Diferentemente das demais teorias linguísticas vanguardistas (estruturalistas, 

gerativistas, entre outras), a LC incorpora diversas teorias das neurociências para subsidiar a 

abordagem cognitiva, que  
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[...] se propõe a descrever e explicar as mútuas relações entre a linguagem e outras 

faculdades cognitivas, assim como o papel que a experiência intersubjetiva situada 

em diferentes contextos socioculturais desempenha na arquitetura dessas relações. 

(DUQUE; COSTA, 2012a, p. 13).  

 

 

Dessa forma, o objeto de estudo da LC tem sido a língua e as estruturas cognitivas 

envolvidas no processo de construção do sentido, sendo ‘língua’ definida por Duque e Costa 

(2012a, p. 15) como “uma das estruturas mentais por meio da qual o homem arquiteta e percebe 

o seu entorno biopsicossocial”.    

A Segunda Revolução Cognitiva surge em meados do século XX. A Linguística 

Cognitiva contemporânea, conforme Croft e Cruse (2004, apud DUQUE; COSTA, 2012a), 

baseia-se em três importantes pressupostos teóricos: o primeiro sugere que “as faculdades 

cognitivas não são separadas [...], a linguagem não constitui um módulo inato, separado de 

outras capacidades cognitivas do ser humano” (2012a, p. 61); o segundo pressuposto afirma 

que “de acordo com Langacker (1987), [...] a estrutura da gramática de uma língua reflete 

diferentes processos de conceptualização [...], que a linguagem é simbólica em todos os seus 

aspectos, inclusive os morfossintáticos” (2012a, p. 62); o último pressuposto básico defende 

que “o conhecimento linguístico emerge e se estrutura a partir do uso da linguagem[...]. Isto é, 

categorias são construídas a partir de processos cognitivos gerais que aplicamos às diversas 

situações de uso da linguagem (2012a, p. 62).  

 Com base nesses pressupostos, podemos inferir que a construção do sentido está 

diretamente associada à capacidade estrutural do nosso cérebro em organizar as nossas 

experiências sensório-motoras, socioculturais e perceptuais em circuitos ou redes neurais. Ou 

seja, os processos cognitivos não podem estar dissociados do processo de conceptualização. 

Portanto, os processos cognitivos são resultantes da nossa experiência de vida construída 

socialmente. 

 Entretanto, o desenvolvimento desses pressupostos teóricos resulta numa abordagem 

mais contemporânea da LC (apresentada no próximo capítulo), a Teoria Neural da Linguagem, 

que aprofunda esses conhecimentos ao alinhá-los com outras ciências neurais. Esta, por sua 

vez, encontra nas neurociências o respaldo científico necessário para justificar o argumento 

defendido pela LC de que a construção do sentido decorre de processos cognitivos provenientes 

das nossas experiências corpóreas e perceptuais.  
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1.2 Teoria Neural da Linguagem: os neurônios como construtores do sentido 

A partir da interdisciplinaridade com as neurociências, surge a Teoria Neural da 

Linguagem (Neural Theory of Language), em Berkeley, EUA. O projeto NTL defende um 

circuito neural corporificado como o responsável pela capacidade de o homem aprender e usar 

uma linguagem, ou seja, a linguagem é um segmento do todo mente, corpo e sociedade.   

Duque e Costa (2012b, p. 116) afirmam ainda que esse diálogo com as neurociências 

foi iniciado  

 

[...] com as pesquisas de Kay e McDaniel (1978) sobre o papel da visão na 

restrição dos termos empregados para designar cores, e chegou a um 

importante nível de amadurecimento com o projeto Teoria Neural da 

Linguagem (Neural Theory of Language), de Galesse e Lakoff (2005). Em 

linhas gerais, o Neural Theory of Language (NTL), atualmente liderado por 

Lakoff e Feldman, tem procurado explicar como podem os conceitos (e a 

própria linguagem humana) se originarem no cérebro físico, composto 

basicamente de neurônios que funcionam quimicamente. 

 

    

O principal objetivo da Teoria Neural da Linguagem tem sido a construção de modelos 

computacionais que comprovem suas assertivas teóricas. Para tanto, desenvolver uma 

metodologia que contemple rigorosamente essas assertivas e permita uma análise formal e 

computacional é intrigante. Dessa forma, essa abordagem teórica apresenta diferentes níveis de 

descrição que se assemelham aos apresentados pelas ciências naturais. 

De forma específica, a Teoria Neural da Linguagem (TNL) subsidia a pesquisa sobre 

processos cognitivos envolvidos na compreensão da linguagem por portadores da Síndrome de 

Asperger, pois essa abordagem teórica considera que “as experiências corporificadas físicas e 

sociais recorrentes dão origem a padrões abstratos7 (esquemas e frames, respectivamente)” 

(DUQUE; COSTA, 2012b p.116) e estes são objetos de investigação, considerando o possível 

comprometimento de fatores físicos e sociais do grupo de indivíduos participantes da pesquisa. 

Todavia, há outros pressupostos teóricos elucidativos para a problemática acerca da 

construção do sentido em pessoas com transtornos neurais. Duque e Costa (2012b, p. 117) 

afirmam que “os processos cognitivos, dentre os quais, os de produção e de compreensão da 

linguagem, estão relacionados a recursos neurais vinculados ao aparato sensório-motor em 

interação on-line com o ambiente”.  

                                                           
7 Desenvolvida por Bergen e Chang (2005), a Gramática de Construções Corporificada (GCC) é adotada pelo 

NTL por apresentar perspectivas que correspondem ao referencial cognitivista proposto pelo projeto. O modelo de 

GCC, diferentemente dos demais, defende que as ‘construções’ constituem a base do conhecimento linguístico, 

focalizando o modo como se processam as ‘construções’. 
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Há outro pressuposto teórico que, de igual modo, tem relevância para a análise do 

processo de construção, uma vez que considera a influência cultural como fator do processo de 

conceptualização humano (DUQUE; COSTA, 2012b, p.117). É a interação sociocultural outro 

fator comprometido em pessoas com transtornos autísticos, aspecto que pode ser determinante 

no processo de construção do sentido. 

Considerando tais pressupostos da Teoria Neural da Linguagem e os integrando com as 

ferramentas conceptuais como esquemas e frames, interação com objetos e simulação mental, 

podemos investigar os processos cognitivos envolvidos e as inferências que influenciam a 

compreensão linguística. Para buscar essa possível explicação, serão apresentados, nas 

próximas seções, os conceitos que norteiam esta pesquisa. 

 

1.2.1 Esquemas: circuitos-neurais constituídos nas experiências sensório-motoras   

 

É notório que os seres humanos, ao longo da vida, experienciam diversas situações que 

envolvem a motricidade e os sentidos. Essas experiências recorrentes tornam-se padrões 

(circuitos neurais) que são estruturados cognitivamente e acionados à medida que haja uma 

mesma, ou nova situação, que exija do corpo humano uma determinada resposta.    

A esses padrões esquemáticos são dadas construções linguísticas representativas para 

cada ação ou sensação. Essas construções linguísticas representativas são adquiridas por meio 

da convivência social e da interação com o mundo. É a combinação desses processos que 

envolvem, ao mesmo tempo, língua, corpo, mente e interação social que surgem os esquemas, 

definidos por Duque e Costa (2012a, p. 78) como “estruturas oriundas de experiências sensório-

motoras, facultadas pelas características biológicas da espécie humana” e que são acionados 

pelas pistas linguísticas associadas a esses esquemas pelos falantes. 

Os esquemas são modelos mentais instáveis no sentido de produzirem padrões 

esquemáticos reformuláveis a partir de novas experiências, porém, para cada representação 

existe um esquema específico. E esses esquemas, segundo Regier (1996), são estruturas neurais 

presentes nas áreas sensório-motoras responsáveis pelos mecanismos perceptuais.  

Para esta pesquisa específica, verificaremos como ocorre o acionamento dos esquemas 

apresentados a seguir, por estarem intrinsecamente relacionados às experiências sensório-

motoras e perceptuais. Esses padrões mentais são recorrentes de experiências corporificadas 

específicas (movimento, deslocamento, sensações, visão etc.), presentes, de igual modo, em 

indivíduos neurotípicos ou portadores de algum transtorno neural como evidenciamos neste 

trabalho.  
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a) CONTÊINER 

Naturalmente, desde a infância, a experiência de estar inserido em algo (dentro do berço, 

dentro de casa, dentro de qualquer espaço) ou inserir algo em determinado recipiente direciona 

a pessoa a ter essa percepção, criando uma rede neural específica para este movimento. Esta 

rede neural (esquema CONTÊINER) é acionada pelo falante/ouvinte em construções 

linguísticas como “Venha para dentro de casa, menino!”. A pista linguística8 “dentro”, presente 

nesta construção, ao ser lida ou ouvida, aciona a rede neural responsável por essa percepção de 

contêiner construída a partir da recorrência dessa atividade motora.  

 

b) PARTE/TODO 

É na infância que podemos observar as primeiras experiências corpóreas que auxiliarão 

uma pessoa a compreender a si e ao mundo. Ainda bebê, o ser humano identifica partes do seu 

corpo e começa a perceber, em diversas situações, a integração entre partes que compõem um 

todo. Essas experiências recorrentes formam padrões neurais, isto é, os esquemas. Um exemplo 

comum seria a construção gramatical “Quero uma fatia da pizza”. A experiência em dividir 

algo em partes, ou unir partes para compor um todo, origina uma rede neural específica para 

essa percepção de PARTE-TODO. As pistas linguísticas “uma fatia” (parte) em relação ao todo 

(pizza) aciona a rede neural responsável por essa percepção sensório-motora (esquema PARTE-

TODO), processo necessário para a construção do sentido.    

 

c) LIGAÇÃO 

A nossa primeira ligação é experienciada ainda no nosso primeiro ciclo de vida. Estamos 

vinculados à nossa mãe por meio do cordão umbilical, porém essa ligação é desfeita ao ser 

cortado o elo que os une (cordão umbilical). Passamos, então, a buscar novas associações para 

reestabelecer essa ligação. O esquema LIGAÇÃO está diretamente relacionado à capacidade 

humana de fazer associações, conexões entre elementos distintos que estabelecem entre si uma 

relação de dependência dentro de uma mesma situação. Os termos ‘véu e grinalda’, por 

exemplo, remetem, especificamente, ao traje de uma noiva, o que necessariamente exigiria do 

falante/ouvinte a experiência sociocultural de ter presenciado um evento (como um casamento, 

ou feira de noivas), fazendo as inferências necessárias, acionando a rede neural responsável por 

fazer essas associações (o esquema LIGAÇÃO).   

                                                           
8 O termo ‘pista linguística’ refere-se à ‘palavra’ ou a ‘termo’ da língua. 
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d) ORIGEM/CAMINHO/META 

O esquema ORIGEM/CAMINHO/META está diretamente associado à experiência 

motora de movimento, ir em direção a algo, o que origina a noção de um lugar de origem com 

um caminho a ser percorrido e uma meta a ser alcançada, mas se deve considerar a preexistência 

de um trajetor que percorrerá esse caminho. Quando experienciamos um movimento que exige 

uma trajetória, a recorrência dessa experiência cria padrões neurais. Esse esquema é acionado 

por meio de pistas linguísticas que direcionam a construção do sentido da informação dada. Por 

exemplo, a partir da construção gramatical “Vou ao médico”, o verbo ‘ir’ aciona a nossa 

percepção de deslocamento em direção a uma meta, o que infere a preexistência de um caminho 

(trajetória) e um trajetor que parte de um lugar (origem) para alcançar uma meta (destino). 

 

 

e) ESCALAS 

Experienciamos, desde a infância, as diferenças entre tamanhos, cores, quantidades, 

volumes, entre outros, de forma escalar. E essa percepção, por meio das experiências vividas, 

dá origem ao esquema ESCALA. Podemos perceber o acionamento desse processo cognitivo 

em construções gramaticais como “Hoje, o dia está mais quente”, levando o falante a construir 

cognitivamente uma escala de temperatura, tendo por base as experiências corpóreo-

fisiológicas. Particularmente, o esquema ESCALA atinge um amplo alcance conceptual, por 

estabelecer uma relação gradual envolvendo dimensões físicas (alto-baixo, quente-frio etc.) e 

dimensões psicológicas (bom-mau, feio-bonito etc.). 

Apesar de os esquemas serem explicados isoladamente no processo de construção do 

sentido, eles se inter-relacionam, conforme esclarecem Duque e Costa (2012a, p. 82): “os 

esquemas [...] não operam necessariamente de forma isolada”. Em algumas situações, é 

necessário o acionamento de mais de um esquema para que a construção do sentido se 

estabeleça. Ou seja, o circuito neural que computa um determinado esquema pode estar 

interconectado a circuitos neurais que computam outros esquemas. Isso se dá devido à 

possibilidade de as pistas linguísticas ativarem combinações específicas entre os circuitos 

neurais. É o que acontece com a construção “Paula entrou pelo cano”. Podemos acionar o 

esquema ORIGEM-CAMINHO-META ao inferirmos que a ação ‘entrar’ exige uma trajetória, 

consequentemente, um trajetor, uma origem e uma meta (o cano). Porém, a mesma pista 

linguística ‘entrar’ pode acionar a nossa percepção de contêiner, com limites entre o exterior e 

o interior. 
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Embora estejamos sujeitos às mesmas experiências sensório-motoras e perceptuais, 

existe uma diversidade de circuitos neurais responsáveis por computar os esquemas. O 

acionamento de determinado esquema em relação a outro, dada uma mesma situação, depende 

do processamento realizado pelo indivíduo, das suas experiências e das inferências recebidas.   

 

1.2.2 Frames: redes neurais constituídas nas experiências socioculturais 

O conceito de frame foi muito discutido na década de 70 do século XX por teóricos 

como Minsk (1974) e Goffman (1974). É a partir desse conceito que surge a Semântica de 

frames. A princípio, segundo Chishman e Bertold (2012), Fillmore (1975) distinguiu o conceito 

de cena do conceito de frame, afirmando que  

[...] a cena não seria apenas uma cena visual, mas todo um conjunto de tipos 

familiares de transações interpessoais, cenários padrões definidos 

culturalmente, estruturas institucionais, experiências inatas, imagem corporal, 

crenças humanas, ações, experiências e imagens. O frame seria um sistema de 

escolhas linguísticas, sejam palavras, regras ou categorias gramaticais, 

associadas à determinada estância prototípica de uma cena (CHISHMAN; 

BERTOLD, 2012, p. 146).  

 

 

Em 1968, Fillmore propõe uma gramática de casos com o intuito de investigar os papéis 

semânticos que seriam universais, apresentando, em seu artigo The case for case (1968), a 

estrutura de casos (case frame) com seis casos (papéis semânticos): agentivo, instrumental, 

dativo, factivo, locativo e objetivo. Esses papéis semânticos serviram de influência para o 

estudo de papéis temáticos.     

Em 1977, Fillmore integrou a gramática de casos ao conceito de perspectiva, 

demonstrando os primeiros indícios do que chamamos, atualmente, de Semântica de frames. É 

a partir da análise do evento de transação comercial, na qual Fillmore (1977) demonstra como 

os verbos ‘comprar’, ‘vender’ e ‘custar’ representam diferentes perspectivas do mesmo evento, 

que surge os primeiros indicativos do que se denominam ‘elementos de frame’ (CHISHMAN; 

BERTOLD, 2012, p. 146-147).  

Após abandonar a distinção entre cena (estrutura cognitiva) e frame (estrutura 

linguística) (FILLMORE, 1982; 1985), Fillmore (1982, apud CHISHMAN; BERTOLD, 2012, 

p. 147) afirma que “pelo termo ‘frame’ eu tenho em mente qualquer sistema de conceitos 

relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, você tem que entender a 

estrutura na qual se encaixa (...)”. De forma mais conceitual, o frame constitui “representações 
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esquemáticas das estruturas conceptuais e padrões de crenças, práticas, instituições, imagens, 

etc., que fornecem uma base para a interação significativa em uma determinada comunidade”9 

(FILLMORE; JOHNSON; PETRUCK, 2003, p. 235). Ou seja, o circuito neural (frame) é 

formado a partir das nossas experiências, concedendo a abstração do frame ao ouvinte/falante 

por meio da linguagem. 

 

Os frames estão intrinsecamente relacionados aos esquemas por meio de redes e 

circuitos neurais ativados no processo de construção do sentido. Enquanto os esquemas são 

originários das nossas experiências sensório-motoras, os frames ( juntamente com os esquemas) 

norteiam o processo de construção do sentido, uma vez que podem ser entendidos como um 

conjunto de elementos que compõem um dado ambiente ou uma dada situação (MINSK, 1974), 

em que um elemento componente de um frame pode ser suficiente para acioná-lo. Como 

exemplo prático, podemos observar a construção gramatical “Não estrague o xampu”. A pista 

linguística ‘xampu’ aciona as redes neurais criadas a partir das nossas experiências adquiridas 

socioculturalmente, como o fato de usarmos um produto específico para este fim (xampu). 

Desse modo, essas redes compõem circuitos neurais responsáveis pela construção do frame 

“banho”, processo inerente à construção do sentido. 

Duque e Costa apresentam quatro tipos de categorias para os frames: 

 

a) Cenário  

Os elementos que compõem um cenário formam um conjunto a partir do qual é 

possível reconhecer um determinado lugar como sendo um quarto, uma igreja, ou uma 

sala de aula [...] Relaciona-se a alguns esquemas, em especial PARTE/TODO [...], 

CONTÊINER [...] e LIGAÇÃO [...] muitos conceitos são caracterizados em termos 

do cenário. 

b) Roteiro (script) 

O roteiro se organiza em torno de um estado inicial, uma sequência de eventos e um 

estado final. Relaciona-se principalmente com o esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META. [...] Portanto, roteiros são conjuntos de situações 

específicas, organizadas em torno de elementos comuns de episódios semelhantes [...] 

Os pacotes de organização de memória controlam as sequências em que cenas, 

cenários e roteiros são acionados.   
c) Conjunto de traços 

As categorias, estabilizadas dentro de uma cultura são frames, tendo em vista que os 

elementos que compõem uma determinada categoria são reconhecidos em função de 

alguns traços recorrentes. A categorização está relacionada ao esquema 

CONTÊINER. 

d) Taxonomia 

A hierarquização de categorias constitui o frame taxonomia. Assim, evocam-se os 

esquemas PARTE/TODO e ESCALA, uma vez que cada categoria de ordem superior 

                                                           
9 “(...) schematic representations of the conceptual structures and patterns of beliefs, practices, institutions, images, 

etc. that provide a foundation for meaningful interaction in a given speech community”. 
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é um todo, com as categorias imediatamente inferiores, como suas partes, ou as 

categorias se organizam em níveis de intensidade, grau de generalização etc. 

(DUQUE; COSTA, 2012a, p. 84-86).    

 

 Essa categorização demonstra a integração existente entre os esquemas e os frames, 

evidenciando que não há como dissociar um processo cognitivo do outro. Entretanto, pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista parecem apresentar dificuldades cognitivas para fazer as 

inferências necessárias para o reconhecimento dos constituintes de determinados frames. Esse 

fator pode estar associado ao fato dos mesmos apresentarem problemas na interação social.    

Considerando as estruturas conceptuais apresentadas - esquemas e frames envolvidos 

nesta pesquisa -, depreende-se que, no processo de construção do sentido, há várias etapas que 

envolvem um processo de identificação das construções gramaticais que delimitam a 

identificação dos esquemas envolvidos e os frames acionados em contextos específicos, 

inserindo-se, inerentemente, ao processo de simulação mental, que será apresentado na próxima 

seção. 

 

1.2.3 A Semântica da Simulação: o processo de construção do sentido 

A construção do sentido, de acordo com a perspectiva aqui adotada, depende do 

acionamento de mecanismos cognitivos como esquemas e frames, padrões cognitivos 

estabelecidos com base em experiências corpóreas e situadas. Da perspectiva da TNL, 

esquemas e frames constituem circuitos neurais que são ativados por pistas linguísticas, sendo 

responsáveis também pela realização de inferências por parte do ouvinte/falante durante um 

processo conhecido como simulação mental10 (BARSALOU, 1999).  

Segundo Barsalou (2008, 2009, 2012), no contexto da cognição corporificada, a 

simulação corresponde à ativação de circuitos neurais baseados em modalidades sensório-

motoras. Durante experiências motoras e de percepção, aspectos dessas modalidades são 

“capturados” e associados na forma de circuitos neurais. Mais tarde, quando a experiência 

vivenciada é exigida, esses circuitos são reativados simulando a ativação original, como se a 

experiência estivesse acontecendo de fato. Por exemplo, quando imaginamos um “gato” 

reexperienciamos alguns elementos captados pelos inputs sensoriais (malhado, sutil, peludo 

etc.), motores (mobilidade, salto etc.) e estados introspectivos (alegria, medo etc.) que 

experienciamos quando interagimos com gatos em tempo real. A noção de gato é, portanto, o 

                                                           
10 Mental simulation. 
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conjunto de simulações de alguns padrões de disparo relevantes dessas modalidades sensório-

motoras ativadas como se realmente estivéssemos vendo um gato. Além de ser usada na 

imaginação, a simulação implica vários outros processos inconscientes. 

Salientamos que os processos cognitivos - esquemas e frames - são padrões cognitivos 

adotados pela Gramática de Construções Corporificada (BERGEN; CHANG, 2005), essas 

estruturas são largamente utilizadas na descrição do processo de construção do sentido pela 

Semântica da Simulação. 

De acordo com Duque (2014), durante a construção do sentido de qualquer aspecto da 

língua por uma pessoa, são necessários três tipos de conhecimentos: o conhecimento linguístico 

(construções gramaticais que orientam o acionamento de esquemas mentais), a análise das 

pistas linguísticas (enunciados, sentenças) e as simulações realizadas a partir da sua inserção 

em determinado contexto comunicativo11. Para explicar o processo de construção do sentido 

com base nesses três conhecimentos, Bergen e Chang (2005) reúnem trabalhos de teóricos da 

Teoria Neural da Linguagem.  

Duque e Costa (2012a, p.154) definem a Semântica da Simulação como sendo “o estudo 

de como esses aspectos da linguagem participam da construção de um imaginário mental [...]”. 

Para explicar o mecanismo de construção do sentido, nesta abordagem teórica, três processos 

estão interligados: o primeiro processo compreende a identificação das construções gramaticais 

(análise construcional) abarcando o acionamento dos esquemas envolvidos entre si, gerando 

uma especificação semântica (semspec); o segundo processo diz respeito a um processo 

cognitivo dinâmico baseado na semspec, em que as pistas linguísticas e o contexto 

comunicativo simulados resultam numa especificação semântica resolvida; o último processo, 

por sua vez, é o resultado do acionamento dos mecanismos envolvidos na simulação mental, 

produzindo as inferências necessárias para a construção do sentido de qualquer aspecto da 

língua. 

Para exemplificar como ocorre o processo de construção do sentido, consideremos a 

construção linguística “Paula entrou pelo cano”. No processo de construção do sentido desse 

enunciado, primeiramente é necessário que o falante/ouvinte reconheça as pistas linguísticas 

disponíveis - ‘Paula’, ‘entrou’, ‘pelo’ e ‘cano’ - e a coerência existente na posição de cada pista 

                                                           
11 Cumpre esclarecer que o rótulo “contexto comunicativo” aqui é empregado no sentido utilizado por Duque 

(2014): são entidades e eventos em processo de simulação on-line ou de frames já ativados por pistas linguísticas 

apresentadas anteriormente durante a leitura / audição de textos. 
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dentro dessa construção.  Essas pistas possivelmente acionarão os esquemas que a elas 

correspondem com base nas experiências desse indivíduo. A pista linguística ‘entrou’, por 

exemplo, está associada a experiências motoras de movimento em direção a algo (ORIGEM-

CAMINHO-META) e à percepção de limites (CONTÊINER); a pista “Paula”, a de um trajetor 

(constituinte do esquema ORIGEM-CAMINHO-META); a pista “pelo”, ao trajeto/caminho 

percorrido (constituinte do esquema ORIGEM-CAMINHO-META); e a pista “cano”, nessa 

construção, está associada à experiência motora de estar inserido em algo, ou inserir algo em 

um recipiente (esquema CONTÊINER).  

Segundo ratifica Duque,  

[...] o acionamento e a conexão entre os esquemas funcionam como parâmetro que 

orienta a melhor simulação mental. A especificação semântica revela o frame que será 

simulado e como a simulação será realizada, ou seja, o modo como o leitor deverá ativar 

seus sistemas perceptuais e motores. (DUQUE, 2014, p. 311).  

 

 

 Porém, a semspec (especificação semântica), embora seja responsável pelo 

direcionamento cognitivo de qual frame será acionado, não apresenta todas as informações 

necessárias para simulação mental, pois devemos considerar que, além das inferências 

apresentadas pela construção linguística, no processo de construção do sentido, há as 

inferências que podem ser realizadas pelo falante/ouvinte no contexto discursivo. Nesse 

sentido, Duque afirma que 

[...] é relevante distinguir a ‘semspec’ – responsável por capturar as conexões 

gerais e as restrições impostas pelos esquemas e construções gramaticais – de 

uma ‘semspec resolvida’ pelo contexto – responsável por capturar restrições 

baseadas em frames e simulações executadas durante a identificação das pistas 

precedentes. (DUQUE, 2014, p. 311-312). 

 

Dessa forma, podemos construir o sentido de um enunciado de forma adequada por meio 

da “semspec resolvida”, levando em consideração as restrições realizadas ao acionarmos frames 

específicos e simularmos previamente determinadas situações direcionadas. Podemos voltar ao 

exemplo “Paula entrou pelo cano”. O ouvinte/falante pode inferir que esta construção pode ser 

literal ou figurada (metafórica), a partir da simulação realizada e das inferências consideradas 

no contexto discursivo. Se este ouvinte/falante, hipoteticamente, estiver, ou imaginar estar, em 

uma área de construção hidráulica em que os canos, devido às suas dimensões, podem suportar 

uma pessoa dentro, a construção do sentido será literal. Porém, em um contexto discursivo, em 

que os participantes consideram uma situação problemática e usam a construção “Paula entrou 
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pelo cano” como exemplo, possivelmente, a construção do sentido dar-se-á de forma figurada. 

Isto é, no processo de construção do sentido, as pistas linguísticas norteiam os processos 

cognitivos envolvidos na simulação mental, seja ela mais ou menos detalhada.   

 Embora sejam explicadas por etapas, vale ressaltar que os três processos acontecem de 

forma indissociável na mente. Resumidamente, o processo de construção do sentido depende 

de várias competências, entre elas, as de natureza linguística, perceptual e neural, interligadas 

e dependentes, em que o comprometimento em alguma destas estruturas pode interferir 

diretamente na resolução contextual e, principalmente, na simulação mental necessária para a 

construção do sentido. Além do mais, vale ressaltar que são essas competências citadas, 

especificamente, as mais afetadas em pessoas com transtornos neurais, como a Síndrome de 

Asperger, por apresentarem um desenvolvimento tardio da linguagem e dificuldades na 

interação social. 

 

1.2.4 Affordances: padrões neurais constituídos nas experiências perceptuais e motoras 

Interagimos fisicamente, voluntária ou involuntariamente, com objetos ou seres, e a 

estrutura do nosso corpo tende naturalmente a se adaptar a diversas situações. São as 

experiências perceptuais e motoras e suas limitações que estruturam, em nosso cérebro, padrões 

neurais que participam, de forma integrada, do processo de simulação (BARSALOU,1999). 

A maneira como o corpo humano interage com o seu segmento ambiental é limitada por 

affordances (GIBSON, 1979). O conceito de affordance é um componente central da 

abordagem de Gibson para a psicologia12. As primeiras referências ao conceito se devem ao 

fato de o autor conceber a percepção em termos de sistemas (perceptual systems), em vez de 

canais de sensação (channels of sensation). De acordo com o autor (1966, p. 1), 

 
[...] sempre se presumiu que os sentidos eram canais de sensação. Considerá-los como 

sistemas de percepção [...] pode parecer estranho. Mas o fato é que há dois 

significados diferentes para o verbo sentir, primeiro, detectar alguma coisa, e 

segundo, ter uma sensação. Quando os sentidos são considerados como sistemas 

perceptuais, o primeiro significado do termo está sendo usado13. 

                                                           
12 O termo “affordance” é um neologismo criado por Gibson, em 1966, para se referir às características que 

restringem as possibilidades de ação de um organismo em relação ao seu ambiente de interação. Para o autor, 

objetos e outros fenômenos, no segmento ambiental de uma espécie, possuem affordances, ou seja, tais fenômenos 

apresentam restrições físicas (dimensões, texturas, formatos, pesos, cores etc.) que auxiliam no processo de 

construção de sentido. 
13 It has always been assumed that the senses were channels of sensation. To consider them as systems for 

perception, as this book proposes to do, may sound strange. But the fact is that there are two different meanings 
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Nesse sentido, apesar de as affordances caracterizarem elementos do ambiente, só 

podem ser realizadas no ato de percepção de um ser. São usadas pelos nossos sistemas 

perceptuais para atribuir significado perceptual aos fenômenos.  O conceito de affordance é 

intuitivamente simples, mas sua abrangência o torna difícil de definir com precisão. Gibson 

evitou definição formal e usou dois exemplos para ilustrar a natureza abrangente da ideia: o 

solo apresenta características que possibilitam a locomoção e os objetos apresentam 

características que possibilitam o manuseio. 

De acordo com Kaschak e Glenberg (2000 apud DUQUE, 2013, p. 482), “o termo 

affordance se refere aos meios como indivíduos podem interagir com coisas em seus 

ambientes”. Armazenadas na memória, as affordances geram padrões cognitivos instáveis do 

ponto de vista pragmático, porém construídos socialmente. Esses padrões são acionados 

cognitivamente por construções gramaticais que, por meio das pistas linguísticas, direcionam a 

simulação mental. Baseando-se na hipótese indexal, de Kaschak e Glenberg (2000), de que as 

construções gramaticais são os norteadores indexicais das affordances, Duque apresenta os três 

processos usados na compreensão da linguagem, acrescendo a noção de frames:  

a) A indexação de palavras e expressões linguísticas e representações mentais dos 

referentes descritos; 

 b) A assimilação das affordances desses referentes junto com o acionamento de 

frames contextuais; 

c) A combinação [...] de restrições físicas e biológicas fornecidas pelas affordances, 

de aspectos focalizados do frame e de restrições fornecidas pela gramática. (DUQUE, 

2013, p. 481). 

 

O primeiro desses processos é a indexação de palavras e sintagmas a referentes 

mentalmente configurados, adequando-se ao conteúdo da linguagem, sobre quem ou o que se 

está falando; o segundo compreende a derivação das affordances desses referentes já 

indexicados, uma vez que determinado objeto pode ter seu uso direcionado especificamente 

para sanar uma necessidade subjetiva e pontual, produzindo diferentes affordances para um 

mesmo elemento; o último processo é responsável pela combinação de affordances, visto que 

somos cognitivamente capazes de, por meio da percepção e da simulação, identificar restrições 

físicas determinadas pelos próprios objetos e as restrições linguísticas exigidas pela construção 

gramatical (DUQUE, 2013).  

                                                           
of the verb to sense, first, to detect something, and second, to have a sensation. When the senses are considered as 

perceptual systems the first meaning of the term is being used 
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Se usarmos como exemplo a construção gramatical “Maria usou a caneta”, a 

compreensão da sentença não estaria limitada em relação à affordance produzida a partir da 

pista linguística ‘caneta’. O leitor/ouvinte pode remeter a diversas situações usuais envolvendo 

o objeto, que podem ser elucidadas por outras pistas linguísticas que direcionam inferências 

adequadas à simulação mental. É o que acontece, por exemplo, se inserirmos outras pistas 

linguísticas formando uma construção gramatical complexa envolvendo “caneta”: “Maria usou 

a caneta” e “Maria usou a caneta para prender os cabelos”. É perceptível a diferença na forma 

como o sentido é construído. Na primeira frase, somos orientados a perceber caneta (posição 

do objeto, posição e movimento das mãos) em seu uso mais frequente (para escrever). Na 

segunda frase, esse sentido é restrito pela pista “para prender os cabelos”. Somos, nesse caso, 

orientados a perceber caneta de outra forma.  

Refletindo sobre os aspectos abordados, é perceptível a importância das construções 

gramaticais para a orientação do acionamento da affordance. Com isso, parece haver uma 

integração entre os conhecimentos linguísticos e os sistemas perceptuais para a construção de 

sentidos. O fato de portadores da Síndrome de Asperger manipularem e utilizarem objetos de 

forma muitas vezes diferente da habitual é um dos traços marcantes de Transtornos do Espectro 

Autista. Assim, acreditamos que a investigação dos processos de indexação, de derivação e de 

combinação de affordances possa trazer alguma luz à problemática apresentada nesta 

dissertação. 
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2 A SÍNDROME DE ASPERGER: UM TRANSTORNO NEURAL DO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

Não atingimos nunca o homem separado da linguagem 

e não o vemos nunca a inventando. Não atingimos jamais o 

homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a 

existência do outro. É o homem falando que encontramos no 

mundo, um homem falando com outro homem, e a linguagem 

ensina a própria definição de homem. 

 (BENVENISTE, 1976, p.285) 

 

As pessoas com Transtorno do Espectro Autista apresentam, fisiologicamente, a 

estrutura necessária para comunicarem-se naturalmente com outros falantes de uma mesma 

língua, porém apresentam um déficit neural e uma dificuldade em socializar e em interagir com 

outros e com o mundo ao seu redor, fatos que comprometem diretamente, segundo os 

pressupostos da LC, a construção do sentido de alguns enunciados, ou, até mesmo, a 

aprendizagem de uma língua. Para os portadores da Síndrome de Asperger, o processo de 

aprendizagem de uma língua acontece, mas há um comprometimento da compreensão da 

mesma em alguns aspectos, que posteriormente serão aqui discutidos. 

A Síndrome de Asperger faz parte do que Schuwartzman (1994) denomina de 

“desordens globais do desenvolvimento” e é atribuída a um grau leve do transtorno neural 

conhecido como Autismo, que fora definido por Cunha (2008, p. 1) como “um conjunto de 

comportamentos agrupados numa tríade principal: comprometimentos qualitativos na 

comunicação, dificuldades na interação social e atividades restrito-repetitivas”. Suas 

características específicas foram observadas e identificadas pelo pediatra Hans Asperger em 

1944. Aos portadores da síndrome, Asperger atribuiu uma desordem neurobiológica causada 

por doenças ou traumas cerebrais (cf. FRITH, in MOORE, 2005). Vale ressaltar que, 

recentemente, a Síndrome de Asperger, segundo os critérios do DSM-V (Manual de 

Classificação de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, 5ª edição), foi 

designada como Transtorno do Espectro Autista, por apresentar sintomas relativamente 

parecidos com a anterior desordem autista (autismo) do DSM-IV, transtorno desintegrativo da 

infância e transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação (Revista 

Brasileiros, 2013), o que justifica o uso do termo ‘Transtorno do Espectro Autista’ para a 

Síndrome de Asperger. 
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Apesar de apresentarem fluência da fala, os portadores da Síndrome de Asperger se 

mostram inábeis em manter uma conversação natural. Estudos demonstram que a aquisição da 

fonologia e da sintaxe seguem os mesmos padrões seguidos pelas crianças neurotípicas, mas 

notadamente são identificados problemas relacionados ao uso da linguagem em ambiente 

psicossocial e a dificuldades relacionadas à construção do significado, em especial os que 

aludem à figuratividade14 (GILLBERG, 1989; SCHUWARTZMAN, 1994). O discurso dos 

portadores da Síndrome de Asperger pode ser carregado de palavras e expressões complexas, 

peculiaridade essa que se dá por meio da capacidade de esses falantes reproduzirem os discursos 

ouvidos ou até mesmo lidos em outros contextos com os quais tiveram contato (livros, revistas, 

programas de TV) (MOORE, 2005, p. 14 – 15).  

Porém, se questionados, dificilmente saberão explicar o seu significado, pois não 

consideram os aspectos semânticos construídos linguisticamente por meio de construções 

simples (palavras e expressões idiomáticas) e complexas (estruturas argumentais) e, muitas 

vezes, as usam baseadas em critérios próprios e não semânticos, podendo, até mesmo, inventar 

suas próprias expressões ou usar, de forma inadequada, algumas palavras, comprometendo a 

comunicação e a interação social, sendo assim mal compreendidos. Uma explicação pode ser o 

fato de terem o interesse em aprender a linguagem somente para que algumas necessidades 

sejam alcançadas, como a obtenção de uma determinada ação por parte do outro, e não para 

interagir com ele (Cf. MOORE, 2005, p. 14 – 15). 

Os aspectos linguísticos em portadores da Síndrome de Asperger foram alvo de outros 

estudos. Em 1989, Carina & Christopher Gillberg verificaram que portadores da Síndrome de 

Asperger apresentam: (a) desenvolvimento tardio da linguagem; (b) linguagem expressiva 

superficialmente perfeita; (c) linguagem inapropriadamente formal; (d) prosódia incomum com 

características peculiares da voz; e (e) deficiência na compreensão, em especial de enunciados 

de conteúdo figurativo e/ou abstrato. 

De acordo com Peter Szatmari et al. (1989), a linguagem dos portadores de Asperger é 

incomum, uma vez que a criança normalmente fala em demasia ou muito pouco, falta coesão 

na conversação e faz um uso idiossincrático das palavras e construções gramaticais. Apesar de 

haver divergências quanto à caracterização linguística dos portadores da Síndrome, os 

estudiosos são unânimes em identificar dificuldades quanto ao uso da linguagem no contexto 

social (GILCHRIST et al., 2001; IWANAGA et al., 2000). Quanto a isso, os estudiosos 

verificaram que, normalmente, os portadores da Síndrome iniciam a interação com comentários 

                                                           
14 Linguagem metafórica ou abstrata. 
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irrelevantes ou mesmo ferindo códigos de conduta social e cultural. Acreditamos que essa 

dificuldade na construção do sentido a partir de pistas linguísticas, em especial, esteja 

relacionada a problemas no acionamento e na integração de estruturas cognitivas de base 

corporificada, como esquemas e frames. Cumpre ressaltar que, para a Teoria Neural da 

Linguagem, essas estruturas conceptuais desempenham um papel crucial nos processos de 

produção e compreensão de enunciados e, consequentemente, na construção de sentidos, visto 

que são responsáveis pela maneira como simulamos mentalmente as experiências reais de 

interação com os objetos e com os outros. 

Para investigarmos como tais modelos cognitivos são ativados durante o processo de 

construção do sentido por portadores da Síndrome de Asperger, lançaremos mão dos 

pressupostos da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987; LAKOFF e JOHNSON, 1999; 

DUQUE e COSTA, 2012), e da Teoria Neural da Linguagem (DUQUE, no prelo), além da 

noção de simulação mental (BARSALOU, 1999) e do acionamento de esquemas e frames 

(BERGEN e CHANG, 2005).  
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3 ESTADO DA ARTE EM ESTUDOS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O interesse pelas relações entre a linguagem e desordens cognitivas causadas por 

Transtornos do Espectro do Autismo têm gerado diversos trabalhos acadêmicos. E, dentre esses, 

se destaca o trabalho realizado por Delfrates, Santana e Massi (2008) resultante de um estudo 

de caso, cujo objetivo foi analisar a aquisição da linguagem por crianças portadoras de autismo 

a partir de processos interacionais e construções discursivas. O resultado obtido ratificou que, 

para a ocorrência do aprendizado linguístico, a interação social desempenha um papel crucial, 

todavia, no caso de portadores de autismo, esse “aprendizado”, em grande parte, equivale à 

mera repetição de termos ou enunciados. 

Em 2009, Soares e Moura publicaram os resultados de um estudo exploratório que, 

resumidamente, teve o objetivo de investigar a compreensão textual em portadores da Síndrome 

de Asperger. Para isso, as autoras adotaram o modelo de compreensão textual de Kintsch e van 

Dijk (1978). Após submeterem os alunos à leitura de um texto e a um questionário (usado como 

instrumento de compreensão textual), em linhas gerais, as autoras descobriram que os alunos, 

mesmo apresentando deficiências cognitivas, conseguiram compreender o assunto geral do 

texto. No entanto, apresentaram dificuldades em realizar a ligação entre o estímulo lido e seus 

conhecimentos prévios. Segundo as pesquisadoras, essa dificuldade comprometeu a 

compreensão do texto devido à precária realização de inferências, de fundamental importância 

para o refinamento da construção do sentido.  

Ainda sobre a relação entre linguagem e Síndrome de Asperger, Dias et al. (2009) 

publicaram um artigo a partir de uma pesquisa avaliativa cujo objetivo foi o de caracterizar 

provas fonoaudiológicas das linguagens oral e escrita de sujeitos portadores da Síndrome de 

Asperger em comparação com sujeitos típicos (sem nenhum comprometimento intelectual 

relevante). Os resultados apontam que os portadores da Síndrome de Asperger apresentaram 

um desempenho inferior ao dos sujeitos típicos, evidenciando um déficit nas provas de 

consciência fonológica, de teste de vocabulário e de prova de compreensão de leitura. Tal 

conclusão aprimora os resultados de pesquisas anteriores, demonstrando que o 

comprometimento linguístico dos portadores da Síndrome de Asperger ocorre em aspectos 

específicos das dimensões fonológicas, semânticas e pragmáticas da linguagem. 
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Em 2010, sob a perspectiva da Teoria Cognitiva da Linguagem, Mousinho (2010) 

publicou um artigo no qual apresenta um paralelo entre o Falante Inocente de Fillmore (1979) 

e os dados obtidos em estudos anteriores realizados pela mesma autora e testemunhos extraídos 

de autobiografias de indivíduos com Autismo de Alto Desempenho. Nesta comparação, 

diversos aspectos apontam para uma estreita semelhança entre o “Falante Inocente” de Fillmore 

(1979) e as dificuldades pragmáticas de pessoas com Autismo de Alto Desempenho. A autora 

destaca como características relevantes o discurso lento, cansativo e pedante, baseado na 

composicionalidade, inadequação no uso e compreensão de expressões e metáforas, 

dificuldades com expressões idiomáticas, com mecanismos interpretativos para comunicação 

indireta e com interpretação de textos. 

Ao relacionarmos as descrições anteriores, verificamos que todas associam, em maior 

ou menor medida, o comprometimento na construção do sentido por portadores da Síndrome 

de Asperger a problemas de percepção sensorial e de interação social. Ora, por adotarmos a 

concepção de que a linguagem apresenta suas bases na corporalidade situada, somos levados a 

acreditar que os problemas de percepção e de interação, característicos dos portadores da 

Síndrome de Asperger, estão diretamente relacionados aos problemas linguísticos apresentados 

nesses trabalhos. De forma mais precisa, acreditamos que dificuldades na construção, na 

ativação e no acionamento de esquemas (JOHNSON, 1987), erigidos de relações sensório-

motoras e perceptuais, e nos frames (FILLMORE, 1985), constituídos a partir da interação 

sociocultural com artefatos e outros sujeitos, estejam no cerne das questões que localizam a 

Síndrome de Asperger como uma desordem caracterizada, principalmente, por desvios e por 

anormalidades de ordem linguística. 
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4 METODOLOGIA 
 

Para elucidar a incógnita existente entre o processo de construção do sentido e as pessoas 

portadoras da Síndrome de Asperger, pretende-se: investigar, por meio de testes, se o 

participante considera aspectos construídos socialmente durante o processo de simulação 

mental; averiguar o acionamento de esquemas e frames correspondentes a cada situação 

sugerida e examinar as perspectivas dos participantes em relação à sua interação com objetos 

(affordances).  

Serão apresentados, nesta seção, o tipo de pesquisa e os procedimentos utilizados, além 

da descrição dos instrumentos da pesquisa, dos participantes e do contexto de pesquisa. 

Também serão apresentados os procedimentos realizados no projeto piloto durante a coleta de 

dados, e as ferramentas de análise de dados. 

Vale ressaltar que a metodologia, na íntegra, incluindo o tipo de pesquisa, os 

instrumentos, os experimentos, os critérios de escolha de participantes, os procedimentos, os 

TCLE(s), as autorizações e os demais itens, foi submetida e aprovada (ver anexo 5) pelo 

Conselho do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-Central) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), e devidamente cadastrada na Plataforma Brasil sob o número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 09064912.2.0000.5537, 

ferramenta pertencente ao Ministério da Saúde em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde 

e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa tem caráter quantitativo, uma vez que se baseia na aferição da frequência de 

ocorrência de determinado fato, porém o caráter descritivo e interpretativo da análise e o 

enfoque indutivo baseado na observação das amostras da coleta acrescenta-lhe o traço 

qualitativo. A análise empírica dos dados "ex post facto" é realizada por meio de uma 

investigação quase-experimental (MONTERO; LEÓN, 2007), uma vez que os participantes não 

foram escolhidos de forma aleatória. Todavia, durante a aplicação dos testes, os indivíduos 

estavam em situações naturais.  
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Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo retrospectivo com um grupo 

experimental de cinco participantes portadores da Síndrome de Asperger e um grupo 

semelhante, de igual quantidade, sem comprometimento cognitivo (nonequivalent control 

group), com o objetivo de averiguar uma relação causal entre os grupos participantes.  

Antes da aplicação dos efetivos testes, foi realizado um teste-piloto para averiguação de 

possíveis problemas de compreensão na elaboração dos mesmos, em uma tentativa de 

minimizar contratempos durante a execução da pesquisa.  

 

4.2 Participantes e contexto da pesquisa 

 

O grupo experimental consiste de cinco portadores da Síndrome de Asperger, que não 

têm a leitura e a escrita comprometidas, característica necessária à realização dos 

procedimentos metodológicos selecionados para o projeto. Para participar da pesquisa, foi 

realizada uma prévia reunião com os responsáveis destes participantes por estes serem 

considerados, legalmente, vulneráveis, ocasião em que foram esclarecidos os métodos da 

pesquisa, os objetivos e o que é pretendido investigar.  Não foi estipulada uma faixa etária ou, 

até mesmo, o sexo, pois foi considerado o comprometimento cognitivo do participante, o que, 

nos portadores da AS, independe dos fatores já citados.  

O grupo de controle foi composto por cinco participantes de gênero misto que 

frequentam uma instituição de ensino regularmente, que foram convidados a participar da 

pesquisa de forma voluntária. O critério para a participação do grupo de controle foi a 

aproximação do nível escolar e da idade com os participantes do grupo experimental. 

Os participantes do grupo de controle e os responsáveis diretos dos participantes 

portadores da SA assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

autorizando a sua participação, podendo estes desistir em qualquer etapa da pesquisa. (Ver 

anexo modelo do TCLE, autorização para gravação de voz e imagem, respectivamente, anexos 

1, 2, 3 e 4). 

Os testes foram conduzidos pela autora do projeto, sendo acompanhada pelos 

responsáveis e/ou profissionais da APAARN (Associação de Pais e Amigos de Autistas do Rio 

Grande do Norte). Para a realização destes, foram consideradas a disponibilidade do 

participante e a disposição emocional, devido ao cuidado com a quebra da rotina dos 
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participantes. Os testes foram aplicados individualmente pelo pedagogo responsável pelo 

horário cedido, após a explicação dos procedimentos necessários sob a supervisão do 

pesquisador. Essa condição foi acordada com os pais, em reunião, para que fosse minimizado 

qualquer dano que pudesse ser causado pela realização da investigação. 

Com o grupo de controle, os testes de múltiplas escolhas foram aplicados 

individualmente, porém foram acompanhados somente pela pesquisadora, devido à falta de 

necessidade de um acompanhamento especial. 

A identificação dos participantes foi indubitavelmente preservada. Eles receberam uma 

identificação padronizada iniciada por GE (grupo experimental) ou GC (grupo de controle) 

antecedido por um número correspondente ao seu teste. Os testes originais estão sob a 

responsabilidade do pesquisador.  

 

4.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Nesta seção, serão apresentados os instrumentos da pesquisa e o projeto piloto. Para este 

último, serão descritos os testes e apresentados os resultados obtidos na aplicação dos mesmos. 

Diante de cada resultado, foram discutidos alguns aspectos encontrados durante a sua aplicação, 

que serviram de parâmetro para as análises dos resultados dos grupos experimental e controle.   

 

4.3.1 A entrevista motivada  

A entrevista motivada aplicada no projeto piloto é estruturada, permitindo respostas 

subjetivas. Este experimento é composto por quatro testes iniciais que têm como objetivo 

investigar se o participante apresenta a ativação dos processos mentais que a Linguística 

Cognitiva denomina de esquemas (JOHNSON, 1987). Sendo a entrevista utilizada como 

instrumento de observação direta, é necessária a gravação das respostas para análise posterior 

dos dados. 

 Teste 01    

 

O primeiro teste apresenta uma sequência de imagens, e solicita ao entrevistado que 

conte a história apresentada utilizando suas palavras. Neste teste seria observado se o 

entrevistado conseguiria compreender a sequência de imagens e, a partir disso, criar uma 

história coerente com as imagens e ações apresentadas. 
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TESTE 01 

Observe os quadrinhos abaixo, conte a história do cachorrinho usando suas palavras. 

 

Fonte: MARTOS, Cloder Rivas; AGUIAR, Joana D’arque Gonçalves. Novo viver e aprender língua portuguesa. 2º ano. 17. ed. reform. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 168.  

 Figura 1: Exemplo do Teste 01. 

 Teste 02  

 

Nesta atividade/teste, é solicitado ao participante que descreva o ato de tomar banho 

tendo como motivação a imagem apresentada, sendo analisada a sua capacidade de 

compreensão e descrição de procedimentos por meio da possível ativação de esquemas. 

TESTE 02 

Explique como você faz para tomar banho. 

 

Fonte: MARTOS, Cloder Rivas; AGUIAR, Joana D’arque Gonçalves. Novo viver e aprender língua portuguesa. 2º ano. 17. ed. reform. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 63.  

 Figura 2: Exemplo do Teste 02. 
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 Teste 03 

 

O terceiro teste foi desenvolvido para que se pudesse analisar a ativação do esquema de 

LIGAÇÃO (analogia entre entidades e suas características). Neste, o entrevistado deve 

descrever, a partir da imagem sugestiva, as características físicas e comportamentais do 

personagem (O Pica-pau). 

TESTE 03 

Você já ouviu falar no desenho animado do Pica-pau? Fale como ele é? 

  

Imagem retirada da internet. 

Figura 3: Exemplo do Teste 03. 

 

 Teste 04 

 

No último teste elaborado para a entrevista, o participante deve continuar uma história, 

dando a ela um final de acordo com a sua imaginação e subjetividade, partindo do entendimento 

do texto e das ações apresentadas. Dessa forma, pode ser verificada a capacidade cognitiva de 

projeção (esquema ligação).  

TESTE 04 

 O final da história abaixo foi apagado de propósito. Crie um final bem legal usando sua 

criatividade. 

 

Os meninos e as rãs 
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 Uns meninos capetas estavam brincando na beira de um lago quando viram algumas rãs 

nadando no raso. Para se divertirem, começaram a jogar pedras nas rãs e mataram uma porção. 

Cansada daquela história, uma das rãs pôs a cabeça para fora da água e disse:  ‒  

Fonte: ESOPO. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. 

Figura 4: Exemplo do Teste 04. 

Após a realização do projeto piloto, os testes presentes na entrevista motivada 

apresentaram muitas divergências em relação às respostas obtidas. Desta forma, fica registrado 

que o teste 01 fora descartado por apresentar uma sequência de figuras, que após a impressão, 

levou os participantes a dar respostas extremamente divergentes em relação ao que o enunciado 

solicitava. Tudo indica que o problema pode ter sido gerado pela qualidade da impressão. De 

igual modo, os testes 02, 03 e 04 foram descartados porque o comando induziu os participantes 

a dar respostas muito subjetivas, gerando muita diversidade. 

 

4.3.2 Testes de efeitos e compatibilidade e de expectativas 

Os testes (apêndice A) de efeitos de compatibilidade e expectativas são formados por 

um caderno confeccionado em A4, contendo seis testes investigativos. Os testes apresentam 

questões de múltipla escolha (com exceção da atividade/teste 8, pois, em uma de suas questões, 

o participante faz um apontamento sobre seu ponto de vista), elaborados a partir dos processos 

cognitivos que se pretende investigar e que estão diretamente relacionados à construção do 

sentido.  

Os testes de efeito e compatibilidade têm como objetivo investigar os processos de 

simulação mental que estão diretamente ligados à construção do sentido, sendo estes: os 

esquemas ORIGEM-CAMINHO-META (OCM), CONTÊINER, PARTE-TODO, ESCALA e 

DE LIGAÇÃO (JOHNSON, 1987); a combinação de papéis de esquemas; a construção de 

referentes; a compatibilidade entre percepção e movimento; o reconhecimento de frames 

(MINSKY, 1974); e o reconhecimento de affordances (BARSALOU, 1999). 

 Teste 05 

 

Este teste apresenta um comando, solicitando ao participante que marque a figura que 

mais se aproxima do enunciado em questão. Neste será observado qual figura representativa 
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Figura 7: Figura atualizada.  

dos esquemas é selecionada pelo entrevistado, e se o esquema acionado mentalmente se 

aproxima do esperado ou diverge. 

TESTE 05 

Que imagem mais se parece com o que diz cada uma das frases? 

 

a) Joãozinho foi ao parque. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

Figura 5: Exemplo (a). Parte integrante do Teste 05. 

No teste 05, a figura escolhida para representar o esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META foi substituída por entender que a imagem escolhida poderia 

induzir a determinadas respostas.  

 

 

Figura 6:  Figura substituída.  

 Teste 06 

 

No sexto teste, é observado se o participante consegue fazer, coerentemente, a 

associação do personagem apresentado com o cenário correspondente, ou seja, o 

reconhecimento de frames específicos. Para tanto, é apresentado o comando para que o 

participante faça as associações correspondentes mediante as figuras apresentadas.   

TESTE 06 

Diga a que cenário pertence cada personagem. 
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a)  Médico.    

(  )   (  )   

(   )   (  )        

 

Figura 8: Exemplo (a). Parte integrante do Teste 06. 

 

 Teste 07 

 

No sétimo teste, o participante tem um comando a ser seguido, devendo escolher o gesto 

equivalente ao proposto em cada enunciado. Nele, serão observadas duas questões diretamente 

associadas à simulação mental: a percepção e o movimento.  

TESTE 07 

01. Para cada frase, escolha a imagem que apresente o gesto equivalente. 

 

a) O garçom segurou a bandeja. 

 

(  ) (  )  (  )  (  ) (  )  

 

Figura 9: Exemplo (a). Parte integrante do Teste 07. 

 Teste 08 

 

O teste oito procura investigar o acionamento de esquemas PARTE-TODO, LIGAÇÃO 

e CENTRO-PERIFERIA respectivamente, por meio de três atividades diferenciadas. A 
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primeira solicita ao participante que marque as partes que compõem um liquidificador. A 

seguinte, mediante uma pergunta, o participante deve selecionar que personagem poderá 

encontrar em determinado cenário. A última apresenta três cenários distintos e o participante, 

após observá-los, deve apontar o que mais se destacou na imagem, sob seu ponto de vista.  

 

TESTE 08 

1. Marque as peças que fazem parte de um liquidificador. 

(  )  (  )  (  )   (  )  

 (  )   (  )  
 

Figura 10: Exemplo (1). Parte integrante do Teste 08. 

O teste 08 fora descartado parcialmente, uma vez que somente o terceiro item (ver 

apêndice A) apresentou problemas, pois o comando não deixava claro se o participante deveria 

considerar literalmente a ilustração ou considerar as sensações que as imagens poderiam causar 

ao serem observadas por ele. 

 

 Teste 09 

 

O teste nove é composto por pequenas “adivinhas”, em que o participante recebe um 

comando único, tendo, para cada questão, quatro imagens como opção, mas só deve marcar 

aquela que corresponder ao enunciado, segundo seu ponto de vista. Este teste pretende 

investigar a construção do referente por meio do reconhecimento do objeto adequado. Durante 

o processo de análise da construção gramatical, é necessário fazer uso de conhecimentos 

extralinguísticos, ou seja, o bootstrapping (termo da psicologia cognitiva usado para descrever 

uma situação que requer um conhecimento prévio para criar ideias e estratégias secundárias).  

TESTE 09 

Leia cada adivinha e marque a figura que corresponde à resposta correta. 

1. Produto usado para fritar pastéis. 
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(  )  (  )  (  )         (  )  

 

Figura 11: Exemplo (1). Parte integrante do Teste 09. 

 Teste 10 

 

Este último teste apresenta comando único para os enunciados apresentados. O 

participante recebe um comando único e, após analisar as imagens e fazer as devidas relações, 

deve escolher uma única opção como resposta adequada. As imagens apresentam posições de 

objetos ou partes do corpo humano equivalente a elas. Pretende-se, por meio da análise das 

respostas, investigar as relações de affordances em cada caso.  

TESTE 10 

Para cada objeto citado abaixo, marque a imagem correspondente. 

a) Caneta. 

(  )   (  )   (  )           (  )   

b) Cadeira. 

(  )    (  )    (  )  (  )  

 

Figura 12: Exemplos (a) e (b). Parte integrante do Teste 10. 

 

4.3.3 Procedimentos de coleta de dados 

Antes da coleta dos dados, os participantes foram devidamente esclarecidos acerca da 

sua participação voluntária na pesquisa. Cada participante e/ou responsável legal necessitou 

assinar o TCLE para confirmar a participação na referida investigação.   

Os dados do grupo experimental foram coletados na instituição coparticipante, em dias 

e horas marcadas de acordo com a disponibilidade do participante e suas condições psíquicas, 

que foram informadas pelos responsáveis diretos ou pela equipe da própria instituição. Para o 

grupo de controle, a coleta de dados foi aplicada conforme a disponibilidade do participante e 

do professor que estivesse em sala, cedendo o horário. 
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Os procedimentos consistiram na aplicação dos testes, que poderiam ser interrompidos 

caso houvesse algum desconforto por parte dos participantes. Os participantes do grupo 

experimental e os participantes do grupo de controle que necessitaram da permissão dos pais 

para participarem da pesquisa responderam aos testes acompanhados por pedagogos. 

 

4.4 Projeto piloto 

 

Anteriormente à coleta dos dados, foi realizado um teste piloto (apêndice A) com alunos 

convidados da rede particular de ensino, que cursavam o fundamental II. Esse critério foi 

estabelecido devido ao nível da linguagem utilizada nos testes elaborados ser condizente a essa 

faixa escolar.  

A aplicação do projeto piloto ajudou a avaliar a eficácia dos testes em relação ao 

resultado esperado e a estabelecer uma média entre as possíveis respostas obtidas, atribuindo 

expectativas de respostas, de acordo com os resultados colhidos destes participantes. 

 

4.4.1 Resultados do Projeto piloto 

Para a aplicação do teste piloto (apêndice A), foram convidados, aleatoriamente, doze 

alunos regulares, sem diagnóstico de transtornos neurais, da rede particular de ensino, 

pertencentes à faixa etária entre onze e catorze anos. A restrição na escolha dos participantes – 

o fato de serem todos neurotípicos – se deve à dificuldade em angariar voluntários com 

transtornos neurais, na tentativa de evitar o esgotamento dos possíveis participantes do grupo 

experimental.  

Após a análise das respostas obtidas, alguns testes foram descartados ou modificados 

devido à observação de que alguns enunciados dificultavam a compreensão ou direcionavam o 

participante a dar respostas que não atendiam às expectativas para a qual foram direcionadas.  

Segue adiante os resultados obtidos que servem de parâmetro para os demais testes 

aplicados. 

 Os participantes são identificados por números, para que não tenham seus nomes 

divulgados, ressaltando que os testes originais se encontram com o pesquisador. As construções 

gramaticais estão identificadas por letras ou números que correspondem à sua posição em cada 

teste. 
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a) Teste 05 – Trabalhando esquemas 

Os esquemas foram representados por imagens que se aproximavam das possíveis 

experiências às quais os seres humanos estão sujeitos. Neste teste, cada participante assinalou 

apenas uma imagem representativa para cada construção linguística apresentada, dando-nos a 

possibilidade de averiguar se o esquema acionado mentalmente se aproxima do esperado ou 

diverge. 

  

Quadro 8: Resultados do Teste 05 - Projeto piloto. 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Construção a 4 - - 2 - 2 2 2 3 5 2 2 

Construção b 3 - - 1 - 5 2 4 5 4 1 1 

Construção c 5 - - 5 - 4 1 4 4 3 1 5 

Construção d 5 - - 3 - 3 3 3 1 3 3 3 

Construção e 1 - - 5 - 5 1 5 5 5 5 1 

Construção f 2 - - 1 - 2 4 1 1 4 1 1 

Legenda:            Respostas frequentes.  

 

 Construção ‘a’: Joãozinho foi ao parque.  

 Predomínio do esquema ORIGEM-CAMINHO-META (66% das respostas válidas). 

 Construção ‘b’: Paula entrou pelo cano. 

O esquema CONTÊINER apresentou 33% das respostas válidas. 

 Construção ‘c’: Luciana é a médica da escola. 

 Os resultados apontaram para o esquema PARTE-TODO e o esquema LIGAÇÃO em 

igual proporção (33% das respostas válidas). 

 Construção ‘d’: O nível do rio subiu. 

 Predomínio do esquema ESCALA (77% das respostas válidas). 

 Construção ‘e’: Móveis de cozinha: armário, geladeira, fogão e panelas. 

 Predomínio do esquema PARTE-TODO (66% das respostas válidas). 

 Construção ‘f’: Tenho raiva. 

 Predomínio do esquema CONTÊINER (55% das respostas válidas). 

 

 Observando os resultados, verificamos que há, na maioria dos casos, uma alternativa 

predominante, demonstrando o acionamento de esquemas específicos pelas construções 

gramaticais utilizadas. A existência de respostas diferentes ressalta o aspecto do acionamento 
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agrupado de esquemas, como demonstram os resultados referentes às construções ‘b’ e ‘c’ (as 

repostas esperadas seriam “contêiner” e “ligação”, respectivamente, mas é possível que as pistas 

linguísticas acionem esquemas agrupados, ocasionando as divergências apresentadas).   

 

b) Teste 06 - Trabalhando frames 

Os frames são processos neurais construídos a partir das experiências socioculturais de 

cada indivíduo. E, para compor este teste, foram selecionadas imagens que representam 

cenários supostamente comuns aos participantes da pesquisa. Cada participante deveria 

selecionar apenas um cenário correspondente a cada personagem. O quadro, a seguir, apresenta 

os resultados obtidos.  

 

Quadro 9: Resultados do Teste 06 - Projeto piloto. 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Construção a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Construção b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Construção c 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

Construção d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Construção e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 

 Construção 'a': médico. 

 Predomínio da imagem 1 - sala de hospital (100% das respostas). 

 Construção 'b': professora. 

 Predomínio da imagem 2 - sala de aula (100% das respostas). 

 Construção 'c': gari. 

 Predomínio da imagem 4 - caminhão de lixo (91,6% das respostas). 

 Construção 'd': cozinheiro. 

 Predomínio da imagem 1 - mesa de restaurante (100% das respostas). 

 Construção 'e': bombeiro. 

 Predomínio da imagem 1 - incêndio (100% das respostas). 

  

 Os resultados demonstram o acionamento de frames específicos a partir de um elemento 

participante dado para cada situação. O predomínio de uma única resposta para cada construção 

mostra a relevância do contexto social na compreensão da linguagem. A única resposta 
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diferente pode ter sofrido alguma inferência subjetiva que não pode ser determinada pela 

pesquisa, devido às suas limitações, deixando uma abertura para investigações futuras. 

 

c) Teste 07 - Trabalhando simulação mental 

O ser humano possui a capacidade cognitiva de se colocar no lugar do outro e, por meio 

do acionamento de processos cognitivos como esquemas e frames, são capazes de simular 

determinadas situações. Neste teste, algumas situações foram representadas por meio de pistas 

linguísticas e linguagem não verbal. Os resultados obtidos serão apresentados a seguir. 

 

Quadro 10: Resultados do Teste 07 - Projeto piloto. 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Construção a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Construção b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Construção c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Construção d 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Legenda:      Respostas frequentes.  . 

 

 Construção 'a': O garçom segurou a bandeja. 

 Predomínio da imagem 5 - mão com a palma para cima (100% das respostas). 

 Construção 'b': Joãozinho chutou a bola. 

 Predomínio da imagem 3 - perna com joelho flexionado (91,6% das respostas). 

 Construção 'c': Davi pulou da janela. 

 Predomínio da imagem 1 - corpo de garoto flexionado (91,6% das respostas). 

 Construção 'd': Felipe recebeu um abraço do amigo. 

 Predomínio da imagem 2 - braços cruzados sobre o peitoral (91,6% das respostas). 

  

 As construções gramaticais, neste teste, têm um papel relevante e complexo para a 

análise, porque exige que o participante processe mentalmente a sentença e represente a 

simulação realizada por meio de uma das imagens apresentadas.  É possível perceber que as 

respostas, ainda assim, apresentam resultados predominantes para cada item, evidenciando que 

os participantes provavelmente acionaram as mesmas redes neurais. As respostas divergentes 

podem ter sofrido alguma inferência subjetiva que a pesquisa, por ser limitada, não pode 

determinar, deixando abertura para pesquisas futuras. 
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d) Teste 08 – Trabalhando esquemas e frames 

Ainda com o objetivo de investigar os acionamentos de processos neurais como 

esquemas e frames, este teste permite que, na primeira questão, o participante tenha mais opções 

de resposta, demostrando maior ou menor afinidade com o objeto apresentado. No segundo 

momento, o participante apenas informa o personagem referente ao cenário proposto. Os 

quadros abaixo apresentam, respectivamente, os resultados obtidos em cada questão. 

 

Quadro 11: Resultados da questão 1/ Teste 08 - Projeto piloto. 

Questão 1 - Partes de um liquidificador 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 4 peças correspondentes   X X X X X  X X X X 

3 peças correspondentes  X X      X     

2 peças correspondentes             

1 peça correspondente             

0 peça correspondente             

Legenda: O ‘X’ indica a quantidade de peças selecionadas por participante. 

 Predomínio do reconhecimento de todas as peças (4) - (75% das respostas). 

Quadro 12: Resultados da questão 2/Teste 08 - Projeto piloto 

Questão 2 - Personagem encontrado no circo 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 Palhaço X X X X X X X X X X X X 

Bombeiro             

Pedreiro             

Médico             

Legenda: O ‘X’ indica a personagem selecionada por participante. 

 Predomínio da personagem palhaço - (100% das respostas) 

 

Os resultados apontam para um quadro predominante, porém um fator deve ser 

considerado para as respostas que não alcançaram a totalidade das peças: o conhecimento de 

mundo. Pode-se considerar que, supostamente, os participantes que não reconheceram todas as 

peças não tenham contato frequente ou não tenham manuseado em liquidificador (Quadro 4). 

Porém, os resultados correspondem à expectativa gerada sobre o possível resultado para o teste. 
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e) Teste 09 – Trabalhando bootstrapping 

Para o desenvolvimento deste teste, foram criadas situações em que o participante 

necessita de um conhecimento prévio extralinguístico durante a análise das construções 

gramaticais: o bootstrapping. O quadro demonstra os resultados obtidos no teste que solicita ao 

participante marcar uma única resposta correspondente à ‘advinha’ apresentada. 

  

Quadro 13: Resultados do Teste 09 - Projeto piloto. 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Construção 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Construção 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Construção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Construção 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Construção 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 

 Construção ‘1’: Produto usado para fritar pastéis. 

 Predomínio da imagem 2 – óleo (100% das respostas). 

 Construção ‘2’: Inseto que produz o mel. 

 Predomínio da imagem 1 – abelha (100% das respostas). 

 Construção ‘3’: Produto retirado do milharal. 

 Predomínio da imagem 3 – milho (100% das respostas). 

 Construção ‘4’: Órgão do corpo que nos permite enxergar. 

 Predomínio da imagem 2 – olho fechado (100% das respostas). 

 Construção ‘5’: Local da casa onde as refeições são preparadas. 

 Predomínio da imagem 4 – cozinha (100% das respostas). 

 

 Os resultados obtidos não apresentaram variações nas respostas, o que evidencia que o 

processamento cognitivo deve ter ocorrido de forma semelhante entre os participantes. Desse 

modo, as imagens e as pistas linguísticas foram suficientes para acionar as estruturas cognitivas 

necessárias para a compreensão da sentença. 
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f) Teste 10 – Trabalhando affordances 

Constantemente, o ser humano interage com objetos e com pessoas. Para cada situação, 

formato e necessidade, o nosso corpo procura se adaptar, procurando a melhor forma de 

interação, e é a partir dessas experiências que os circuitos neurais se associam formando redes, 

que são acionadas pelas pistas linguísticas no momento da simulação. Para demostrar os 

resultados obtidos com o teste sobre as affordances acionadas, segue o quadro abaixo. 

 

Quadro 14: Resultados do Teste 10 - Projeto piloto. 

Construção / Participante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Construção a 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Construção b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Construção c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Construção d 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Construção e 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 

 Construção ‘a’: caneta. 

 Predomínio da imagem 2 – traço vertical (83% das respostas). 

 Construção ‘b’: cadeira. 

 Predomínio da imagem 3 – boneco sentado (100% das respostas). 

 Construção ‘c’: televisão. 

 Predomínio da imagem 3 – olho aberto (100% das respostas). 

 Construção ‘d’: copo. 

 Predomínio da imagem 3 – braço e mão (91,6% das respostas). 

 Construção ‘e’: bola de futebol. 

 Predomínio da imagem 4 – tornozelo e pé (91,6% das respostas). 

 

Para responder a este teste, os participantes deveriam simular uma situação a partir das 

pistas linguísticas e das experiências na interação com os objetos apresentados. Para representar 

essa simulação o participante deveria escolher uma imagem representativa. Os resultados 

obtidos demonstram o predomínio de uma situação em cada sentença e as respostas divergentes 

podem ter sido direcionadas pelas experiências interpessoais de cada participante em relação à 

sua interação com os objetos presentes em cada sentença.  
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4.5  Procedimentos de análise de dados 

A partir da aplicação do Projeto piloto e da avaliação da eficácia dos testes para esta 

pesquisa, o caderno contendo os testes foi reformulado conforme os problemas encontrados. Os 

resultados obtidos no Projeto piloto serviram de parâmetro para análise dos demais resultados.  

Após a coleta dos dados do grupo experimental e do grupo de controle, os resultados 

foram analisados e comparados com os resultados obtidos na aplicação dos mesmos testes entre 

os participantes do grupo de controle, do grupo experimental e do Projeto piloto. Por meio de 

uma discussão geral, os resultados e considerações acerca dessa análise foram subsidiados pelos 

pressupostos teóricos da Teoria Neural da Linguagem. 

Os resultados obtidos e a análise dos mesmos direcionaram possíveis respostas em 

relação à problemática que envolve os processos de construção do sentido por portadores da 

Síndrome de Asperger. Nesse aspecto, foi averiguada uma possível relação causal entre os 

participantes da pesquisa.  
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5 RESULTADOS DO GRUPO DE CONTROLE E DO GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados dos participantes do grupo de controle e 

os resultados dos participantes do grupo experimental (portadores da Síndrome de Asperger) 

por meio de quadros demonstrativos. Com a finalidade de estabelecer as possíveis semelhanças 

ou divergências entre esses resultados obtidos, serão apresentados dois quadros contendo os 

resultados de ambos os grupos para cada teste realizado. 

a) Teste 05 – Trabalhando esquemas 

Independentemente de algum comprometimento neural diagnosticado, todos os seres 

humanos estão sujeitos às mesmas experiências corpóreas e sensoriais, embora estas estejam 

diretamente ligadas às nossas limitações físicas (quando houver) e perceptuais. São dessas 

experiências sensório-motoras que os esquemas são originados. Os quadros abaixo demonstram 

como os participantes do grupo de controle e do grupo experimental responderam ao teste que 

pretende investigar o acionamento dos esquemas CONTÊINER, ORIGEM- CAMINHO-

META, ESCALA, LIGAÇÃO E PARTE-TODO por meio das pistas linguísticas apresentadas. 

Quadro 8: Resultados do Teste 05 - Grupo de controle. 

Construção / Participante 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

Construção a 2 5 2 2 1 

Construção b 1 4 1 3 2 

Construção c 4 3 3 3 3 

Construção d 3 2 3 1 4 

Construção e 1 1 1 5 1 

Construção f 5 4 5 4 5 

Legenda:       Respostas frequentes.   

 

Quadro 9: Resultados do Teste 05 - Grupo experimental. 

Construção / Participante 01 - GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 - GE 

Construção a 2 2 2 2 1 

Construção b 1 1 4 4 1 

Construção c 2 5 3 2 1 

Construção d 1 5 2 2 1 
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Construção e 1 3 5 3 1 

Construção f 2 2 4 1 1 

Legenda:            Respostas frequentes.   

 

 Construção ‘a’: Joãozinho foi ao parque. 

Em ambos os quadros, a figura ‘2’ (representante do esquema ORIGEM-CAMINHO-

META) se sobressai em relação às outras respostas. Esse resultado corresponde às nossas 

predições, com base nos resultados apresentados no Projeto piloto para este mesmo teste. 

 Construção ‘b’: Paula entrou pelo cano. 

Em ambos os quadros, a figura ‘1’ (representante do esquema CONTÊINER) se 

apresenta com mais frequência, porém, observando o grupo de controle, não se pode dizer que 

houve uma predominância de uma resposta (figura ‘1’) em relação às outras, por representar 

apenas menos da metade das respostas dos participantes. O mesmo fenômeno foi apresentado 

nos resultados dos participantes do Projeto piloto. Esses resultados demostram que pode ter 

ocorrido um acionamento agrupado de esquemas, ocasionando divergências entre as respostas.  

 Construção ‘c’: Luciana é a médica da escola. 

Neste item, as respostas divergem. Nos resultados do grupo de controle, a resposta ‘3’ 

(representante do esquema ESCALA) se sobressai. Diferentemente do que ocorre entre os 

participantes do grupo de controle, os resultados do grupo experimental variam, não 

caracterizando uma predominância nas respostas. Levando em consideração os resultados 

obtidos no Projeto piloto, um fato semelhante ao grupo experimental ocorre - não há uma 

predominância entre as respostas apresentadas. 

 Construção ‘d’: O nível do rio subiu. 

Para esta construção, as respostas entre os dois grupos participantes divergem. Em 

ambos os grupos, não há uma resposta que se sobressaia em relação às outras. No grupo de 

controle, a figura ‘3’ (representante do esquema ESCALA) como resposta se repete, 

aproximando-se do esperado, com base nos resultados do Projeto piloto, diferentemente do 

grupo experimental, uma vez que as respostas que se repetem correspondem à figura ‘1’ e à 

figura ‘2’. 

 Construção ‘e’: Móveis de cozinha: armário, geladeira, fogão e panelas. 

O quadro com resultados do grupo de controle apresenta como resposta frequente a 

figura ‘1’ (representante do esquema CONTÊINER), enquanto que os resultados apresentados 

pelo grupo experimental apresentam a figura ‘1’ ou a figura ‘3’, de igual modo, como resposta 

a esse item. Porém, ambos os resultados satisfazem o esperado, uma vez que estes obtidos com 

o Projeto piloto apresentam as duas figuras ‘1’ e ‘5’ (representante do esquema PARTE-TODO) 

como resposta.    
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 Construção ‘f’: Tenho raiva. 

Nesta última construção, o grupo de controle apresenta resultados diferentes do grupo 

experimental. No primeiro, a resposta que se sobressai é a figura ‘5’ (representante do esquema 

PARTE-TODO); no segundo, a figura ‘1’ e a figura ‘2’ são marcadas por mais de um 

participante. Ao comparar estes resultados ao obtido no Projeto piloto, pode-se verificar que o 

grupo experimental apresenta uma resposta mais aproximada ao esperado, pois dois dos cinco 

participantes optaram pela figura ‘1’ (representante do esquema CONTÊINER), a mesma 

resposta que prevalece no Projeto piloto. 

Observando os resultados apresentados para este teste, é possível constatar que, de modo 

geral, os grupos participantes têm a mesma capacidade cognitiva de acionar esquemas por 

meios das pistas linguísticas. Embora somente em alguns casos haja uma alternativa 

predominante, as divergências entre as respostas para cada item são esperadas, dado que as 

pistas linguísticas dão abertura para que o participante acione esquemas agrupados em algumas 

construções, direcionando as respostas de acordo com suas próprias experiências.   

 

b) Teste 06 – Trabalhando frames 

As experiências culturais e sociais fazem parte do cotidiano do ser humano, uma vez 

que se vive em comunidade. Mesmo que um transtorno neural enclausure um ser dentro de sua 

própria mente, criando para si uma forma singular e intersubjetiva de ver o mundo, é possível 

que essas experiências socioculturais às quais todos estão sujeitos originem circuitos neurais 

que dão ao homem a capacidade de reconhecer cenários por meio de pistas linguísticas e da 

linguagem não verbal. Nesta atividade, cada personagem deveria ser relacionado ao cenário 

correspondente. 

Quadro 10: Resultados do Teste 06 - Grupo de controle. 

Construção / Participante 01- GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 – GC 

Construção a 1 1 1 1 1 

Construção b 2 2 2 2 2 

Construção c 4 4 4 4 4 

Construção d 1 1 1 1 1 

Construção e 1 1 1 1 1 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 



55 
 

Quadro 11: Resultados do Teste 06 - Grupo experimental. 

Construção / Participante 01- GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 – GE 

Construção a 1/2 1 1 3 1 

Construção b 4 2 2 2 2 

Construção c 4 4 4 2 1 

Construção d 4 1 1 1 1 

Construção e 1/2/3/4 1 1 2 1 

Legenda:      Respostas frequentes.  Respostas com mais de uma alternativa marcada. 

 

Com base nas tabelas do grupo de controle e do grupo experimental, verificamos que, 

proporcionalmente, os resultados são bem semelhantes. No grupo de controle, as respostas 

correspondem ao esperado obtido no Projeto piloto, demostrando que os participantes 

compreenderam o comando do teste, relacionando cada personagem a um cenário, de acordo 

com suas experiências. No grupo experimental, embora haja respostas que não correspondem 

ao esperado, nota-se que os participantes compreenderam o que o teste solicitava. 

Hipoteticamente, as divergências apresentadas entre as respostas podem ter sido ocasionadas 

pelas experiências pessoais de cada participante, fator que esta pesquisa não pretende esclarecer 

devido às suas limitações, dando abertura para investigações futuras. 

Diante dos resultados obtidos, averiguamos que, provavelmente, os participantes do 

grupo de controle e os participantes do grupo experimental apresentaram igual desempenho 

cognitivo em acionar os elementos que ativam cada frame representado. 

 

c) Teste 07 – Trabalhando simulação mental 

Uma das capacidades cognitivas humanas é colocar-se no lugar do outro, seja esse 

processo ativado por pistas linguísticas ou por percepções visuais. O processo de simulação 

mental envolve não só o acionamento de esquemas e frames por meio de pistas linguísticas, 

mas também as inferências absorvidas ao longo da vida (como percepção e movimento) 

também fazem parte desse processo. O reconhecimento de cada situação apresentada nesse teste 

exige que o participante simule as ações propostas por meio das pistas linguísticas e da 

linguagem não verbal.    
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Quadro 12: Resultados do Teste 07 - Grupo de controle. 

Construção / Participante 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

Construção a 5 5 5 3 5 

Construção b 1 3 3 3 3 

Construção c 1 1 1 1 1 

Construção d 2 2 2 2 2 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 

Quadro 13: Resultados do Teste 07 - Grupo experimental. 

Construção / Participante 01 - GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 - GE 

Construção a 1 3 5 1 1 

Construção b 2 3 3 1 1 

Construção c 1/2/3 1 3 1 1 

Construção d 1/2/3 2 2 2 2 

Legenda:            Respostas frequentes.  Respostas com mais de uma alternativa marcada. 

 

Os resultados apresentados no quadro do grupo de controle são bastante semelhantes 

aos resultados encontrados no Projeto piloto. Porém, os resultados demonstrados no quadro do 

grupo experimental apontam maiores divergências em relação aos resultados esperados com 

base no Projeto piloto e aos resultados do grupo de controle.  

Nas construções ‘a’ (O garçom segurou a bandeja) e ‘b’ (Joãozinho chutou a bola), por 

exemplo, pode-se verificar que a simulação entre os participantes do grupo de controle mostra-

se mais homogênea, porém, no grupo experimental, percebe-se uma grande divergência em 

relação à reposta esperada (figura 5). Apenas nas construções ‘c’ (Davi pulou da janela) e ‘d’ 

(Felipe recebeu um abraço do amigo) as respostas esperadas são mais frequentes (figura ‘1’ e 

figura ‘2’, respectivamente).  

Neste teste, fica demonstrado que, possivelmente, determinados participantes (mais 

evidentes no grupo experimental) simularam as situações apresentadas de forma particular em 

relação às inferências as quais todos estão sujeitos socialmente.  
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d) Teste 08 – Trabalhando esquemas e frames 

Este teste dá continuidade ao objetivo de investigar o acionamento de esquemas durante 

a construção do sentido, como PARTE-TODO e LIGAÇÃO, sendo este último inserido em um 

frame específico (o circo). Os resultados foram divididos por questões que compõem o teste. A 

seguir, serão apresentados os resultados obtidos na questão ‘1’. 

Quadro 14: Resultados do Teste 08/Questão 1 - Grupo de controle. 

Questão 1 - Partes de um liquidificador 

Construção / Participante 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

4 peças correspondentes   X   

3 peças correspondentes  X    X 

2 peças correspondentes  X  X  

1 peça correspondente      

Marcou peças não correspondentes      

Legenda: O ‘X’ corresponde à quantidade de peças selecionadas por participantes. 

 

Quadro 15: Resultados do Teste 08/Questão 1 - Grupo experimental. 

Questão 1 - Partes de um liquidificador 

Construção / Participante 01 - GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 - GE 

4 peças correspondentes  X    

3 peças correspondentes  X     

2 peças correspondentes      

1 peça correspondente    X  

Marcou peças não correspondentes   X  X 

Legenda: O ‘X’ corresponde à quantidade de peças selecionadas por participantes. 

Entre os participantes do grupo de controle, é possível observar que as respostas, apesar 

de apresentarem quantidades diferentes de peças reconhecidas, correspondem ao esperado 

(houve o reconhecimento do objeto por meio das pistas linguísticas) com base no resultado do 

Projeto piloto. Por outro lado, entre os participantes do grupo experimental, a frequência não é 

a mesma, uma vez que dois participantes marcaram peças que parecem não corresponder ao 

objeto. 
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 Contudo, analisando os resultados apresentados na primeira questão, observa-se que a 

maioria dos participantes do grupo experimental ativou, por meio da construção linguística, os 

processos cognitivos necessários para o reconhecimento das peças correspondentes ao 

liquidificador. Estes resultados, significativamente, assemelham-se aos obtidos no grupo de 

controle, demonstrando o acionamento de processos neurais semelhantes.     

Os quadros a seguir apresentam os resultados obtidos na questão ‘2’.  

Quadro 16: Resultados do Teste 08 / Questão 2 - Grupo de controle. 

Questão 2 - Personagem encontrado no circo 

Construção / Participante 01 – GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

Palhaço X X X X X 

Bombeiro      

Pedreiro      

Médico      

Marcou mais de um personagem      

Legenda: O ‘X’ corresponde às personagens selecionadas por participantes. 

 

Quadro 17: Resultados do teste 08 / Questão 2 - Grupo experimental 

Questão 2 - Personagem encontrado no circo 

Construção / Participante 01 – GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 - GE 

Palhaço  X X X  

Bombeiro      

Pedreiro      

Médico      

Marcou mais de um personagem X    X 

Legenda: O ‘X’ corresponde às personagens selecionadas por participantes. 

Nesta questão, o grupo de controle apresenta resultados, em sua totalidade, dentro do 

esperado (palhaço). Porém, o grupo experimental demonstra que apenas dois participantes 

apresentaram uma resposta diferente. 

Observando os resultados obtidos, pode-se inferir que alguns participantes do grupo 

experimental, possivelmente, não compreenderam o enunciado da questão, marcando mais 

opções do que o solicitado, como aconteceu na questão ‘2’.  
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e) Teste 09 – Trabalhando bootstrapping 

Durante o processo de construção do sentido, o ser humano faz uso de conhecimentos 

extralinguísticos durante a análise de determinadas construções gramaticais. Neste teste, foi 

verificado o uso desses supostos conhecimentos prévios em cada construção gramatical 

proposta. Os quadros a seguir apresentam os resultados obtidos com o grupo de controle e com 

o grupo experimental, respectivamente.  

Quadro 18: Resultados do Teste 09 - Grupo de controle. 

Construção / Participante 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

Construção 1 2 2 2 3 2 

Construção 2 1 1 1 1 1 

Construção 3 3 3 3 3 3 

Construção 4 2 2 2 2 2 

Construção 5 4 4 4 4 4 

Legenda:       Respostas frequentes.   

 

Quadro 19: Resultados do Teste 09 - Grupo experimental. 

Construção / Participante 01 - GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 - GE 

Construção 1 1/2/3/4 2 2 3 1/2 

Construção 2 1/2/3/4 1 1 1 1/2/3/4 

Construção 3 - 3 3 4 - 

Construção 4 1/2/3/4 2 1 4 1 

Construção 5 1/2/3/4 4 4 1 1 

Legenda:            Respostas frequentes.  Respostas com mais de uma alternativa marcada. 

 

Analisando as respostas obtidas, observa-se que o grupo de controle apresenta 

resultados dentro do esperado (em relação aos resultados do Projeto piloto), com exceção do 

participante 04-GC (na primeira construção). Porém, em relação aos resultados obtidos com o 

grupo experimental, pode-se perceber que, pelo menos, dois participantes deste grupo 

apresentaram uma possível dificuldade em responder à questão, pois marcaram mais de uma 

alternativa.  
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No contexto geral, comparando os resultados entre os dois grupos, observamos que os 

resultados se assemelham quando comparadas as frequências, entretanto, na construção ‘4’ 

(órgão do corpo que nos permite enxergar.), a resposta esperada é a figura ‘2’, mas somente um 

participante do grupo experimental opta por esta resposta.      

f) Teste 10 – Trabalhando affordances 

No processo de interação com objetos e pessoas, o cérebro humano tem a capacidade de 

reconhecer, por meio de percepções sensoriais, que movimentos devem ser acionados para que 

se realize determinada ação. São as experiências com o contato e com a manipulação de texturas 

e formas que originam as mesmas redes neurais acionadas por pistas linguísticas no momento 

da construção do sentido. E são essas affordances que estão sendo verificadas neste teste.  

Os quadros a seguir apresentam os resultados do grupo de controle e do grupo 

experimental, respectivamente. 

Quadro 20: Resultados do Teste 10 - Grupo de controle. 

Construção / Participante 01 - GC 02 - GC 03 - GC 04 - GC 05 - GC 

Construção a 2 2 3 2 2 

Construção b 3 3 3 3 3 

Construção c 3 3 3 3 3 

Construção d 3 3 3 3 3 

Construção e 4 4 4 4 4 

Legenda:      Respostas frequentes.   

 

Quadro 21: Resultados do Teste 10 - Grupo experimental. 

Construção / Participante 01 - GE 02 - GE 03 - GE 04 - GE 05 – GE 

Construção a 2 4 3 4 1 

Construção b 1 3 3 4 3 

Construção c 1/2/3/4 3 3 4 4 

Construção d 1/2/3/4 3 3 4 2 

Construção e 1/2/3/4 4 4 4 2 

Legenda:            Respostas frequentes.  Respostas com mais de uma alternativa marcada. 

 Considerando que as affordances podem variar significativamente de participante para 

participante, as respostas estão diretamente relacionadas à forma como cada indivíduo interage 
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com os objetos em questão, embora os neurotípicos tenham apresentado respostas mais 

uniformes.  

 A construção 'a', particularmente, apresenta respostas possíveis variadas de igual modo 

tanto para as pessoas com espectro do autismo quanto para neurotípicos, pois a posição da 

caneta depende da imagem simulada mentalmente. Porém, a resposta mais frequente no grupo 

de controle se aproxima do resultado apresentado pelo Projeto piloto, diferentemente dos 

resultados apresentados pelo grupo experimental. 

Com exceção do participante 01-GE, os participantes do grupo experimental 

apresentaram respostas que se assemelham às respostas predominantes dos participantes do 

grupo de controle, demonstrando, mais uma vez, o acionamento de semelhantes processos 

cognitivos durante a compreensão das construções gramaticais apresentadas.  
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6 DISCUSSÃO GERAL 

Os resultados obtidos com os testes aplicados ainda na fase piloto deram um 

direcionamento significativo para a realização da pesquisa com o grupo experimental e com o 

grupo de controle. Por meio da comparação entre os dados, pode-se perceber que os processos 

cognitivos acionados por pessoas neurotípicas também são acionados por portadores da 

Síndrome de Asperger, porém o grupo experimental apresentou peculiaridades relacionadas às 

inferências necessárias na simulação mental, comprometendo, possivelmente, o processo de 

construção do sentido. 

Ao comparar os resultados do teste 05 entre os grupos participantes, uma leve diferença 

é apresentada entre as respostas obtidas. Pode-se inferir que o acionamento dos esquemas 

oriundos das experiências sensório-motoras ocorre de forma semelhante, ou seja, o 

comprometimento neural, nos participantes da pesquisa portadores da Síndrome, não afeta o 

processo de esquematização mental dessas experiências. O que podemos perceber, em linhas 

gerais, é que determinadas pistas linguísticas dão a possibilidade de acionarmos esquemas 

agrupados, ocasionando diferentes respostas para a mesma construção gramatical, como 

aconteceu com a construção ‘c’ (Luciana é a médica da escola). Ao elaborarmos o teste, a 

resposta esperada para a construção ‘c’ seria o esquema LIGAÇÃO, porém, ao aplicar o Projeto 

piloto, as respostas, considerando a frequência, tomaram outra direção, ficando divididas entre 

o esquema LIGAÇÃO e o esquema PARTE-TODO. Cabe ressaltar que, se pararmos para 

refletir, os dois esquemas respondem ao teste, pois ‘Luciana’ faz parte da escola (o todo).  

Ressalto ainda que um resultado inesperado aconteceu entre os participantes do grupo 

de controle para a construção ‘c’ do teste 05. A resposta predominante corresponde ao esquema 

ESCALA, contrariando os resultados obtidos no Projeto piloto. Uma possível explicação seria 

a relação entre a imagem da régua, o termo ‘escola’ presente na construção e o fato de esses 

participantes estarem em ambiente escolar, porém todos os participantes envolvidos na pesquisa 

(Projeto piloto, grupo de controle e grupo experimental) estavam em ambiente escolar no 

momento de responder aos testes. Apesar desse contratempo, esses resultados, especificamente, 

não invalidam os resultados gerais obtidos neste teste, uma vez que resultados parecidos foram 

observados entre o Projeto piloto e o grupo experimental.    

Analisando os resultados do teste 06, de modo geral, observa-se que alguns participantes 

do grupo experimental apresentaram respostas divergentes das encontradas no grupo de 
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controle. Considerando-se que os frames representados são facilmente construídos socialmente, 

pode-se entender que as experiências socioculturais direcionaram as respostas positivamente. 

Os participantes que apresentaram respostas divergentes do esperado podem ter relacionado os 

elementos apresentados a diversos frames socialmente possíveis, devido a inferências 

intersubjetivas ou até mesmo a dificuldades em realizar essas inferências. 

Os resultados apresentados no teste 07, diferentemente dos testes anteriores, destacam-

se pela diferença entre eles, apontando, mais claramente, para que processo(s) cognitivo(s) 

é(são) afetado(s) pelas características da Síndrome entre os participantes desta análise.  No 

processo de simulação, é necessário colocar-se no lugar do outro, e esse aspecto, segundo 

Szatmari et al. (1989), Moore (2005) e Cunha (2008), é uma das dificuldades das pessoas 

portadoras da Síndrome em questão.  

Os resultados apresentados neste teste apontam para uma possível explicação em relação 

à dificuldade na construção do sentido por pessoas com Transtorno de Espectro Autista. 

Obviamente que estes resultados se restringem aos participantes da pesquisa, mas direcionam 

futuros estudos relacionados ao tema de forma mais pontual, uma vez que o conhecimento 

linguístico (construções gramaticais que orientam o acionamento de esquemas mentais), a 

análise das pistas linguísticas (enunciados, sentenças) e as simulações realizadas a partir da sua 

inserção em determinado contexto comunicativo (inferências) fazem parte da Semântica da 

Simulação, sendo esses três intrinsecamente essenciais para a construção do sentido. O que 

pressupõe é que uma deficiência em alguns desses aspectos comprometeria a construção do 

sentido no processo de compreensão da linguagem. Dessa forma, a interação social é 

fundamental no processo de simulação, pois é a partir da interação com o outro que o sujeito 

constrói e reconhece as inferências necessárias para simular uma sentença cognitivamente. 

Quanto ao teste 08, este apresenta resultados semelhantes aos testes que trabalham com 

esquemas e frames separadamente. Porém, dois dos participantes do grupo experimental 

demonstraram uma considerável dificuldade em responder a este. Vale salientar, entretanto, que 

há níveis de comprometimento entre pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista, e 

esses níveis não são delimitados facilmente, revelando que o transtorno neural afeta 

qualitativamente o processo de construção do sentido entre pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista. Não há estudos publicados que comprovem até que nível um portador da Síndrome de 

Asperger possui suas faculdades neurais comprometidas em relação ao aprendizado em 

qualquer aspecto, seja social, educacional ou sensório-motor, entre outros. Isso possibilita 
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encontrarmos participantes que se encaixam nos critérios da pesquisa, mas que apresentam 

resultados, algumas vezes, divergentes entre os participantes do grupo experimental. 

Para responder ao teste 09, é fundamental o uso de conhecimentos prévios 

extralinguísticos oriundos de experiências sensório-motoras e socioculturais. Os resultados do 

grupo experimental analisados aproximam-se dos resultados do grupo de controle, mas alguns 

participantes parecem não conseguir fazer as devidas inferências que os direcionem para uma 

única resposta, possivelmente devido a uma dificuldade intrínseca, uma vez que já apresentaram 

anteriormente resultados que apontam para uma possível dificuldade no processo de simulação, 

em fazer inferências e/ou até mesmo de se colocar no lugar do outro. 

O teste 10, por sua vez, pretende verificar as affordances relacionadas a cada situação. 

Os resultados entre os dois grupos são semelhantes, embora não haja uma alternativa que se 

sobressaia, no grupo experimental, em relação às outras apontadas para as construções ‘c’ e ‘d’. 

Porém, a construção ‘a’ permite mais de uma alternativa possível, já que a caneta pode ser 

manuseada em variadas posições. Embora os neurotípicos demostrem interagir com os objetos 

apresentados de forma semelhante, deve-se considerar que essa interação pode variar de pessoa 

para pessoa. São as pistas linguísticas que direcionam o processamento mental coerente com a 

interação construída socialmente ou subjetivamente, mas um destes pode prevalecer. O que 

pode ocorrer é uma interação completamente subjetiva que desconsidere os aspectos corpóreos 

e sociais, por portadores da Síndrome de Asperger, o que justificaria as respostas divergentes 

entre os dois grupos e o fato de um dos participantes do grupo experimental apresentar respostas 

com múltiplas marcações. 

Quando observamos os resultados e comparamos seus dados, podemos perceber que os 

testes (teste 05; teste 08) que envolvem esquemas apresentam resultados mais aproximados, 

possivelmente por estarmos sujeitos às mesmas experiências sensório-motoras.  Entretanto, ao 

avançarmos para outros processos cognitivos, como frames (teste 06 e teste 08), é possível 

perceber que os participantes do grupo experimental parecem apresentar inferências de um 

modo singular em relação ao grupo de controle ou apresentam dificuldades em fazê-las. 

Possivelmente, a dificuldade em interagir socialmente seja o fator que os levou a esses 

resultados. Com base nesses resultados, temos pistas de quais estruturas cognitivas poderiam 

estar sendo comprometidas pelas características específicas da Síndrome, como dificuldade em 

interagir e uma percepção mais peculiar. Ressaltamos que os esquemas e frames são resultantes 

das experiências corpóreas e culturais, sendo estes processos integrantes da simulação mental. 
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Podemos entender que o comprometimento da construção do sentido pelos participantes do 

grupo experimental está relacionado, inicialmente, à formação dos frames construídos 

culturalmente.  

Após os resultados encontrados nos testes que abordam os processos cognitivos 

esquemas e frames, chegamos aos resultados que envolvem a simulação mental, o uso de 

conhecimentos prévios e as affordances. Esses processos foram abordados nos testes 07, 09 e 

10. Os resultados encontrados nestes levanta algumas possíveis respostas para o 

comprometimento na construção do sentido por portadores da Síndrome de Asperger. 

Especificamente nos testes 07 e 09, percebemos a influência sociocultural nas respostas entre 

os participantes do grupo de controle e do Projeto piloto. Porém, ao comparar os resultados 

entre os grupos formados por neurotípicos e os resultados obtidos no grupo experimental, 

podemos perceber que a interação social pode ser um fator comprometedor na construção do 

sentido e, a partir desse aspecto, podemos perceber um possível problema nas inferências 

construídas. E esses aspectos, interação e inferências, também são determinantes na forma 

como criamos as affordances, pois também simulamos e aprendemos a lidar com as formas dos 

objetos e as sensações observando e interagindo com o outro. 

 Dessa forma, o comprometimento neural inerente à Síndrome pode dificultar a 

percepção das inferências necessárias no processo de simulação. A análise construcional parece 

acontecer, porém, no nível da resolução contextual. A dificuldade de se colocar no lugar do 

outro, de simular experiências adquiridas socioculturalmente, pode comprometer os aspectos 

do contexto comunicativo, prejudicando a simulação mental, processo cognitivo fundamental 

para a construção do sentido. 
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CONCLUSÕES 

 Na tentativa de buscar explicações para uma inquietação pessoal e profissional acerca 

da linguagem e dos portadores de Transtorno do Espectro Autista, esta pesquisa procurou 

esclarecer que processos cognitivos são acionados durante a construção do sentido por 

portadores da Síndrome de Asperger. Para responder a essa problemática, tivemos como 

objetivo investigar se portadores da Síndrome de Asperger consideram aspectos socialmente 

construídos durante de construção do sentido, averiguando o acionamento de esquemas e 

frames e as perspectivas dos participantes com Asperger em relação à sua interação com 

objetos.   

 Para chegarmos aos resultados apresentados, testes baseados em pressupostos teóricos 

da Teoria Neural da Linguagem foram aplicados inicialmente a um grupo de doze alunos sem 

diagnóstico conhecido de algum comprometimento neural, compondo, assim, o Projeto piloto. 

Após a realização, alguns testes foram descartados por apresentarem problemas no enunciado. 

Os resultados obtidos no Projeto piloto serviram de parâmetro para os demais grupos 

participantes da pesquisa.   

 Dando continuidade à pesquisa, os testes validados foram aplicados em dois grupos 

distintos: um grupo experimental (portadores da Síndrome de Asperger) e um grupo de controle 

(pessoas sem comprometimento neural diagnosticado), ambos os grupos formados por cinco 

participantes. Os resultados obtidos foram comparados entre si e entre os resultados 

apresentados do Projeto piloto, dando à pesquisa um caráter majoritariamente quantitativo, não 

excluindo uma análise qualitativa dos dados. 

 A comparação entre os resultados e a análise destes direcionou-nos a encontrar possíveis 

respostas para a problemática da pesquisa. Os testes que envolveram processos cognitivos 

oriundos das nossas experiências sensório-motoras e socioculturais, como esquemas e frames 

(testes 05, 06 e 08), apresentaram respostas mais semelhantes, demostrando que os participantes 

do grupo experimental acionam os mesmos processos neurais que os participantes do grupo de 

controle e do Projeto piloto. Isso não quer dizer que os participantes do grupo experimental 

acionam os mesmos esquemas e os mesmos frames que os outros participantes da pesquisa, 

mas que estes consideram as suas experiências interpessoais e sensório-motoras na construção 

do sentido, como prevê a Teoria Neural da Linguagem.  
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 Diferentemente do que foram encontrados nos testes que investigaram os esquemas e os 

frames, os resultados apresentados nos testes que levaram em consideração a simulação mental 

apresentaram divergências consideráveis no direcionamento investigativo desta pesquisa. Os 

resultados dos testes 07, 09 e 10 mostraram que os participantes do grupo experimental 

apresentaram respostas que divergiam dos resultados esperados, o que demonstra que, 

possivelmente, a dificuldade em perceber as inferências nas construções gramaticais que foram 

apresentadas podem ser as responsáveis pelo comprometimento comunicativo em relação à 

construção do sentido por portadores da Síndrome de Asperger. A dificuldade em interagir 

socialmente e de se colocar no lugar do outro são características de pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista, e os resultados encontrados parecem confirmar esses aspectos como possíveis 

fatores para o comprometimento neural nestes indivíduos, uma vez que, no processo de 

simulação mental, acionamos redes e circuitos neurais construídos e reconstruídos a partir das 

nossas experiências e da nossa interação com o meio no qual estamos inseridos.  

 Podemos inferir, a partir dos resultados encontrados, que a nossa capacidade cognitiva 

é incalculável. O nível de comprometimento neural de um indivíduo não pode ser determinado, 

pois, a cada nova experiência, estamos sujeitos a mudanças. O nosso sistema neural muda de 

acordo com nossas experiências, adaptando-se a novas situações, construindo e reconstruindo 

redes e circuitos neurais a cada nova situação. As limitações neurais presentes nos portadores 

da Síndrome de Asperger participantes desta pesquisa não os excluíram do pressuposto teórico 

de que as nossas experiências sensório-motoras e perceptuais nos fazem compreender melhor 

o mundo, construindo um novo sentido a cada pista linguística “encontrada”. O que os 

diferencia dos neurotípicos é a capacidade de se reinventarem, dando novos significados ao 

mundo, construindo-o sob um ponto de vista singular, algumas vezes ignorando o coletivo, o 

sociocultural, mas forçando-nos a usar a nossa capacidade cognitiva para compreender o mundo 

sob o ponto de vista deles. As inferências podem ser equivocadas, quando pensamos nos 

conceitos construídos em sociedade, comprometendo a construção do sentido e, 

consequentemente, a compreensão da linguagem. Porém, há algo mais relevante, a dificuldade 

em se colocar no lugar outro, fator esse que os distancia do coletivo, sendo esse possivelmente 

o maior comprometimento neural apresentado por portadores do Transtorno do Espectro 

Autista, afetando diretamente a capacidade de simular e, consequentemente, alterando o 

resultado no processo de construção do sentido.  
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Obviamente que os resultados encontrados e as análises realizadas não se esgotam neste 

trabalho. É necessário admitir as limitações da pesquisa. Porém, burocraticamente, o período 

destinado ao cumprimento das atividades previstas para o mestrado limita a extensão da 

pesquisa.  

 Por outro lado, o não esgotamento desta análise constrói uma abertura para futuros 

projetos envolvendo o mesmo tema de forma mais aprofundada, acrescentando uma análise 

mais qualitativa e considerando aspectos não explorados. O amadurecimento desta análise 

apresentaria novas perspectivas em relação à tríade corpo, mente e linguagem, sob os intrigantes 

pressupostos teóricos da Teoria Neural da Linguagem.   

 Esperamos que os resultados e os achados decorrentes desta pesquisa contribuam, de 

forma significativa, para as pesquisas realizadas sob o mesmo tema e/ou sob as mesmas 

perspectivas teóricas. Uma vez que o fazer científico não se esgota, os resultados encontrados 

podem servir de parâmetro para novas pesquisas ou serem questionados por elas.  
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ATIVIDADE/TESTE 01 

Observe os quadrinhos abaixo, conte a história do cachorrinho usando suas palavras. 

 

Fonte: MARTOS, Cloder Rivas; AGUIAR, Joana D’arque Gonçalves. Novo viver e aprender língua portuguesa. 2º ano. 17. ed. reform. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 168.  

 

ATIVIDADE/TESTE 02 

Explique como você faz para tomar banho. 

 

Fonte: MARTOS, Cloder Rivas; AGUIAR, Joana D’arque Gonçalves. Novo viver e aprender língua portuguesa. 2º ano. 17. ed. reform. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 63.  
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ATIVIDADE/TESTE 03 

Você já ouviu falar no desenho animado do Pica-pau? Fale como ele é? 

  

Imagem retirada da internet. 

 

ATIVIDADE/TESTE 04 

 O final da história abaixo foi apagado de propósito. Crie um final bem legal usando sua 

criatividade. 

Os meninos e as rãs 

 Uns meninos capetas estavam brincando na beira de um lago quando viram algumas rãs 

nadando no raso. Para se divertir, começaram a jogar pedras nas rãs e mataram uma porção. 

Cansada daquela história, uma das rãs pôs a cabeça para fora da água e disse:  

 ‒  

 

 

 

 

Fonte: ESOPO. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. 
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ATIVIDADE/TESTE 05 

Que imagem mais se parece com o que diz cada uma das frases? 

 

a) Joãozinho foi ao parque. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

b) Paula entrou pelo cano. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

c) Luciana é a médica da escola. 

(  )   (  )   (  )  

            

 

(  )     (  ) 
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d) O nível do rio subiu. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

e) Móveis de cozinha: armário, geladeira, fogão e panelas.  

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

f) Tenho raiva.  

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 
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ATIVIDADE/TESTE 06 

Diga a que cenário pertence cada personagem. 

a)  Médico.    

(  )   (  )   

(   )   (  )        

b)  Professora.   

(  )   (  )   

  

(  )   (  )  
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c)  Gari. (  ) (  )   

(  )  (  )  

d)  Cozinheiro. (  ) (  )  

(  )  (  )  

e)  Bombeiro. (  )  (  )  (  )

 (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 07 

02. Para cada frase, escolha a imagem que apresente o gesto equivalente. 

 

a) O garçom segurou a bandeja. 

 

(  ) (  )  (  )  (  ) (  )  

 

b) Joãozinho chutou a bola. 

 

(  )  (  )  (  )   (  )  (  )  

 

c) Davi pulou da janela. 

 

(  )   (  )   (  )  

 

d) Felipe recebeu um abraço do amigo. 

 

(  )   (  )  (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 08 

1. Marque as peças que fazem parte de um liquidificador. 

(  )  (  )  (  )   (  )  

 (  )   (  )  

2. Que personagem nós podemos encontrar no ? 

 

(  )   (  )   (  )   (  )  

 

3. O que é mais importante nas figuras abaixo? 

a)  

 

b)    c) 
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ATIVIDADE/TESTE 09 

Leia cada adivinha e marque a figura que corresponde à resposta correta. 

1. Produto usado para fritar pastéis. 

(  )  (  )  (  )         (  )  

 

2. Inseto que produz o mel. 

(  )         (  )      (  )   (  )  

 

3. Produto retirado do milharal. 

(  )  (  )  (  )  (  )  

 

4. Órgão do corpo que nos permite enxergar. 

(  )  (  )  (  )  (  )  

 

5. Local da casa onde as refeições são preparadas. 

(  )  (  )  (  )   (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 10 

Para cada objeto citado abaixo, marque a imagem correspondente. 

a) Caneta. 

(  )   (  )   (  )           (  )   

 

 

b) Cadeira. 

(  )    (  )  (  )  (  )  

 

c) Televisão. 

(  )           (  )            (  )          (  )  

 

d) Copo. 

(  )          (  )              (  )               (  )  

e) Bola de futebol. 

(  )           (  )               (  )               (  )  
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APÊNDICE B – CADERNO DE TESTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Projeto: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE ENUNCIADOS POR 

PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER 

 

 

 

 

Dados do participante: 

Nome: __________________________________________________________ 

Idade: ___________  Sexo: M (   ) F (   ) Ano escolar:_____________ 
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ATIVIDADE/TESTE 05 

Que imagem mais se parece com o que diz cada uma das frases? 

a) Joãozinho foi ao parque. 

(  )        (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

b) Paula entrou pelo cano. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

c) Luciana é a médica da escola. 

(  )   (  )   (  )  

     

(  )     (  ) 
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d) O nível do rio subiu. 

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

e) Móveis de cozinha: armário, geladeira, fogão e panelas.  

(  )   (  )   (  )  

 

 

(  )     (  ) 

 

f) Tenho raiva.  

(  )   (  )   (  )  

 

(  )     (  ) 
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ATIVIDADE/TESTE 06 

Diga a que cenário pertence cada personagem. 

a)  Médico.    

(   )   (  )   

(   )  (  )        

 

b)  Professora.   

(  )  (  )     



 

88 
 

(  )  (  )  

c)  Gari.  

(  )  (  )   

(  )  (  )  

 

d)  Cozinheiro. 
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 (  )  (  )  

(  )  (  )  

e)  Bombeiro.  

(  )   (  )  

   

(   )   (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 07 

03. Para cada frase, escolha a imagem que apresente o gesto equivalente. 

 

a) O garçom segurou a bandeja. 

 

(  ) (  )  (  )  (  ) (  )  

 

b) Joãozinho chutou a bola. 

 

(  )  (  )  (  )   (  )  (  )  

 

c) Davi pulou da janela. 

 

(  )   (  )   (  )  

d) Felipe recebeu um abraço do amigo. 

(  )   (  )  (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 08 

4. Marque as peças que fazem parte de um liquidificador. 

(  )  (  )  (  )   (  )  

 (  )   (  )  

5. Que personagem nós podemos encontrar no circo? 

 

(  )   (  )   (  )   (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 09 

Leia cada adivinha e marque a figura que corresponde à resposta correta. 

6. Produto usado para fritar pastéis. 

(  )  (  )  (  )         (  )  

 

7. Inseto que produz o mel. 

(  )         (  )      (  )   (  )  

 

8. Produto retirado do milharal. 

(  )  (  )  (  )  (  )  

9. Órgão do corpo que nos permite enxergar. 

(  )  (  )  (  )  (  )  

 

10. Local da casa onde as refeições são preparadas. 

(  )  (  )  (  )   (  )  
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ATIVIDADE/TESTE 10 

Para cada objeto citado abaixo, marque a imagem correspondente. 

a) Caneta. 

(  )   (  )   (  )           (  )   

 

b) Cadeira. 

(  )    (  )  (  )  (  )  

 

c) Televisão. 

(  )           (  )            (  )          (  )  

 

d) Copo. 

(  )          (  )              (  )               (  )  

 

e) Bola de futebol. 

(  )           (  )               (  )               (  )  
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ANEXO 01 – TCLE do grupo de controle. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

DO SENTIDO POR PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER: uma análise da Linguística 

Cognitiva, que é coordenada pela mestranda professora especialista Gerlanne da Cunha Tavares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa procura investigar os processos cognitivos acionados na compreensão da 

linguagem em pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, pois acreditamos na importância e 

na necessidade de se investigar, analisar e compreender os processos cognitivos do ser humano e a 

sua relação com a linguagem. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

participar de uma entrevista motivada através de testes apresentando imagens e textos, na qual o(a) 

participante deverá contar uma história a partir de uma sequência de imagens, relatar os 

procedimentos de uma determinada ação, descrever um personagem e concluir um texto oralmente, 

sendo todas as respostas gravadas para posterior análise; e responder, de forma objetiva, a um 
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caderno de testes contendo questões de múltipla escolha, no qual o participante deverá fazer uso da 

sua própria percepção do mundo e dos objetos para respondê-lo. 

O risco envolvido com sua participação é: a alteração da rotina, que será minimizado 

através das seguintes providências: serão criados horários de acordo com a disponibilidade do 

participante para a aplicação dos testes. 

Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: acesso, através de relatório, aos 

resultados obtidos sem a identificação dos demais participantes. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Gerlanne da Cunha Tavares, no endereço rua Muriaé, 2926, 

conjunto Pirangi, Natal/RN, ou pelos telefones (84) 9986-2249/8897-6103. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN, no endereço Avenida Senador Salgado Filho, 3000, ou pelo telefone (84) 3215-

3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE ENUNCIADOS POR PORTADORES DA SÍNDROME DE 

ASPERGER: uma análise da Linguística Cognitiva. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Assinatura 

Pesquisador responsável: 
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Gerlanne da Cunha Tavares 

E-mail: Gerlanne da Cunha Tavares (84) 9986-2249/ 8897-6103. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

  

Comitê de ética e Pesquisa – Campos Universitário. Lagoa Nova, Avenida Senador Salgado Filho, 

3000. Fone (84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO 02 – TCLE do grupo experimental 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você consentir que o portador da Síndrome de Asperger sob sua 

responsabilidade participe da pesquisa O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE 

ENUNCIADOS POR PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER: uma análise da 

Linguística Cognitiva, que é coordenada pela mestranda professora especialista Gerlanne da Cunha 

Tavares.  

A participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa procura investigar os processos cognitivos acionados na compreensão da 

linguagem por pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, pois acreditamos na importância e 

na necessidade de se investigar, analisar e compreender os processos cognitivos do ser humano e a 

sua relação com a linguagem. 

Caso decida aceitar o convite, o(a) participante será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: participar de uma entrevista motivada através de testes apresentando imagens e 

textos, na qual o participante deverá contar uma história a partir de uma sequência de imagens, relatar 
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os procedimentos de uma determinada ação, descrever um personagem e concluir um texto 

oralmente, sendo todas as respostas gravadas para posterior análise; e responder, de forma objetiva, 

a um caderno de testes contendo questões de múltipla escolha, no qual o participante deverá fazer 

uso da sua própria percepção do mundo e dos objetos para respondê-lo. 

O risco envolvido com a participação é: a alteração da rotina, que será minimizado 

através das seguintes providências: serão criados horários de acordo com a disponibilidade do 

participante para a aplicação dos testes. 

Vocês (responsável e vulnerável) terão o seguinte benefício ao participar da pesquisa: 

acesso, através de relatório, aos resultados obtidos sem a identificação dos demais participantes. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seus nomes não serão identificados em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, 

caso solicite. 

Em qualquer momento, se o participante sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, ele terá direito à  indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Gerlanne da Cunha Tavares, no endereço rua Muriaé, 2926, 

conjunto Pirangi, Natal/RN, ou pelos telefones (84) 9986-2249/8897-6103. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN, no endereço Avenida Senador Salgado Filho, 3000, ou pelo telefone (84) 3215-

3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em consentir voluntariamente a participação do vulnerável sob 

minha responsabilidade na pesquisa O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE 

ENUNCIADOS POR PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER: uma análise da 

Linguística Cognitiva. 
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Participante da pesquisa: 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Responsável:____________________________________________________________  

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável 

Pesquisador responsável: 

Gerlanne da Cunha Tavares 

E-mail: Gerlanne da Cunha Tavares, (84) 9986-2249/ 8897-6103. 

_____________________________________ 

Assinatura 

  

Comitê de Ética e Pesquisa – Campos Universitário. Lagoa Nova, Avenida Senador Salgado Filho, 

3000. Fone (84) 3215-3135.  

E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO 03 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, __________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

SENTIDO DE ENUNCIADOS POR PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER poderá trazer e 

entender, especialmente, os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores professora Gerlanne da Cunha Tavares e professor doutor Paulo Henrique Duque a 

realizar a gravação de minha entrevista, sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados, exclusivamente, para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Gerlanne da Cunha Tavares e, após esse período, serão 

destruídos; e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _____ de ________________ de 20_____. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO 04 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu,_________________________________________________________, AUTORIZO o(a) 

Prof(a) Gerlanne da Cunha Tavares, coordenador(a) da pesquisa intitulada: O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE ENUNCIADOS POR PORTADORES DA SÍNDROME DE 

ASPERGER a fixar, a armazenar e a exibir a minha imagem por meio de vídeo com o fim específico de 

inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Gerlanne da Cunha Tavares assegurou-me que os dados serão 

armazenados em vídeo, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e, após esse período, serão destruídos. 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal, ______ de __________________ de 20_____.] 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE / 

UFRN CAMPUS CENTRAL 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE ENUNCIADOS POR 

PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER 

 

Pesquisador:  Gerlanne da Cunha Tavares 

 

Área Temática:  Versão: 1 

CAAE: 09064912.2.0000.5537 

 

Instituição Proponente: Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer:  170.091 

 

Data da Relatoria: 30/11/2012 

 

Apresentação do Projeto: 

 

O protocolo sob análise é um projeto de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem. Em resumo, trata dos processos de compreensão da linguagem, os quais se dão através 

do acionamento de processos mentais específicos que estão diretamente ligados às experiências 

socioculturais, sensório-motoras e perceptuais. Em portadores da Síndrome de Asperger, o 

comprometimento desses processos, devido às características evidentes da própria Síndrome, pode 

estar diretamente relacionado ao comprometimento da compreensão da linguagem por estes 
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indivíduos. Assim, este projeto pretende investigar os processos cognitivos que direcionam a 

compreensão da linguagem nestes portadores de transtornos neurais. 

 

Apesar de apresentarem fluência da fala, os portadores da Síndrome de Asperger se mostram inábeis 

de manter uma conversação natural. Estudos demonstram que a aquisição da fonologia e da sintaxe 

seguem os mesmos padrões seguidos pelas crianças neurotípicas, mas notadamente são identificados 

problemas relacionados ao uso da linguagem em contexto social e a dificuldades relacionadas à 

construção do significado, em especial, da figuratividade. 

 

Os pesquisadores pretendem investigar, através de atividades/testes, se o participante considera 

aspectos construídos socialmente durante o processo de compreensão da linguagem, averiguar o 

acionamento de esquemas e frases correspondentes a cada situação sugerida e examinar as 

perspectivas dos participantes em relação à sua interação com objetos (affordances). 

 

Serão feitas quatro atividades/testes que permitirão respostas subjetivas e objetivarão saber 

 

 

determinar se o participante apresenta a ativação dos processos mentais que a Linguística Cognitiva 

denomina de esquemas imagéticos (JOHNSON, 1987). 

 

A pesquisa será realizada com dez (10) deficientes intelectuais portadores da Síndrome de Asperger, 

que não tenham a leitura e a escrita comprometidas, característica necessária à realização dos 

procedimentos metodológicos selecionados para o projeto. Para participar da pesquisa, será realizada 

uma prévia reunião com os responsáveis, na qual serão esclarecidos os métodos da pesquisa, os 

objetivos e o que é pretendido investigar. Não será estipulada uma faixa etária ou, até mesmo, o sexo, 

pois está sendo considerado o comprometimento cognitivo do participante, o que, nos portadores da 

Síndrome, independem dos fatores já citados. Haverá um grupo controle composto por dez 

participantes de gênero misto que estejam cursando o ensino fundamental II do EJA, que serão 

convidados a participar da pesquisa de forma voluntária. O critério para a participação do grupo controle 

será a aproximação do nível escolar e da idade com os participantes do grupo variante. 

 

A coleta dos dados está prevista para a primeira semana de fevereiro de dois mil e treze. No entanto, 

antes dessa coleta, será processado um teste piloto com alunos convidados da rede privada de ensino, 

cursando o fundamental II. Esse critério foi estabelecido devido ao nível da linguagem utilizada nas 
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atividades/testes elaboradas ser condizente a essa faixa escolar. O projeto piloto ajudará a avaliar a 

eficácia dos testes em relação aos resultados esperados e a estabelecer uma média entre as possíveis 

respostas que serão obtidas, atribuindo notas de acordo com os resultados colhidos destes 

participantes. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

OBJETIVO PRIMÁRIO: 

 

"Investigar os processos cognitivos que direcionam a compreensão da linguagem em portadores da 

Síndrome de Asperger". 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

 

1. "Investigar, através de atividades/testes, se o participante considera aspectos construídos 

socialmente durante o processo de compreensão da linguagem";  

 

2. "Averiguar o acionamento de esquemas e frames correspondentes a cada situação sugerida"; e  

 

3. "Examinar as perspectivas dos participantes em relação à sua interação com objetos (affordances)".  

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Entende-se que os riscos aos participantes deste projeto são mínimos. Quanto aos supostos 

benefícios, estão restritos apenas ao acesso, através de relatório, aos resultados obtidos sem a 

identificação dos demais participantes. Admite-se, por oportuno, como benefício indireto, a geração de 

mais conhecimento científico para o setor. 

 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

O projeto em exame se apresenta bem estruturado, tecnicamente justificado e com um bom nível de 

detalhamento, especialmente no que diz respeito aos testes a serem efetuados com os sujeitos. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 



 

105 
 

 

A pesquisa apresenta todos os itens necessários ao perfeito entendimento dos objetivos do projeto: 

introdução; caracterização do problema; objetivos; metodologia; resultados esperados; cronograma; 

planilha de custos e referências bibliográficas. 

 

Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, encontra-se elaborado de acordo com as 

recomendações deste Comitê. 

 

Recomendações: 

 

Sem recomendações específicas. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

Pelo exposto, conclui-se que o projeto ora apresentado obedece a todas as normas e diretrizes 

propostas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, que regulamenta pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Em conformidade com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), através do Manual 

Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa (Brasília, 2002) e Res. 196/96 – CNS, o pesquisador 

deve: 

 

1. entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

na íntegra, por ele assinada (Res. 196/96 CNS - item IV.2d). Atenção: conforme circular 017/11 - 

CONEP sobre o TCLE, torna-se obrigatória a rubrica do pesquisador e do participante em todas as 

páginas, assim como a assinatura de ambos na última página;  
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2. desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado e descontinuar o estudo 

somente após a análise das razões da descontinuidade pelo CEP/UFRN (Res. 196/96 - CNS item 

III.3z);  

 

3. apresentar ao CEP/UFRN eventuais emendas ou extensões ao protocolo original, com justificativa 

(Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p. 41); 

 

4. apresentar ao CEP/UFRN relatório final após conclusão da pesquisa (Manual Operacional para 

Comitês de Ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p.65). 

 

Os formulários para os Relatórios Parciais e Final estão disponíveis na página do CEP/UFRN 

(www.etica.ufrn.br). 

 

 

 

 

 

 

NATAL, 12 de dezembro de 2012.    

 

 

                   Assinado por: Dulce Almeida (Coordenador) 


