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INTRODUÇÃO:

O percurso que uma criança faz para

adquirir uma língua tem despertado a

curiosidade de linguistas há décadas, devido

à sua complexidade e por acontecer num

espaço de tempo muito curto. É certo que a

socialização da criança durante seu

crescimento e sua interação com outros

indivíduos são uma fonte crucial para que

sua linguagem se desenvolva, o que leva-nos

a questionar como esse processo se dá em

crianças com déficits de socialização ou que

simplesmente interagem com o mundo e com

as pessoas de maneira diferente, como é o

caso de crianças no Espectro Autista

(doravante, TEA).

A presente pesquisa buscou

investigar - a partir da curiosidade de

entender o percurso que a criança autista

traça para dentro da linguagem - a maneira

pela qual crianças com TEA lidam com as

regras morfológicas de flexão verbal através

da aplicação remota e adaptada do Teste

Wug (BERKO, 1958).

Dessa forma, os objetivos da investigação

foram:

● Ampliar a investigação acerca da

aquisição de linguagem no Transtorno

do Espectro Autista com dados do

Português Brasileiro, lançando luzes

para trabalhos futuros;

● Destacar a relevância e

complementaridade deste tipo de

metodologia ao fornecer dados

complementares (ou uma “via” para

coletar esses dados) para os estudos

que utilizam corpora de fala

espontânea;

● Estudar de que modo, crianças

inseridas no espectro, respondem a

experimentos linguísticos e, em nosso

caso, se o fazem e de que forma

fazem de maneira remota, buscando

analisar e refletir sobre a viabilidade e

as adaptações metodológicas

necessárias.
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O presente trabalho passou pela

apreciação e aprovação do Comitê de Ética

de Ciências Humanas da UNICAMP (CAAE:

51834421.4.0000.8142) e contou com a

assinatura do termo de consentimento por

parte dos responsáveis pelos participantes.

METODOLOGIA:

O experimento foi construído a partir

do modelo de teste de eliciação que aparece

em Berko (1958), chamado de teste “wug”.

Os estímulos foram confeccionados na

plataforma Canva e os desenhos

apresentados foram criados digitalmente pela

própria aluna. As imagens foram construídas

a partir das seguintes considerações: cada

personagem seria um animal realizando uma

ação e cada ação seria complexa e

raramente manifestada no dia-a-dia da

criança, utilizando um objeto/brinquedo

inventado pela pesquisadora. O objetivo foi

construir situações verbais que a criança não

encontraria em seu cotidiano, minimizando

os riscos de inserir em seu vocabulário uma

palavra que não existe na língua portuguesa.

Foi decidido formular o experimento

através de slides a serem apresentados por

videoconferência e definir um grupo controle

de adultos. O experimento, então, foi

construído em três etapas: a fase de

habituação, na qual é explicada e

demonstrada à criança a atividade que se

quer que ela realize; os distratores, para

garantir que o participante mantenha sua

atenção sobre o experimento; e a fase de

testes, que conta com nove pseudopalavras

distribuídos entre as três conjugações. O

design da versão final, então, ficou da

seguinte maneira: habituação (3) > distrator >

teste (3) > distrator > teste (3) > distrator >

teste (3).

Imagem 1: exemplo de estímulo de habituação

apresentado no experimento formulado. O verbo em

questão é ANDAR.

Imagem 2: exemplo de estímulo teste apresentado no

experimento formulado. A pseudopalavra em questão é

POBAR.

No total, foram coletados cerca de

168 dados no grupo de crianças típicas,

contatando 14 participantes que

responderam de forma integral ao

experimento, gerando 12 dados cada. Em

relação às crianças no espectro, foi possível

contatar 2 crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

CRIANÇAS TÍPICAS
A análise proposta para os dados

gerados pelas crianças típicas foi a seguinte:

a partir dos 110 dados gerados pelo grupo
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controle composto pelos adultos, chegou-se

à conclusão de quais seriam as respostas

esperadas a serem produzidas pela criança.

Foi possível obter cerca de 96% de acerto

por parte dos adultos, como é possível

observar na tabela abaixo:

Tabela 1: índice de acertos realizados pelo grupo

controle a partir da conjugação.

Dessa forma, os dados gerados pelos

adultos foram tomados como referência para

o comportamento esperado como alvo da

aquisição nas crianças participantes.

A partir dos comportamentos

observados no grupo de crianças típicas, os

dados foram divididos em três categorias

para a análise de ocorrência: passado

simples (PS), para flexões que

correspondiam a resposta dos adultos;

passado composto (PC), para quando a

resposta vinha no formato AUX +

GERÚNDIO; e o que foi denominado

passado nominal (PN). As porcentagens de

ocorrência respectivas são apresentadas no

gráfico 1 a seguir:

Tabela 1: porcentagem de ocorrências dos comportamentos observados por faixa etária.

As porcentagens consideráveis de

passado composto [ESTAR + GERÚNDIO]

aos 4 e 6 anos contribuem para o

levantamento de duas hipóteses: de que, até

certa idade, determinadas construções são

acessadas por memorização no lugar de um

acesso a uma competência linguística já

totalmente desenvolvida; ou que trata-se de

um estágio transitório de sua competência

linguística. Outro ponto importante a respeito

desse comportamento é que, na fase de

habituação, que contava com verbos do PB,

as crianças dessas faixas etárias realizaram

todas as formas de passado simples,

apresentando os verbos como andou, comeu

e riu. Este fato retoma o questionamento: o

bom índice de respostas na fase de

habituação se dá pelo acesso a uma
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competência já consolidada ou pelo acesso a

estruturas memorizadas?

A construção denominada passado

nominal [FEZ + PSEUDOPALAVRA] traz um

entendimento do verbo como uma forma

nominal e compõe metade dos dados

produzidos pelas crianças de 4 e 6 anos. É

possível pensar no alto índice dessa

construção como a via encontrada pela

criança para responder ao experimento de

forma a usar a palavra alvo ao mesmo tempo

em que usa uma estrutura no passado

verbal. Ou seja, há uma compreensão a

respeito do tempo passado, e a criança

recorre a outros meios para expressá-la.

CRIANÇAS AUTISTAS

Das crianças no espectro autista, foi

possível realizar a atividade com 2

participantes, entre 4 e 12 anos, que já

verbalizavam para responder o experimento

– muitos pais que entraram em contato

tinham filhos não-verbais até aquele

momento. A busca por crianças atípicas foi

mais desafiadora por conta da dificuldade de

contatar responsáveis ou instituições

educacionais que permitissem o contato com

esses pais. Já no final da vigência da

pesquisa, o contato com uma das mães

serviu como ponte para o acesso da

pesquisadora com um centro de referência

de atenção a crianças com TEA de

Campinas.

As crianças que participaram do

experimento, J., de 5 anos e A., de 8 anos,

chamaram a atenção para o quesito da

responsividade e engajamento no

experimento a partir do foco de interesse da

criança. No caso de J., a interação com a

pesquisadora era grande; no entanto, quando

o foco mudava para as atividades do

experimento, a criança dispersava, voltando

para a conversa quando a interação mudava

de tópico. Numa segunda interação, cerca de

quatro meses depois, J. participou mais com

as etapas da atividade, mas não flexionou as

pseudopalavras como esperado, apenas

repetiu-as - da mesma maneira que as

crianças na sua faixa etária fizeram na maior

parte dos dados.

Já com A., a interação com o

experimentador não iniciou-se de forma

comum: ao ser apresentado ao primeiro

personagem (Pingu, o pinguim), A. passou a

pesquisar no computador (durante a

videochamada) sobre o filme de pinguins que

já assistiu - interagindo com o tópico

introduzido pela pesquisadora; logo depois,

mudou a aba para o Word e passou a

escrever o alfabeto e os algarismos em

ordem, ora recitando-o em português, ora em

inglês.
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Imagem 3: captura de tela da videochamada com o participante A, de 8 anos. Neste momento, a pesquisadora

compartilhou sua tela com imagens do desenho Pingu para atrair a atenção do participante.

Logo, não foi possível realizar o experimento

na modalidade remota com crianças autistas

da mesma maneira que foi com as crianças

típicas, necessitando de alterações pontuais

e de um seguimento mais longitudinal para

sua aplicação, como o segundo encontro

com J. mostrou.

O contato com mães de crianças

autistas, inclusive, abriu a possibilidade para

a atuação da pesquisadora com um

programa de atenção às crianças com TEA

da cidade de Campinas. A partir das

experiências no programa, foi possível

observar, primeiramente, que a linguagem da

criança autista na primeira infância não se dá

pelos meios convencionais, ela se comunica

através de seu corpo e do corpo de seu

interlocutor.

Albuquerque e colegas (2020), em

seu estudo de caso que partiu da prática

terapêutica na Clínica-Escola de

Fonoaudiologia da UFPB, falam sobre a

importância de “traduzir” na linguagem verbal

aquilo que a criança tenta dizer através

desses comportamentos. Esse tipo de prática

nos atendimentos faz com que a criança

entenda a possibilidade de significação

através das palavras aquilo que ela já

comunica de alguma forma.

CONCLUSÕES:

Os casos de J. e A. chamaram a

atenção para um ponto importante: a

importância de ter um ambiente controlado

no momento da aplicação de um experimento

– aspecto apontado em outros trabalhos

como o de Grolla (2009) – de modo a partir

do hiperfoco da criança para, assim,

conquistar seu interesse no experimento, ou

seja, adaptar a atividade de acordo com as

particularidades de cada participante com

TEA.

A aplicação de experimentos de

psicolinguística em crianças autistas

demanda novas adaptações e, pode-se

pensar, até mesmo adaptações individuais

que partam dos interesses da criança. Já a

aplicação do experimento remoto em

crianças típicas foi plenamente satisfatória, a

partir das adaptações feitas previamente com

base na experiência do grupo controle

composto por adultos. Assim, cremos que
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esta metodologia pode ser estendida para

uma maior gama de fenômenos flexionais

das línguas, além de ser melhor adaptada

para crianças no espectro.
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