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1 – Introdução 
 
 

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise do uso dos marcadores 

discursivos em seus aspectos discursivos e interpessoais na fala de indivíduos 

com Síndrome de Asperger. Estes indivíduos apresentam dificuldades 

relacionadas às capacidades de atuação social e, conseqüentemente, nas 

habilidades comunicativas, especialmente as que refletem estratégias interativas, 

voltadas para a indicação da subjetividade/ intersubjetividade envolvida no ato 

comunicativo (Traugott e Dasher: 2005). 

 

Os marcadores discursivos são expressões presentes no discurso oral ou 

escrito, essenciais para a manutenção da coesão e da coerência dos mesmos, 

deixando de cumprir um valor semântico para atuarem de modo a garantir a 

expressão da visão subjetiva do falante/ escritor, através do uso de modalizações, 

ou da expressão de relações lógicas, bem como a indicação de uma preocupação 

com a recepção pelo ouvinte/ leitor do conteúdo transmitido, através da utilização 

de atenuações ou marcas de contra-expectativas. 

 

 A descrição e classificação destes marcadores é controversa, não só em 

trabalhos nacionais como em diversos outros países. Portanto, neste trabalho, 

opta-se por privilegiar como marcadores discursivos expressões que podem ou 

não pertencer a mesma classe gramatical, que aparecem eminentemente no 

discurso oral e que tem a função primordial de manter e estimular  atitudes 

interativas entre os participantes de uma conversação. 
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Ao considerar os marcadores discursivos como elementos voltados para a 

interação, o presente trabalho, busca levar em consideração as funções subjetivas 

(organização da mensagem a ser transmitida pelo falante) e intersubjetivas 

(envolvendo a preocupação do falante na recepção da mensagem). Acredita-se 

que indivíduos com a síndrome de Asperger usem tais elementos, na fala 

espontânea, de forma mais restrita, limitando-se a estratégias interativas mais 

simples.  

 

A forma proposta pelo presente trabalho de observar a ocorrência dos 

marcadores discursivos na fala de indivíduos com síndrome de Asperger foi utilizar 

o banco de dados da tese de doutorado Aspectos lingüístico-cognitivos da 

síndrome de Asperger: projeção, mesclagem e mudança de enquadre defendida 

por Mousinho (UFRJ, 2003), de onde foram selecionados trechos de fala 

espontânea dos indivíduos com síndrome de Asperger em contexto de entrevista. 

Os indivíduos selecionados foram dispostos em três níveis a partir dos resultados 

obtidos na proposta do referido trabalho de acordo com o desempenho em 

testagens semântico-pragmáticas. Posteriormente, criou-se, para efeito do 

presente trabalho, um grupo controle a partir de gravações de fala espontânea em 

contexto de entrevista, visando pareá-los com o grupo de indivíduos com 

síndrome de Asperger do referido banco de dados. Constituindo assim um estudo 

de caso coletivo.  

A proposta da tese (Mousinho, 2003) foi buscar critérios a fim de 

compreender as dificuldades lingüístico-cognitivas apresentadas por indivíduos 
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com Síndrome de Asperger. Partindo do ponto de vista lingüístico, não 

apresentam aparentes problemas estruturais, mas demonstram dificuldades na 

compreensão de fenômenos lingüísticos de natureza figurativa (como metonímias 

e metáforas), assim como de algumas estruturas como sintagmas nominais, 

contrafactuais e piadas. A pesquisa desenvolveu-se partindo da lingüística 

sociocognitiva (utilizando-se da teoria dos espaços mentais e de estudos 

interacionais). Os resultados das testagens utilizadas apontaram para uma relação 

hierárquica dos fenômenos propostos, o que possibilitou a identificação de graus 

variados de severidade da síndrome, no que se refere a transtornos na esfera 

semântico-pragmática.  

 

A hipótese do presente trabalho é a de que quanto melhor o desempenho 

apresentado nas testagens semântico-pragmáticas propostas em Mousinho 

(2003), maior será a ocorrência e habilidade no uso de marcadores discursivos na 

fala espontânea dos indivíduos com síndrome de Asperger. Tal hipótese se 

justifica porque ao considerar os marcadores discursivos elementos com funções 

discursivas e interpessoais e, portanto, essencialmente pragmáticos, o êxito nas 

referidas testagens levaria a um maior uso dos mesmos. 

 

O presente trabalho, a partir da observação da ocorrência de marcadores 

discursivos, buscou as classificações propostas por diversos autores na área que 

serão descritas em detalhes no decorrer deste. No entanto, as referidas 

classificações não se mostraram capazes de dar conta das funções dos 

marcadores discursivos que o presente trabalho se propunha a pesquisar. Foi 
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necessária, portanto, a criação de uma proposta de classificação, privilegiando os 

aspectos discursivos e interpessoais, descrita em detalhes na seção 3.3. 

 

A teoria norteadora do presente trabalho foi a gramática funcional, por ser 

uma linha de pesquisa que se preocupa com as mudanças lingüísticas 

provenientes do uso da língua. Ainda sobre os pressupostos da gramática 

funcional, para estudar os marcadores discursivos, recorreu-se às propostas de 

mudança lingüística envolvidas nos mesmos, assim como nos processos de 

gramaticalização e discursivização e ainda processos mais gerais propostos por 

Traugott de subjetivação e intersubjetivação. 

 

O presente trabalho foi organizado da seguinte forma: no capítulo dois, 

aparecem os pressupostos teóricos que norteiam a proposta do mesmo; no 

capítulo três a revisão bibliográfica envolvendo a definição de marcadores 

discursivos e pesquisas anteriores já realizadas sobre os mesmos. No capítulo 

quatro aparecerá a definição de síndrome de Asperger e a associação das 

questões lingüísticas com os pressupostos da gramática funcional. O capítulo 

cinco tratará da intersubjetividade, habilidade fundamental para êxito pragmático. 

A metodologia envolvendo a amostra selecionada e procedimentos empregados 

estará no capítulo seis. A análise dos dados dos grupos controle e de indivíduos 

com síndrome de Asperger, assim como a comparação entre ambos constituirá o 

capítulo sete.* 

* Refazer esse parágrafo, em função das modificações propostas np decorrer do 

texto. 
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2 - Pressupostos Teóricos 

 

A linha teórica em que se baseou o presente trabalho foi a gramática 

funcional. Ao manter como característica principal a idéia de que a gramática é 

acessível às pressões do uso, a gramática funcional abre um leque de 

possibilidades para definir e classificar as expressões denominadas marcadores 

discursivos, especialmente ao buscar uma classificação privilegiando os aspectos 

interacionais dos marcadores discursivos, foco do presente trabalho.  

 

Os autores Votre, Cezario e Martelotta (2004), não se preocupam em criar 

uma classificação ou delimitação formal do que vem a ser marcador discursivo, 

inserem a idéia de marcadores discursivos como elementos essenciais para a 

organização da fala e que perdem o conteúdo semântico e passam a funcionar 

como elementos pragmático-discursivos. A partir de então, passam a exercer 

função primordial na organização do discurso espontâneo, já que sua utilização 

possibilita e estimula a organização do discurso para o próprio falante e ainda 

funciona como pista dessas estratégias para o ouvinte, podendo exercer as 

seguintes funções: marcar reformulações na fala, topicalização, indicar discurso 

de fundo, modalizar a fala e preencher vazios causados pela perda do fluxo das 

informações.  

   

Assim como ocorre com a definição de marcador discursivo, também não 

há um consenso no que se refere à sua classificação. O presente trabalho 
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recorrerá a propostas realizadas por diversos autores sob o aporte teórico da 

gramática funcional.  

 

2.1 - A Gramática Funcional 

 

A principal característica da gramática funcional, como já descrito acima, é 

a idéia de que a gramática é acessível às pressões do uso. Desde o começo da 

Escola Lingüística de Praga (década de 1930), a idéia de que é importante 

considerar o uso das expressões lingüísticas na interação verbal norteou os 

estudos dos precursores do funcionalismo. O termo gramática passou a 

representar o conjunto de regularidades decorrentes de pressões cognitivas e, 

sobretudo, de pressões de uso. As pressões cognitivas constituem uma das 

causas de a gramática apresentar um aspecto mais regular, pois ela é também 

uma conseqüência do modo como os humanos interpretam o mundo e organizam 

mentalmente as informações decorrentes dessa interpretação. Já as pressões de 

uso geram regularidades e irregularidades.  

Em Martelotta (2006), vê-se a proposta de uma dicotomia formada pelos 

termos discurso e gramática. O primeiro caracteriza-se pelo “conjunto de 

estratégias criativas, utilizadas pelos falantes para organizar seu texto, tornando-o 

inteligível para um determinado ouvinte em uma situação de comunicação 

específica”. Já o segundo termo, gramática, é caracterizado como um conjunto de 

regularidades conseqüentes da “otimização das habilidades humanas para a 

interação social e para as tarefas cognitivas, cuja constante repetição acaba 

levando ao que os funcionalistas chamam de ritualização”. 
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Isso significa que, para os funcionalistas, a gramática não é um organismo 

auto-suficiente gerado por fatores cognitivos inatos e autônomos, como defendem 

os gerativistas, mas uma conseqüência de padrões que estabelecem no uso. 

Nesse sentido, vê-se que, a gramática constitui um conjunto de regularidades 

provenientes do discurso. Isso leva a duas coisas importantes: a primeira é uma 

visão essencialmente dinâmica da língua e a segunda é idéia de que gramática e 

discurso não são conceitos separados, mas sim podem ser considerados como 

dois lados de uma mesma moeda, no sentido de que um não existe sem o outro, a 

gramática molda o discurso e o discurso molda a gramática.  

 

Lichtenberk (1991:76) dá base a essa visão, afirmando que toda língua 

representa áreas que estão em fluxo, o que faz com que surjam novas variações, 

decorrentes do aspecto criativo do discurso. Por outro lado, a comunicação 

pressiona a língua em direção a uma maior regularidade e iconicidade. A 

competição dessas duas forças faz com que as gramáticas das línguas nunca 

sejam estáticas. 

Cunha (2007) traz a idéia de que a gramática funcional concebe a 

linguagem como um instrumento de interação verbal sendo necessário estudar 

não só a estrutura gramatical, mas também buscar na situação comunicativa os 

propósitos e contexto discursivo, assim como a motivação para os fatos da língua, 

observando o uso interativo e as condições discursivas verificadas neste uso. 

Nesse contexto, faz-se imprescindível explicitar a idéia de competência 

comunicativa. 
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Hymes (1974) propõe a expressão competência comunicativa, para inserir a 

importância do indivíduo neste contexto. A competência comunicativa vem a ser a 

habilidade do indivíduo em construir e interpretar expressões lingüísticas além de 

utiliza-las num contexto determinado de interação social, dentro de uma 

comunidade lingüística.    

Por considerar a competência comunicativa, a gramática funcional, 

preocupa-se não só com a capacidade de codificar e decodificar expressões 

lingüísticas, mas também com a capacidade de usá-las e interpretá-las de forma 

interacionalmente satisfatória. 

 

Ainda neste caminho, Dillinger,1991 in Neves (2004), ao ponderar as 

diferenças entre a gramática formal1 e a funcional ressalta que esta privilegia as 

relações entre a língua e o contexto em contraposição à primeira que ressalta as 

relações entre os constituintes ou o estudo de suas características internas.  

 

Sendo assim, a gramática funcional insere a importância da interação social 

no estudo da língua, como defende Martelotta (2006) “os funcionalistas se 

baseiam na utilização concreta da língua pelos falantes, admitindo que a 

gramática se molda a partir do uso em situações comunicativas reais, ou seja, a 

partir do discurso. A gramática é, pois, o resultado da cristalização ou 

regularização de estratégias recorrentes, desenvolvidas no discurso. A partir 

disso, pode-se afirmar que as relações e funções da língua como um todo, são 

                                                 
1
 Na gramática formal inserem-se os gerativistas com a preocupação em estudar a língua em suas 

características internas. Sem privilegiar a associação entre constituintes e seus significados. 
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estudadas pela gramática funcional, levando-se em consideração o contexto 

social”. 

 

2.2 - Gramaticalização e discursivização:  

 

Coerentemente com uma visão dinâmica das línguas, os funcionalistas 

propõem processos de mudança geradores de novos usos dos elementos 

lingüísticos, buscando no uso a motivação para a ocorrência de mudança. Esses 

processos são, normalmente, caracterizados como apresentando uma grande 

regularidade, não apenas em termos de sua direcionalidade, como também em 

termos da natureza dos elementos que sofrem esses processos e dos caminhos 

pelos quais eles se dão.  

No contexto da identificação de elementos ou expressões lingüísticas como 

sendo ou não marcador discursivo, surgem propostas de processos de mudança 

lingüística que levaram os mesmos a funcionarem como tal. 

 

- Gramaticalização: 

 

 A gramaticalização consiste num processo de mudança lingüística em que 

um elemento ou expressão lingüística é utilizado desempenhando novas funções 

se comparadas à função/significado inicial.  

No processo de gramaticalização, a mudança faz com que os elementos 

lingüísticos passem de um significado mais concreto para desempenhar novas 

funções de assumam funções gramaticais na organização da frase/discurso. 
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Passando de um significado mais concreto para desempenhar novas funções de 

caráter mais abstrato. 

 Martelotta (2006) define o termo gramaticalização como “processo 

unidirecional, segundo o qual itens lexicais e construções sintáticas, em 

determinados contextos, passam a assumir funções gramaticais e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Com o 

processo de gramaticalização, que ocorre basicamente com itens ou expressões 

muito freqüentes, o termo tende a sofrer desgaste fonético e perder 

expressividade, deixando de fazer referencia a entidades do mundo biossocial 

para assumir funções de caráter gramatical, como ligar partes do texto, indicar 

categorias gramaticais como o tempo de um verbo ou o gênero de um nome”. 

Exemplo 

 

- Discursivização: 

A discursivização é um processo de mudança lingüística que atua 

marcando as relações entre os participantes e o discurso, sem necessariamente 

estabelecer relações entre elementos da gramática, abarcando, portanto, um 

campo de atuação mais vasto que esta. 

 

- Processos de mudança e os marcadores discursivos: 

Autores como Martelotta, Votre e Cezario (1996), baseados nas idéias de 

Votre (1992) e Vicent, Votre e Laforest (1993), consideram que os marcadores 

discursivos (elementos com atuação variada e diferentes possibilidades de 

posicionamento visando a organização das informações durante a produção oral, 
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presentes eminentemente nesta modalidade2) constituiriam-se a partir do 

processo de discursivização, por comportarem-se como modalizadores ou exercer 

a função de reorganizar a produção da fala. Enquanto os elementos ditos 

operadores argumentativos (elementos com tendência a ocupar posições fixas, 

com funções prototipicamente gramaticais; mais relacionados à produção escrita) 

seriam constituídos pelo processo de gramaticalização, por manterem funções 

ligadas à organização interna do texto.  

 

A discursivização é um processo de mudança lingüística que atua 

marcando as relações entre os participantes e o discurso, sem necessariamente 

estabelecer relações entre elementos da gramática, abarcando, portanto, um 

campo de atuação mais vasto que esta. Neste contexto, os elementos/expressões 

considerados marcadores discursivos (por exercerem a função de modalizar, 

reorganizar, preencher pausas, entre outras) buscam manter a linearidade da fala 

podem ser inseridos como decorrentes do processo de discursivização, uma vez 

que as “forças” que os estabelecem são direcionadas à interação entre dois ou 

mais indivíduos e não a composição gramatical do discurso. 

 

Entretanto, os mesmos autores afirmam ser difícil estabelecer uma fronteira 

clara entre os dois processos de mudança, gramaticalização e discursivização, 

ressaltando ainda a dificuldade de consenso sobre a ocorrência de mais de um 

processo de mudança. Outros autores, como Traugott (1993) e Traugott e Dasher 

                                                 
2
 Esta acepção é também a proposta e defendida pelo presente trabalho. 
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(1995), defendem a ocorrência de apenas um processo – gramaticalização – na 

formação dos marcadores discursivos. 

 

Para Traugott e Dasher (1995), que priorizam a perspectiva semântico-

pragmática da gramaticalização, o surgimento dos marcadores discursivos 

apresenta duas características que segundo a autora traduzem a essência da 

gramaticalização: o aumento da função pragmática e a intersubjetivação, 

configurando-se em mudanças semântico-pragmáticas dos mesmos. Portanto, 

considera que os marcadores discursivos constituem-se na fase inicial de 

gramaticalização, por considerá-la um processo que leva ao fortalecimento 

pragmático.  

 

Longhin-Thomazi (2006)3, traz uma explicação do modelo proposto por 

Traugott de forma simplificada:  

“O modelo de Traugott (1982)4 estabelece um componente 
proposicional, que inclui os elementos que permitem falar do mundo 
extralingüístico (elementos sujeitos à verificação referencial, como 
dêiticos de lugar, tempo e pessoa), um componente textual, que inclui 
elementos que permitem elaborar um discurso coeso (anafóricos, 
catafóricos, conectivos, etc) e um componente expressivo, que inclui 
elementos que exprimem atitudes pessoais com relação ao assunto do 
discurso ou que exercem relação com outros participantes 
(modalizadores, operadores argumentativos e marcadores de 
pressuposição).” 

 
 

Ainda segundo a autora supracitada, ao considerar os três componentes, 

Traugott (1982) demonstra que as mudanças de significado nos processos de 

                                                 
3
 Estudos Lingüísticos XXXV, p. 1772-1779, 2006. 

4
 Acessado em http://www.stanford.edu/~traugott.html. Jan. 2007. 
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gramaticalização mantém uma tendência de seguir a trajetória: Proposicional > 

textual> expressivo e não vice-versa. Tornando os significados de mais 

referenciais a mais intencionais. Partindo de trabalhos posteriores de Traugott 

(1995;1999) insere também a idéia de que este caminho na mudança de 

significado surgem a partir de processos mais globais de subjetivação e 

intersubjetivação.  

 

As noções de subjetivização e intersubjetivização estão em sintonia com a 

idéia apresentada acima de que o discurso caracteriza-se por estratégias criativas, 

utilizadas pelos falantes para organizar seu texto, tornando-o inteligível e para um 

determinado ouvinte em uma determinada situação de comunicação. A utilização 

da língua demanda uma expressividade, que o falante busca alcançar através da 

manifestação criativa das suas impressões pessoais em relação ao conteúdo 

transmitido e de sua preocupação com a recepção que ouvinte terá desse 

conteúdo. 

 

Desse modo a mudança semântica se dá sempre, segundo Traugott e 

Dasher (2005), na direção do conteúdo significativo primário e referencial para um 

conteúdo de natureza procedural, ou seja, relacionado com as estratégias 

comunicativas que tornam o texto mais eficiente no contexto em que é utilizado. 

 

A gramática da língua, por sua vez, armazena esses novos usos em forma 

de construções convencionalizadas como estratégias eficientes para a expressão 

de determinados conteúdos gramaticais ou discursivos. A dinâmica da relação 
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gramática / discurso se dá, entre outras coisas, pelo fato de que ao seguirem uma 

convenção, essas estratégias se automatizam, fazendo com que o falante, na 

busca de expressividade acione novas estratégias ou outros elementos 

lingüísticos para as já existentes.  

 

Esta proposta de que os marcadores discursivos desenvolvem suas 

funções a partir de processos de subjetivação e intersubjetivação é a idéia 

norteadora do presente trabalho, retomada em Traugott e Dasher (2005), ao 

proporem o processo de transformação de advérbios em marcadores discursivos, 

propondo que os mesmos podem apresentar duas funções, uma subjetiva e outra 

intersubjetiva.  A função subjetiva estaria relacionada à organização do discurso 

para o próprio falante; enquanto a intersubjetiva, aos recursos lingüísticos 

utilizados visando maior eficiência na troca dialógica, sendo representada por 

elementos ou expressões lingüísticas utilizados eminentemente com funções 

interativas. É nessa perspectiva que o presente trabalho se ancora para 

considerar os mesmos como marcadores discursivos. 

 

3 - Revisão Bibliográfica 

inserir resumo Mousinho 

A revisão bibliográfica será composta das propostas e testagens da tese de 

doutorado de Mousinho (2003); das propostas de definição de marcadores 

discursivos expressa por diversos autores. A seguir serão apresentadas pesquisas 

anteriores envolvendo marcadores discursivos e finalmente uma classificação 
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proposta pelo presente trabalho ressaltando as funções discursivas e 

interpessoais dos marcadores discursivos. 

 
3.1 –  

Os indivíduos com síndrome de Asperger inseridos no chamado “espectro 

autístico”5, a partir de dados clínicos6, configurando o grupo de pessoas com 

alterações menos comprometedoras social e cognitivamente se comparadas às 

demais inseridas no espectro e mais próximas ao padrão de normalidade 

estabelecido.  A síndrome de Asperger também pode ser descrita como autismo 

de alto funcionamento, embora alguns autores tentem estabelecer diferenças 

entre estas classificações não há um consenso. 

Tais indivíduos apresentam como características principais dificuldades no 

desenvolvimento das relações interpessoais, interesses restritos e dificuldades de 

comunicação, sem alterações significativas em relação aos aspectos formais da 

linguagem (aspectos fonéticos e morfossintáticos), as alterações aparecem mais 

relacionadas aos aspectos mais abstratos da língua representados pelos aspectos 

semântico-pragmáticos, daí a dificuldade de relacionamento interpessoal, de 

compreensão de sutilezas da língua e na flexibilidade que possibilita adaptação e 

adequação a diferentes situações sociais.  

Mesmo apresentando as alterações supra-citadas, são descritos pelos 

manuais médicos7 como pessoas que não apresentam problemas lingüísticos ou 

                                                 
5
 Termo criado com o intuito de incluir as pessoas que apresentam um conjunto de sintomas relacionados ao 

autismo, como podem apresentar vários graus inserem-se num espectro. Este termo será descrito em maiores 

detalhes em seção posterior, assim como os sintomas a ele relacionados. 
6
 Atualmente existem inúmeras pesquisas buscando as origens/causas da síndrome. Os estudos 

neuroanatômicos parecem ser os mais promissores, no entanto ainda não há um consenso. 
7
 CID 10, DSM IV – manuais definidores dos critérios clínicos da síndrome de Asperger 
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cognitivos. Entretanto, pesquisas recentes apontam para dificuldades de 

compreensão, mais especificamente no que diz respeito à linguagem figurada. 

Ozonoff, Pennigton e Rogers (1991) propuseram uma análise das funções 

executivas e da cognição social em autistas de alto funcionamento; Ozonoff & 

Miller (1996), correlacionaram lesões do hemisfério direito com o autismo de alto 

desempenho para a compreensão dos déficits de comunicação, usando piadas, 

inferências e perguntas diretas como parâmetros; e Happé (1995), que realizou 

uma pesquisa correlacionando a compreensão de metáforas à Teoria da Mente 

em indivíduos autistas.  

Neste caminho Mousinho (2003) buscou analisar as dificuldades de 

compreensão de funções/situações mais abstratas e sutilezas da língua, 

privilegiando os aspectos semântico-pragmáticos da língua, apresentadas por 

indivíduos com síndrome de Asperger, visando as limitações presentes na 

comunicação de tais indivíduos.   

Como a proposta do presente trabalho, é observar o uso de marcadores 

discursivos (elementos essencialmente pragmáticos) na fala espontânea de 

indivíduos com síndrome de Asperger, optou-se por utilizar o banco de dados de 

Mousinho (2003), criando uma divisão em grupos de acordo com os resultados 

apresentados nas testagens propostas do referido trabalho, considerando aqui 

que tais resultados refletiriam as habilidades semântico-pragmáticas desses 

indivíduos, e, portanto poderiam refletir usos diferenciados dos marcadores 

discursivos. 

A seguir será explicitada as propostas de testagens utilizadas por Mousinho 

(2003), a fim de observar os parâmetros utilizados para constituir o grupo de 
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indivíduos com síndrome de Asperger incluído do presente trabalho e subdividido 

em três níveis de acordo com o êxito obtido nas mesmas. 

A proposta de Mousinho (2003) configurou um estudo de caso coletivo 

(quinze indivíduos com síndrome de Asperger e quinze indivíduos sem alterações 

de linguagem pareados com o grupo anterior pelo sexo, idade e meio sócio-

cultural constituindo o grupo controle). A teoria utilizada foi a Lingüística 

Sociocognitiva, que se propõe a associar aspectos lingüísticos, cognitivos e 

sociais (contexto), considerando que a aquisição da linguagem exige um conjunto 

de recursos cognitivos não autônomos, dependentes da experiência comunicativa, 

social e histórica.  A lingüística sociocognitiva propõe ainda, que o sinal lingüístico 

juntamente com outros sinais, orienta o processo de significação dentro do 

contexto em que está sendo utilizado. A Teoria dos Espaços Mentais 

(privilegiando as noções de projeção, mesclagem e mudança de enquadre) e dos 

Estudos Interacionais (a partir dos testes de teoria da mente) foram os 

norteadores do referido trabalho. 

OPERAÇÕES ENVOLVIDAS - As noções tratadas pela teoria diretamente 

aplicadas nesse trabalho são: projeção – “mapping” (FAUCONNIER & TURNER, 

1996; FAUCONNIER, 1997), que se refere à faculdade humana de produção, 

transferência e processamento do significado;  mesclagem  - “blending” 

(FAUCONNIER, 1997), que é a conexão entre domínios conceptuais, que 

projetam parcialmente suas estruturas formando um terceiro espaço, o espaço 

mescla, com estrutura emergente própria (c) mudança de enquadre – “frame-

shifting” (COULSON, 2001), que é um processo de operação de reanálise 
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semântica que reorganiza a informação existente em um novo modelo cognitivo  

(frame). 

HIPÓTESES - A hipótese norteadora é que esses fenômenos estão inter-

relacionados e parecem obedecer a uma relação hierárquica em que, para se 

realizar um deles, é necessário já haver dominado um mais básico, e assim 

sucessivamente. O rendimento em cada um desses fenômenos pode sugerir, 

então, o nível de dificuldade lingüístico-cognitiva em que se encontra um paciente, 

possibilitando a organização de pessoas com Síndrome de Asperger em grupos 

por graus de severidade. 

pareados com o grupo com Síndrome de Asperger pelo sexo, idade e meio 

sócio-cultural.  

PROCEDIMENTOS - A coleta dos dados foi toda gravada em vídeo. Foram 

aplicados testes experimentais com o intuito de investigar a compreensão 

de piadas, metáforas, metonímias, sintagmas nominais não-

composicionais, imagens e estruturas gramaticais que contivessem os 

fenômenos investigados nessa pesquisa - projeção, mesclagem conceptual 

e mudança de enquadre - elaborados com o mesmo padrão para todos os 

participantes da análise. Foram aplicados também testes clássicos de 

Teoria da Mente, um de Falsa Crença de primeira ordem, traduzido como 

Cíntia e Ana (BARON-COHEN, LESLIE & FRITH, 1985), e outro de 

segunda ordem, traduzido como caminhão de sorvetes (BARON-COHEN, 

1989, HAPPÉ, 1994). A fim de complementar os resultados dos testes, 

foram gravados em vídeo momentos de interação espontânea, dentro do 

enquadre de entrevista. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS – Os resultados mostraram que pacientes 

com dificuldade com projeções não realizavam nem mesclagens nem 

mudanças de enquadre; pacientes com dificuldade em mesclagens podiam 

realizar bem projeções, mas não realizavam mudanças de enquadre; e 

pacientes apresentando somente dificuldade com mudanças de enquadre, 

podiam realizar bem projeções e mesclagens.  Tal qual pode ser observado 

no Gráfico I, os resultados favorecem a classificação do acometimento 

desses pacientes em graus de severidade, através do agrupamento dos 

pacientes em três subgrupos: pacientes que conseguiram realizar total ou 

parcialmente as mudanças de enquadre (esse caso só ocorreu 

parcialmente, já que não houve compreensão plena desse fenômeno no 

grupo com Síndrome de Asperger), tendo realizado com êxito as tarefas 

que requerem projeção e mesclagem; pacientes que conseguiram realizar 

total ou parcialmente os, tendo completado com sucesso os testes de 

projeções, mas não conseguindo realizar nada dos de mudança de 

enquadre; pacientes que conseguiram realizar total ou parcialmente as 

projeções, mas não conseguiram de forma alguma realizar mesclagem ou 

mudança de enquadre.                 
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3.1 - Definição de marcadores discursivos 

 

A definição de marcador discursivo é controversa, não só em trabalhos 

propostos no Brasil como em outros países. É também variável de acordo com os 

autores que a propõe. 

Neste trabalho, opta-se por assumir que marcadores discursivos são 

elementos presentes eminentemente na fala, em situações dialógicas. Os 

marcadores discursivos freqüentemente aparecem na fala quando os falantes 

precisam reformular suas idéias, processar mentalmente informações, atuar no 

monitoramento da conversação e reorganizar o discurso.  

 

Os marcadores discursivos constituem-se de elementos sintaticamente 

independentes, formados por um ou mais itens lexicais, ou ainda por expressões 

não-lexicais, que freqüentemente perdem seu valor semântico assumindo 

inúmeras funções no discurso. Podem aparecer no início, meio ou final da 

produção oral8.   

 

Risso et al. (1996), consideram os marcadores discursivos como elementos 

presentes no discurso oral, com a função de participar da organização textual das 

informações ao longo da fala e de dar pistas ao interlocutor do assunto a que o 

                                                 
8 Alguns autores inserem na classe dos marcadores recursos não verbais, como gestos e olhares 
feitos na interação face a face e recursos supra-segmentais, como pausas e mudanças de tom de 
voz. Esses tipos de marcadores não serão focalizados neste trabalho. 
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falante se refere.  Assumindo assim, que os marcadores discursivos podem 

exercer a função de organização interna do discurso (intermediando o 

desdobramento de aspectos informacionais) e interpessoal (na estruturação 

intertópica) assim como defendem outros autores. 

 

Macedo, A. (2000) define marcador discursivo como sendo um grupo 

restrito de partículas ou expressões lexicais (expressas por advérbios, conjunções 

e “tagendings”. Ex.: né?, viu? Aí, oh, entre outros) que passaram por abreviação 

fonológica e perderam função sintática. Passando a exercer funções de 

verificação da interação, de reformulação, de manutenção da harmonia entre os 

interlocutores e de organizar ou articular o discurso oral. 

 

Martelotta et al. (2004) confirmam tal afirmação demonstrando que no 

processo de perda de valor semântico e ganho de valor pragmático-discursivo os 

elementos assumem as funções típicas dos marcadores discursivos, atuando na 

seqüencialidade do discurso, marcando insegurança, hesitação, reorganizando a 

fala, entre outras. 

  

Neste contexto, vale retomar Schiffrin (1992) in Traugott (2005), que traz a 

idéia de que os significados dos marcadores discursivos são difíceis de 

“desvendar”, mas ressalta a importância dos mesmos como elementos essenciais 

aos argumentos na organização do discurso ou a atitudes retóricas. 
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Penhavel (2005) define marcadores discursivos como sendo mecanismos 

que atuam exercendo relações entre as unidades textuais do discurso (entendido 

como organização textual-interativa) ou entre os interlocutores de diversas formas 

sem constituir uma classe bem definida. 

 

3.2 - Pesquisas anteriores envolvendo classificação de marcadores 

discursivos 

 

 A seguir serão descritas propostas recentes, em organização cronológica, 

realizadas por diferentes autores; reflexões sobre as mesmas e uma nova 

proposta de classificação criada pelo presente trabalho.  

 

Marcuschi (1986) propõe uma classificação de marcador discursivo, o qual 

denomina marcador conversacional, seguindo linhas teóricas alemãs. Ressalta as 

diferenças entre a conversação e a língua escrita, na qual a primeira deve 

obedecer também a princípios comunicativos (conversacionais), além dos 

sintáticos, comum às duas modalidades de expressão da linguagem. A partir 

disso, enumera os recursos presentes na conversação que abarcam tanto funções 

conversacionais quanto sintáticas, classificando-os em verbais, não-verbais e 

supra-segmentais.  

Quanto aos recursos verbais, foco do presente trabalho, o autor ressalta a 

importância dos sinais verbais utilizados por falantes e ouvintes, inserindo os 

sinais do falante com funções de: orientar o turno, preencher pausas, organizar o 

pensamento, monitorar o ouvinte, entre outras; e os sinais do ouvinte como 
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importantes para orientar o falante e monitora-lo quanto à recepção, expressos 

essencialmente através de sinais de concordância/discordância. Tais sinais 

constituiriam os aspectos das funções conversacionais dos marcadores 

discursivos9, utilizados em associação às funções sintáticas responsáveis tanto 

pela sintaxe da interação quanto pela segmentação e pelo encadeamento de 

estruturas lingüísticas.  

 

Para Castilho (1989), os marcadores discursivos são elementos importantes 

na organização do discurso que podem ser subdivididos em dois grupos: os 

interpessoais, orientados para o monitoramento da conversação (e aí?, tudo 

bem?, não é?, sabe?, né?, entende?, ta?, certo?) e os ideacionais, orientados 

para a organização textual, como os iniciadores, seqüenciadores, expansores e 

modalizadores (asseverativos é claro, exato e atenuadores eu acho (que), me 

parece que). 

A proposta de Silva e Macedo (1996) partindo de uma análise 

sociolingüística trata os marcadores discursivos como partículas variadas que 

aparecem freqüentemente no discurso falado. Para tal partem da “Amostra 

Censo”10 como base para definir uma classificação dos marcadores levando-se 

em consideração a função, sentido e posição em que aparecem no discurso. Para 

                                                 
9 Marcushi propõe um quadro denominado “quadro dos sinais conversacionais verbais”, baseado 
em Rehbein (1979), separando e exemplificando os sinais do falante e do ouvinte. Os sinais do 
falante foram divididos de acordo com suas posições no turno ou frases expressas. Os sinais do 
ouvinte, comumente presentes em final de enunciação e com função de exercer funções quanto ao 
falante, foram expressos como: convergentes, indagativos e divergentes. Após tais propostas, 
autor insere as relações entre propriedades semântico-pragmáticas e formas lingüísticas marcadas 
interacionalmente, relacionando sinais verbais comumente utilizados, funções que exercem na 
conversação e posições em que aparecem na conversação. 
10 A pesquisa baseou-se na utilização de 64 entrevistas da “Amostra Censo” com divisão por sexo, 
idade e grau de escolaridade. 



 28 

exemplificar a divisão proposta para marcadores discursivos utilizar-se-á exemplos 

retirados do grupo controle do presente trabalho.11 

Explicitar e exemplificar a proposta de Silva e Macedo tornou-se opção do 

presente trabalho por considerá-la uma classificação que apresenta com maior 

clareza os elementos/ expressões lingüísticas e referidas funções mais 

comumente associadas a marcadores discursivos, apesar de não ser este o foco 

da presente proposta, considera-se fundamental tal clareza acerca dos mesmos. 

 

Ao considerar a função exercida pelos marcadores, esses elementos 

seriam classificados em: 

 

Redutores (quando buscam evitar a postura assertiva do falante). 

(1) “Que é um esporte que precisa... não ter limites porque se ficar cansado numa 

hora não pode desistir... sei lá...” 

 

 Esclarecedores (visam resumir ou dar mais clareza a uma parte do 

discurso). 

(2) “não... quer dizer, não estudo em escola, estudo as minhas coisas... o meu 

trabalho” 

 

Resumidores (aparecem ao final de uma lista de itens e resumem o que 

consideram ser de conhecimento comum ao interlocutor) 

                                                 
11 Grupo controle constituído a partir de gravações de fala espontânea em situação de entrevista 
como será detalhado mais adiante no capítulo de metodologia. 
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(3)  “Ah, quando meu irmão fica saindo direto, de segunda a domingo, e meus pais 

ficam reclamando com ele, brigando e tal... as brigas acontecem” 

 

Argumentadores (ocorrem na argumentação contrária ao que foi dito 

anteriormente). 

(4) “Não tenho preguiça de fazer nada. Agora, eu gosto de fazer muito aquilo que 

eu agrado meu esposo...”∗ 

 

Finalizadores (exercem a função de fechamento ao turno).  

(5)  “Trabalho com música, estúdio. Eu tenho um estúdio. É isso aí. 

 

Em relação à posição em que se encontram podem ser classificados em:  

Iniciadores (aparecem no início do discurso) 

(6) “Pô, eu sou uma pessoa que tem seu próprio estilo, que não gosta que mexam 

com ela mas que gosta de mexer com os outros.” 

 

Preenchedores de pausa (evitam o silêncio durante a formulação da fala) 

(7) “Bom, é... um eu já conheço desde é... é... de moleque desde quinze anos, o 

outro eu conheço já a uns é... seis anos e os outros dois eu conheço a dois 

anos por causa da banda” 

 

Seqüenciadores (marcando a seqüência no discurso). 

                                                 
∗

 Nas amostras de fala do grupo controle não houve ocorrência deste tipo de marcador discursivo, portanto 

utilizou-se o exemplo exposto pelas autoras na referida classificação. 



 30 

(8) “... trabalhava muito e tive um convite para ir pro Japão e aí eu ia fazer 

informática na PUC, em área tecnológica, sempre fui boa em matemática e 

naquela época quem era calouro ficava fazendo os trabalhos naqueles 

computadores enormes a noite, de madrugada porque o pessoal mais velho 

ficava usando durante o dia, aí eu falei: - quer saber não vou ficar aqui virando 

noite fazendo trabalho na... aí botei psicologia...” 

 

E em relação ao sentido estariam os: 

 

Requisitos de apoio discursivos {RAD’s} (partículas com a finalidade de 

certificar o falante da atenção do interlocutor ao que está sendo dito). 

(9) “quando eu era formada eu já entendia muito mais a gestalt, porque a gestalt 

não é uma abordagem, é uma filosofia, entende? 

 

As classificações supracitadas exprimem as funções que os marcadores 

discursivos podem exercer no discurso, a preocupação maior é em dividir as 

expressões que os constituem dentro das funções que podem exercer no discurso 

e já demonstram a diversidade comumente presente nas propostas de 

classificações de marcadores discursivos. Enquanto Marcuschi (1986) e Castilho 

(1989) buscam uma classificação mais abrangente e profunda, demonstrando de 

um modo mais geral, as funções essenciais desses elementos12, Silva e Macedo 

                                                 
12

 Em Castilho (1998), aparece um enfoque reformulado da proposta inicial de Marcuschi, onde este 

reconhece dois grandes tipos funcionais dos marcadores conversacionais: marcadores textuais (relacionados a 

orientação no texto) e marcadores pragmáticos (implicados na interação verbal) correspondentes aos 

marcadores ideacionais e interpessoais propostos por Castilho (1989) respectivamente. 
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(1996) criam uma proposta extremamente descritiva, no sentido de que observa 

as diferentes posições e usos imediatos dos marcadores discursivos, trazendo 

uma noção clara das partículas e/ou expressões, que normalmente são 

encontrados nas diversas classificações propostas.  

 

Traugott em seus estudos envolvendo marcadores discursivos privilegia o 

estudo de advérbios, ainda assim faz-se importante demonstrar o caminho de 

mudança que a autora propôs em seus trabalhos.  

Traugott (1995) priorizava a perspectiva semântico-pragmática da 

gramaticalização, incluindo os marcadores discursivos na fase inicial deste 

processo, seguindo a trajetória: proposicional > textual> expressivo, na qual as 

mudanças partem de um significado mais referencial para um mais intencional. 

Com isso, os marcadores discursivos expressariam o aumento da função 

pragmática e a intersubjetivação.   

Em Traugott (2005), na caracterização de advérbios com função de 

marcador discursivo, a autora ressalta como principal função do marcador 

discursivo, atuar como elementos que sinalizam aspectos retóricos do que o 

falante diz ou para o papel do ouvinte na situação; e que não interferem na 

concepção semântica do discurso, sem contribuir ou interferir no significado do 

mesmo.  

A partir disso, Traugott assinala que diversos autores têm considerado os 

marcadores discursivos como marcadores pragmáticos ou partículas metatextuais, 

exemplificando com trabalhos já desenvolvidos por diversos autores em diferentes 

línguas.  
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Para o presente trabalho, a idéia de que marcadores discursivos atuem com 

funções pragmáticas é o ponto crucial, especialmente se pensarmos na 

capacidade do indivíduo que utiliza tais expressões, de, ao utilizá-las, estar 

expressando habilidades altamente abstratas e complexas da linguagem. 

Ressalta-se, portanto, a importância dos trabalhos de Traugott incluindo tais 

ponderações.  

 

No entanto, a busca de classificação dos marcadores pela autora 

supracitada traz essa perspectiva aliada à idéia de mudança lingüística sofrida 

pelos elementos dentro de suas categorias gramaticais criando classificações que 

não suprem a busca deste trabalho, privilegiando especialmente o estudo de 

advérbios. 

 

A classificação de marcadores discursivos proposta por Martelotta Votre e 

Cezario (1996), reformulada em Votre Cezário e Martelotta. (2004), não constitui 

uma classificação fechada, assim como os autores também não buscam uma 

definição estática dos mesmos. O ponto principal da proposta dos autores é 

ressaltar as funções que exercem no discurso. Os marcadores discursivos são 

considerados elementos resultantes do processo de discursivização13 que leva o 

                                                 
13

 Os autores consideram que quando um determinado fenômeno que estava na gramática passa a ter 

comportamentos não previsíveis em termos de regras selecionais, pode-se dizer que sai da gramática e passa 

ao discurso, a este caminho denomina-se discursivização.  
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elemento lingüístico a perder suas restrições gramaticais, sobretudo de ordenação 

vocabular, e assumir restrições de caráter pragmático e interativo.  

  

Como a proposta do presente trabalho é observar a ocorrência ou não dos 

marcadores discursivos com funções discursivas e interpessoais, relacionando-os 

à habilidade de indivíduos com Síndrome de Asperger em utiliza-los, prioriza-se 

uma classificação que privilegie tais funções que determinados marcadores 

discursivos podem exercer.  

 

 

3.3 – Classificação para marcadores discursivos proposta pelo presente 

trabalho 

 

É importante ressaltar que este trabalho não propõe a criação de uma 

classificação estanque, uma vez que considera, assim como expressaram, Silva e 

Macedo (1996), em seu estudo dos marcadores discursivos, a impossibilidade de 

uma classificação definitiva: 

“No estágio atual, comparamos o estudo dos marcadores ao de 
uma floresta virgem em que o número e tamanho das árvores e o 
emaranhado do bosque dificultam seu estudo e até mesmo sua 
penetração. Há que se fazer cortes, traçar caminhos e avançar com 
cautela, voltar sobre os passos e contornar os obstáculos”.         (p.14) 

 

A classificação proposta, divide os marcadores discursivos de acordo com 

as funções que podem exercer, partindo da função de organização interna do 

discurso, mantendo características eminentemente sintáticas, passando por 
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funções discursivas/pragmático-discursivas, onde já aparece a preocupação em 

organizar o discurso em relação ao ouvinte até chegar às funções interpessoais, 

essencialmente orientadas para o monitoramento da conversação.14 

 

a) Função sintática: utilização dos marcadores discursivos com a função de unir 

cláusulas, refletindo essencialmente a organização interna do texto. 

Representados essencialmente pelos conectivos.  

Inserir exemplos  (10) controle e (11) asperger 

 O aparecimento deste tipo de marcador foi extremamente restrito tanto na 

amostra do grupo controle quanto dos indivíduos com Síndrome de Asperger, e 

como o foco do presente trabalho está na função interativa que o mesmo pode 

exercer, optou-se por não inserir dados quantitativos deste tipo de marcador.  

  

A função sintática dos marcadores discursivos foi mantida na classificação 

apenas para ilustrar a possibilidade do uso de tais elementos sem exercer função 

discursiva ou interpessoal no discurso. 

 

b) Funções discursivas: a utilização dos marcadores discursivos exerce dupla 

função, organizar o discurso para o próprio falante e, por outro, indicar uma 

preocupação do falante em fazer essa organização para o ouvinte. 

 

 (i) Retomada de assunto: usado para voltar a um assunto interrompido 

                                                 
14

 Os exemplos ilustrando a classificação proposta foram retirados do grupo controle do presente trabalho. 
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(12) “De jogar vôlei... não é... agora eu estou com saudade da escola, na metade 

do ano já vou estar gostando tanto da escola... mas então, vamos dizer, 

meio a meio por enquanto gosto da escola e vôlei.” 

 

(ii) Preenchimento de pausa: em contexto de hesitação 

 

(13) “Minha vida escolar é complicada porque eu era um monstrinho na infância, 

coitada da minha mãe, assim... eu aprontava cada uma, assim...colocava 

bomba no banheiro das meninas...” 

 

(iii) indicação de status informacional: o marcador discursivo tem a função de 

referir-se a um sintagma já mencionado, chamando a atenção para ele; ou liga-se 

a cláusulas que expressam informações novas.  

 

(14) “eu e um rapaz começamos a namorar (...) ele já tinha uma namorada antiga 

ta? (...)  eu peguei beijando a tal menina ta?”∗  

 

(iv) Enumeração: função de anteceder exemplos a fim de ratificar sua 

colocação. 

                                                 
∗

 No corpus do grupo controle não foi possível observar a ocorrência de marcador discursivo com esta função 

logo, recorreu-se a um fragmento do exemplo (13) exposto em Votre, Cezario e Martelotta. (2004: 96). no 

exemplo o marcador ta? Aparece ligado a um referente que já tinha sido mencionado há algum tempo antes 

(namorada antiga). Ao retomar esse referente (a tal menina), o informante utiliza o marcador tá?, indicando 

para o ouvinte essa retomada.  
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(15) “Ah, sei lá, eu interferia dando razão para o meu irmão, por exemplo, 

dizendo que ele está na idade disso, que é um cara responsável...” 

 

c) Funções interpessoais: embora também ajudem na organização do texto, esses 

marcadores discursivos têm como função principal o foco na recepção da 

mensagem, expressam a preocupação com o modo como o ouvinte vai recebê-la. 

Podendo ser expressos por: 

 

(i) Perguntas retóricas, que refletem a preocupação com a recepção da 

mensagem. 

(16) “Eu escolhi minha profissão por dom mesmo, por gostar de pessoas, 

entende?” 

 

(ii) Organização de turnos: organizam os turnos 

1) Iniciação de turno:  

(17)  “Bom, é... um eu já conheço desde é... é... de moleque”  

 

2) Tomada de turno:  

(18) “Entendi, você quer saber o que eu gosto de fazer quando estou de 

bobeira....” 

 

3) Entrega de turno:  

(19) “ A minha vida escolar é complicada, estudei em várias escolas, a que eu 

fiquei mais tempo foi Colégio Militar, é isso! 
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(iii) Atenuação ou modalização: em contextos em que atenuam ou evitam a 

postura assertiva do falante. 

 

(20) “O que eu mais gosto de fazer é curtir a vida, sair com os amigos, beber, 

curtir é a melhor coisa, né?” 

 

(iv) Reformulações ou esclarecimentos: refraseiam para tornar mais claro o 

que foi dito antes. 

 

(21) “Eu não gosto de falar de família, mas família é tudo. Quer dizer, tenho 

problemas em lidar com a família em que nasci, mas acho que pra quem tem 

uma família legal, deve ser muito importante essa relação.” 

 

Como a proposta do presente trabalho é focar a habilidade de uso e não só 

a função que determinado marcador exerça. É importante ressaltar também que 

não há uma preocupação em discutir o processo que constitui o marcador 

discursivo como elemento que perde seu valor semântico para exercer diferentes 

funções no discurso.  

A preocupação estará focada no quanto os marcadores discursivos 

interferem na eficácia do discurso, na troca dialógica (entre falante e ouvinte), ou 

seja, nos elementos que se comportam como essenciais no processo de interação 

que a fala propõe entre dois ou mais interlocutores, exercendo portanto funções 

discursivas ou interpessoais.  
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4 - Síndrome de Asperger : 

  

Na tentativa de explicitar as principais características envolvidas na 

síndrome de Asperger, inicialmente opta-se por expor um texto escrito por um 

indivíduo com a síndrome de Asperger, em que ele apresenta em suas palavras 

as dificuldades fundamentais envolvidas na descrição da síndrome. 

Posteriormente será realizada a descrição formal da síndrome.  

É importante ressaltar que este indivíduo realiza acompanhamento 

fonoaudiológico e médico visando minimizar as interferências das dificuldades 

lingüísticas presentes na síndrome no seu dia-a-dia, conseguindo atualmente 

formular narrativas de forma competente, realizar diálogos simples com outras 

pessoas, assim como obter êxito formal, direcionando sua habilidade para um 

campo de atuação profissional. 

 
“Eu possuo uma deficiência não identificada e muito difícil de ser 

detectada, pois ela é uma coisa muito sutil e venho por meio deste 
texto esclarecer da maneira mais fiel possível os meus sintomas e 
tentar, pelo menos, achar uma resposta concreta sobre essa “barreira 
invisível” que faz parte de mim e a partir disso, se possível, trilhar um 
caminho no sentido de curar esse mal, ou então, ainda baseado nessa 
resposta, obter meios de conviver melhor com as minhas limitações. 

Tenho aparência física e inteligência normais, assim como um 
aparente bom funcionamento do organismo. Mas quem estabelecer um 
razoável contato comigo, poderá perceber que há alguma coisa de 
“diferente” em mim: Os aspectos da minha deficiência são a dificuldade 
de comunicação, falta de vontade, pouca aptidão em algumas 
situações.” 

I.M. – 19 anos( 2007) 
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A narrativa acima nas palavras do autor, traz as três dificuldades 

fundamentais que levam ao diagnóstico da síndrome de Asperger, onde por 

dificuldade de comunicação, entende-se alterações no discurso recíproco, na 

compreensão da linguagem figurada, pouca modulação na fala, apesar desses 

indivíduos apresentarem freqüentemente vocabulário e gramática intactos. Por 

falta de vontade, insere-se a idéia de pouca empatia, da dificuldade no 

estabelecimento espontâneo de contatos sociais. É importante ressaltar que essa 

“falta de vontade” pode ser substituída por uma tentativa de interação de forma 

inábil/desastrada, ou ainda por uma dificuldade em lidar com mais de um 

interlocutor. Ao falar em pouca aptidão para algumas situações, o autor referiu-se 

à dificuldade que freqüentemente estes indivíduos apresentam em se inserir 

socialmente de forma adequada dependendo do contexto social em que estão 

inseridos; em lidar com situações ou expressões que podem apresentar mais de 

um sentido, demonstrando as dificuldades em lidar com as sutilezas e abstrações 

da língua. 

 A seguir, será apresentada a definição formal de síndrome de Asperger 

seguindo definições médicas, como o CID 10 e DSMIV, e autores que 

pesquisaram exaustivamente tal transtorno. 

 

4.1 - Definição 

 

A Síndrome de Asperger foi descrita na década de 1940 por Hans 

Asperger, pediatra alemão, a partir do relato de um grupo de meninos com 
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características autísticas e dificuldades sociais, mas com bom desenvolvimento 

cognitivo.  

No decorrer do tempo, diversos autores, partindo de várias correntes e 

ideologias realizaram inúmeras definições e denominações para indivíduos 

apresentando características autísticas. A seguir, será descrito um dos termos 

mais aceitos atualmente, buscando a uniformidade do mesmo. 

 

Wing (1981) em seu trabalho descreve crianças autistas com melhor 

desenvolvimento cognitivo, introduzindo o termo Síndrome de Asperger, 

destacando uma tríade caracterizada por: fracasso na interação social, dificuldade 

na comunicação verbal e não-verbal e comprometimento da imaginação 

(repertório restrito de interesses e atividades).  

 

LORD e RISI (in FERNANDES,1996), complementando esta definição, 

propõem um esquema (o espectro autístico) em que o distúrbio típico, o autismo 

clássico, aparece no centro e os outros distúrbios, autismo moderado e Síndrome 

de Asperger, afastam-se dele, respectivamente, conforme diminuem as alterações 

do desenvolvimento descritos na tríade supra citada.  
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Esquema ilustrativo da proposta de espectro autístico 
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Outros autores citam ainda o termo autismo de alto-funcionamento como 

pertencendo a este espectro, tornando neste caso, a Síndrome de Asperger, um 

distúrbio isolado do autismo apesar de conter características similares. Porém não 

há uma delimitação clara das distinções de autismo de alto-funcionamento e 

Síndrome de Asperger. A partir disso, o presente trabalho opta por manter a 

Síndrome de Asperger como um distúrbio pertencente ao espectro autístico.  

A etiologia da Síndrome de Asperger é desconhecida, atualmente as 

investigações mais significativas na área apontam para alterações estruturais e 

morfológicas no Sistema Nervoso Central e possível componente genético 

associado, porém não há exames ambulatoriais, por imagem ou genéticos que 

possam determiná-la.  

 

A busca na definição dos critérios diagnósticos gerou formalização da 

classificação da Síndrome de Asperger como sendo um “Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento” (CID10 - International Classification of Diseases, 1993), ou um 

“Distúrbio Abrangente do Desenvolvimento” (DSM IV - Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder / American Psychiatric Association, 1994). Portanto o 

diagnóstico é essencialmente clínico e complexo, realizado por neurologistas e 

psiquiatras, baseado nos déficits da interação social e comunicação verbal e não-

verbal a partir da descrição de tais características nos manuais supra-citados.  

 

Após revisão dos critérios diagnósticos utilizados pela American Psychiatric 

Association (DSM - III; DSM - III R; CID 10 e DSM IV), observa-se, ainda nos dias 
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de hoje, complexidade para o diagnóstico médico da Síndrome de Asperger, por 

ser baseado em descrições que não permitem conclusões quanto a sua etiologia. 

Conclui-se que uma classificação comum torna-se fundamental, na compreensão 

e investigação diagnóstica desta e de outras que fazem diagnóstico diferencial.  

 

A Organização mundial de Saúde, em sua 10ª versão da classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), introduz a Síndrome de Asperger como uma 

subcategoria dentro dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, descrevendo-a 

como: 

 

“Transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado por uma alteração 
qualitativa das interações sociais recíprocas semelhante às observadas no autismo 
com um repertório de atividades e interesses restrito, estereotipado e repetitivo. Ele 
se diferencia do autismo essencialmente pelo fato de que não se acompanha de 
retardo mental ou de uma deficiência de linguagem ou do desenvolvimento 
cognitivo. Os sujeitos que apresentam este transtorno são em geral muito 
desajeitados. As anomalias persistem freqüentemente na adolescência e na idade 
adulta. O transtorno se acompanha por vezes de episódios psicóticos no início da 
idade adulta.”  (Organização Mundial de Saúde, 1993:252) 
 
 

 O diagnóstico da Síndrome de Asperger pelo (CID 10) é baseado na 

combinação de uma falta de qualquer atraso global clinicamente significativo no 

desenvolvimento da linguagem ou cognitivo, como com o autismo, a presença de 

deficiências qualitativas na interação social recíproca e padrões de 

comportamento, interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas. 

Pode haver ou não problemas de comunicação similares àqueles associados ao 

autismo, mas um retardo significativo de linguagem excluiria o diagnóstico. (CID 

10 - Classificação de transtornos mentais e de comportamento, 1993). 
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Especificamente neste trabalho, os critérios usados como parâmetros de 

avaliação diagnóstica da Síndrome de Asperger foram os do (DSM lV - Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder), baseado em 6 critérios descritos 

abaixo: 

 

A.  Comprometimento qualitativo na interação social, manifestado por pelo 

menos dois dos seguintes quesitos:  

1)  comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, 

tais como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos 

para regular a interação social; 

2)  fracasso para desenvolver relacionamentos apropriados ao nível de 

desenvolvimento com seus pares; 

3)  ausência de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou 

realizações com outras pessoas (por exemplo: deixar de mostrar, trazer ou 

apontar objetos de interesse a outras pessoas); 

4)  falta de reciprocidade social ou emocional; 

  

B.  Padrões restritos, repetitivos e esteriotipados de comportamento, 

interesse  e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes 

quesitos: 

1)  insistente preocupação com um ou mais padrões esteriotipados e restritos de 

interesses,  anormal em intensidade ou foco; 

2)  adesão aparentemente inflexível a rotinas e rituais específicos e não funcionais; 
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3)  maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por exemplo: dar 

pancadinhas ou torcer as mãos ou os dedos, ou movimentos complexos de 

todo o corpo); 

4)  insistente preocupação com partes de objetos; 

 

C.  A perturbação causa comprometimento clinicamente significativo nas 

áreas social e ocupacional ou outras áreas importantes de funcionamento. 

 

D.  Contrastando com o transtorno autista, não existe um atraso geral 

clinicamente significativo na linguagem (por exemplo: palavras isoladas 

são usadas aos dois anos, frases comunicativas são usadas aos três 

anos). 

 

E. Não existe um atraso clinicamente significativo no desenvolvimento 

cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de auto-ajuda 

apropriadas à idade, comportamento adaptativo (outro que não na 

interação social) e curiosidade acerca do ambiente na infância. 

 

E.  Não são satisfeitos os critérios para um outro Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento ou Esquizofrenia.  

 

Ainda pelo (DSM lV), em relação ao curso evolutivo, a síndrome de  Asperger 

parece ter um início mais tardio do que o transtorno autista, ou pelo menos parece 

ser identificado mais tarde; distúrbios psicomotores podem ser notados no período 
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pré-escolar; as dificuldades na interação social podem se manifestar no período 

escolar; assim como passa a ser notado interesses circunscritos (p. ex: fascinação 

por horários de trens). Quanto aos adultos, os indivíduos com  a Síndrome de 

Asperger  podem ter problemas com a empatia e a interação social (DSM lV - 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - Porto alegre: Artes 

Médicas, 74, 1995). 

 

Na interação social recíproca, é possível observar pouca naturalidade em 

conversas espontâneas, em buscar assuntos e interesses comuns aos outros, 

criando formas próprias da linguagem que parecem surgir por associações 

singulares, e que não fazem referência a uma experiência mais vasta 

(generalizada), que a tornaria acessível também ao interlocutor, isso parece 

acontecer por apresentarem dificuldades na flexibilidade cognitiva (que nos 

permite, por exemplo, buscar naturalmente assuntos pertinentes à determinada 

situação ou grupo social em que nos encontramos, a fim de interagir com o 

interlocutor). Os indivíduos com Síndrome de Asperger apresentam não só a 

dificuldade de discorrer sobre um assunto que não pertença ao seu centro de 

interesses, como também dificuldades na aceitação de mudanças do dia-a-dia, 

sendo extremamente adeptos de rotinas.  

 

No comportamento, observa-se na comunicação não-verbal uso restrito de 

expressões faciais, gestos, postura corporal mais rígida e/ou desajeitada e 

dificuldade na realização ou manutenção do contato visual. Também podem 

aparecer padrões repetitivos de comportamentos motores sem nenhuma função 
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comunicativa ou funcional (descritos como estereotipias), que prejudicam 

significativamente a relação com os demais indivíduos por representar um 

comportamento bizarro. A comunicação verbal apresenta-se com discurso 

rebuscado (descrito por alguns autores até como pedantismo desde tenra idade); 

alterações prosódicas, caracterizando uma fala monótona com poucas inflexões 

perdendo inclusive a naturalidade.   

 

Com relação à linguagem, os indivíduos com Síndrome de Asperger não 

apresentam alterações no desenvolvimento da linguagem se comparado ao 

padrão de normalidade, porém tal desenvolvimento parece se dar de uma forma 

diferenciada, ocorrendo em função das suas próprias necessidades, e não como 

maneira de interagir com os outros, como acontece tipicamente com os demais 

indivíduos. Por não usar a linguagem como um ato social, não adquirem a 

competência comunicativa como os demais indivíduos nas interações sociais.  

 

O desenvolvimento lingüístico diferenciado em indivíduos com Síndrome de 

Asperger acaba por gerar capacidades também diferenciadas, como uma memória 

capaz de armazenar informações geralmente lógico-matemáticas ou 

enciclopédicas numa proporção muito superior aos demais indivíduos (o que pode 

freqüentemente resultar em respostas a testes de inteligência (QI) acima da 

média), assim como habilidade em lidar com as mesmas a partir de uma 

estimulação e direcionamento funcionais de tais capacidades. Em contrapartida, 

observa-se dificuldade no desenvolvimento de conceitos abstratos que interferem 

significativamente na compreensão de sutilezas nas situações sociais ou 
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determinados rituais socialmente determinados, na compreensão de metáforas, 

piadas e ironias, apesar da fluência verbal aparente. 

 

Pastorello (1996) descreve que crianças e adolescentes com a Síndrome de 

Asperger geralmente têm domínio de aspectos fonológicos da linguagem, 

eventualmente apresentando alguma distorção de fonemas sem comprometer a 

inteligibilidade da fala, sendo capazes de construir sentenças gramaticais, às 

vezes incorrendo em imprecisões sintáticas (estão sempre falando, sem saber 

como ou o que, utilizando-se da excelente memória criando um discurso fluente, 

mas pouco contextualizado e por vezes pouco coeso). 

 

Há apenas duas décadas, pesquisadores começaram a investigar alterações 

cognitivas e lingüísticas desses indivíduos, apesar da questionável afirmação 

contida em manuais de medicina, de que portadores da Síndrome de Asperger 

não apresentariam problemas relevantes de ordem lingüística ou cognitiva.  

 

 

4.2 - A linguagem na Síndrome de Asperger e a Gramática Funcional 

 

Ao considerar-se uma visão tradicional de linguagem poderia-se postular 

integridade lingüística nos indivíduos com Síndrome de Asperger, uma vez que 

geralmente apresentam pronúncia gramaticalmente correta de enunciados e os 

níveis fonético-fonológicos, morfológicos e sintáticos encontram-se 

freqüentemente intactos. 



 48 

No entanto partindo-se de uma visão mais ampla de linguagem em que se 

insere a Gramática Funcional, sob a qual o presente trabalho se constitui, é 

essencial privilegiar os aspectos semântico-pragmáticos.  

 

Como já foi descrito, os indivíduos com síndrome de Asperger apresentam 

dificuldades na compreensão de conceitos abstratos e situações sociais, e sua 

expressão verbal ocorre utilizando-se da excelente memória, característica 

marcante destes indivíduos, resultando num discurso fluente, mas correntemente 

pouco contextualizado.  

 

A partir disso, é fundamental pensarmos em competência lingüística, 

retomando a idéia de competência comunicativa (habilidade de interagir 

socialmente por meio da linguagem, descrita por Hymes (1974)) , e aliando a esta, 

a idéia de que a competência lingüística envolve ainda a capacidade de construir e 

interpretar expressões lingüísticas e a habilidade em utilizá-las de modo 

apropriado e efetivo, obedecendo às convenções de interação verbal de uma 

determinada comunidade lingüística.  

 

É a alteração nessa competência lingüística, que pode explicar o insucesso 

desses indivíduos em suas tentativas de comunicação, pesquisada neste trabalho 

a partir da utilização dos marcadores discursivos, que como demonstram muitos 

trabalhos já realizados na área, são elementos que expressam níveis mais 

abstratos e complexos da linguagem utilizados num contexto de interação. 
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5 - A intersubjetividade  

  

 Quando pensamos em interação, inserida aqui como expressão da troca 

dialógica entre dois ou mais indivíduos, é essencial ponderar a importância tanto 

do falante como do ouvinte. Tomasello (2003), ao falar sobre a diferença dos 

seres humanos em relação aos demais seres como sendo a capacidade de 

perceber o outro como ser intencional igual a si, traz a tona um termo já descrito 

por filósofos, profissionais de comunicação e utilizado largamente no campo da 

psicologia: A intersubjetividade. 

  

O termo intersubjetividade foi inicialmente descrito pela filosofia, sendo 

atualmente utilizado também por outras áreas de conhecimento, como a 

psicologia, comunicação e lingüística. Neste trabalho enfocar-se-á a perspectiva 

lingüística que envolve a noção de intersubjetividade. No entanto, opta-se por 

utilizar algumas definições propostas pelas demais áreas buscando a essência da 

definição do termo. 

No dicionário Houaiss (2001): 

“Comunicação de consciências individuais, umas com as outras, realizada com 
base na reciprocidade.” Nota: em diversas linhas do pensamento 
contemporâneo, a intersubjetividade indica o campo de interação comunicativa 
ou relação interpessoal que, em oposição aos subjetivismos individualistas, 
constitui o sentido pleno da experiência humana.” 

 
 

A descrição do termo sob o olhar da comunicação insere a idéia de 

intersubjetividade num contexto onde o receptor da mensagem é também sujeito 
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do processo comunicativo, atuando na produção do sentido da mesma. Como 

descreve Mattelart & Mattelart (1989): 

“O reconhecimento do sujeito e da pertinência de uma teoria que parte das 
percepções deste último, de sua subjetividade; que acolhe as vacilações da 
significação; que entrevê a comunicação como um processo dialógico onde a 
verdade, que não será nunca mais a mesma, nasce da intersubjetividade.” 

  

A partir das propostas de definição citadas pode-se perceber que o termo 

intersubjetividade se refere a relação entre duas ou mais pessoas em que o 

falante ou criador da mensagem infere a percepção ou compreensão do ouvinte/ 

receptor da mensagem a partir de “pistas” socialmente estabelecidas. 

 

Neste contexto, o presente trabalho busca a definição lingüística que 

defende o desenvolvimento da intersubjetividade como habilidade lingüística que 

permite êxito nas interações sociais, e que serão observadas nos dados colhidos a 

partir da habilidade no uso de marcadores discursivos, uma vez que os considera 

como elementos eminentemente interativos e, portanto, socialmente 

estabelecidos. 

  

5.1 - A intersubjetividade no contexto lingüístico 

 

Um símbolo lingüístico é intersubjetivo no sentido de que é algo que o 

falante produz, entende e infere que os ouvintes/receptores da mensagem 

entendem. O símbolo lingüístico pode ser expresso como símbolo comunicativo, 

socialmente estabelecido e aprendido (gírias, conhecimentos formais como divisão 
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regional de um país, entre outros). No entanto a compreensão intersubjetiva não 

pode ser explicada totalmente pelo aprendizado cultural. 

  

Tomasello (2004) recorre a alguns achados empíricos que constatam que 

primatas não humanos são capazes de entender mais sobre ações intencionais e 

percepções dos outros do que se supunha, mas, apesar disso, não são capazes 

de compreender outros símbolos/ações sociais e culturalmente estabelecidos 

como os humanos desenvolvem naturalmente desde a infância. A partir disso, 

pode-se entender que a compreensão das ações intencionais e percepção do 

outro não são dados suficientes para produzir as atividades sociais e culturais, 

compartilhadas intencionalmente, caracterizando a intersubjetividade, sendo 

necessárias outras habilidades.  

 

As habilidades lingüísticas que nos permitem desenvolver a 

intersubjetividade são descritas como essencialmente humanas por acreditar-se 

que apenas os seres humanos são adaptados biologicamente para participar de 

atividades compartilhadas socialmente (Tomasello, 2004). Portanto, o 

estabelecimento de interações sociais exige não só a compreensão de metas, 

intenções e percepções do outro, mas também, a motivação para compartilhá-las 

com os demais.  

Em 1993, Tomasello et al.15 apresentaram evidências de que percepção de 

intenções e interação cultural estão intimamente relacionadas e constituem 

                                                 
15

 Referências encontradas em : http://www.eva.mpg.de/psycho/staff/ 
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habilidades essencialmente humanas, em que ao entender as ações intencionais 

e percepções do outro, o ser humano desenvolve a cognição cultural, a partir da 

aprendizagem cultural. Exemplificando que só a partir do momento que a criança 

for capaz de compreender as outras pessoas como agentes intencionais poderá 

adquirir e utilizar símbolos lingüísticos, já que tais habilidades exigem a 

compreensão de que o outro pode dirigir ações e a atenção voluntariamente ao 

participante do ato comunicativo. Bloom (1996); Searle (1995) e Tomasello (1999) 

incluem tais habilidades como instituições sociais complexas constituídas 

intencionalmente. 

 

5.2 - Desenvolvimento da intersubjetividade 

 

O desenvolvimento da intersubjetividade está relacionado ao início das 

interações sociais, assim como ao desenvolvimento da atenção conjunta ou 

atenção compartilhada que é a habilidade de direcionar e manter a atenção para 

atitudes comunicativas ou motoras de outras pessoas. 

 

Para Tomasello (2003), as primeiras tentativas de interação cultural 

começam no final do primeiro ano de vida. Os primeiros sinais da atenção 

conjunta surgem em torno dos seis meses de idade, quando os bebês começam a 

olhar para onde os adultos estão olhando, usando-os como pontos de referência 

social e começam a agir da mesma maneira que o adulto (através da imitação). 

Nesta fase também inicia a utilização do apontar. O ato de apontar com a intenção 
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de chamar a atenção do outro para um objeto é um comportamento comunicativo 

exclusivamente humano16.  

 Ainda segundo o autor, a compreensão dos outros como seres intencionais 

surge em torno dos nove meses e desenvolve-se gradualmente conforme a 

habilidade lingüística também evolui. A capacidade de ver o outro como um dos 

participantes de uma interação é a base sociocognitiva da aptidão da criança de 

compreender os eventos socialmente compartilhados que constituem o formato 

básico da atenção conjunta para a aquisição da linguagem e de outros tipos de 

convenções comunicativas. Durante as primeiras fases da aquisição da 

linguagem, a criança aprende que o adulto está escolhendo um modo, em 

contraposição a outros modos diferentes de simbolizar a cena referencial, e assim 

aprende a fazer a mesma coisa. 

 Os sons tornam-se linguagem para crianças pequenas quando, e somente 

quando, elas entendem que o adulto está fazendo aqueles sons com a intenção 

de que prestem atenção a algo. Essa compreensão não é uma conclusão 

inevitável, mas sim reflexo do desenvolvimento lingüístico levando à compreensão 

das outras pessoas como agentes intencionais. 

 

A partir dos dados relatados, é possível criar os pré-requisitos para a 

aquisição de símbolos lingüísticos convencionais intersubjetivamente 

                                                 
16

 A ausência do apontar é um importante elemento diagnóstico para o espectro autístico, como será detalhado 

posteriormente. 
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compreendidos pela criança, a partir das propostas de Tomasello (2003). São 

eles17:  

- Entender os outros como agentes intencionais. 

- Participar de cenas de atenção conjunta que estabelecem as bases 

sociocognitivas para atos de comunicação simbólica, inclusive lingüística. 

- Entender não só intenções, mas intenções comunicativas, nas quais 

alguém quer que a criança preste atenção a algo na cena de atenção 

conjunta. 

- Inverter o papel com adultos no processo de aprendizagem cultural e assim 

usar em relação a eles o que eles usaram em relação a ela, o que na 

verdade cria a convenção comunicativa intersubjetivamente compreendida 

ou o símbolo. 

 

A criança aprende que um símbolo lingüístico reflete um modo particular de 

interpretar as coisas, adequado a certas situações comunicativas, mas não a 

outras. Pouco tempo depois de começarem a usar a linguagem de modo 

produtivo, em torno do segundo ano de vida, iniciam a compreensão e a 

possibilidade de se reportar ao mesmo referente com expressões lingüísticas 

diversas em circunstâncias comunicativas diferentes. Supõe-se que a capacidade 

em realizar tais inferências aumente na medida em que as crianças aprendem 

mais linguagem.  

 

                                                 
17

 Classificação presente nas páginas 148 e 149 em Tomasello (2003). 
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A partir disso, pode-se afirmar que o aprendizado das expressões 

lingüísticas, reflexo da intersubjetividade, se dá com a ajuda do contexto 

lingüístico no qual estão inseridas. 

  

5.3 - A intersubjetividade e a Síndrome de Asperger 

  

 Detalhar o desenvolvimento da intersubjetividade aliada ao 

desenvolvimento lingüístico normal é fundamental para ponderar as interferências 

que alterações nesse desenvolvimento podem trazer para a habilidade 

intersubjetiva, aqui especificamente focadas nos indivíduos com síndrome de 

Asperger.  

 

Como já descrito no capítulo referente à Síndrome de Asperger, os 

indivíduos portadores desta síndrome fazem parte do chamado espectro autístico, 

apresentando algumas interferências no desenvolvimento da linguagem, 

freqüentemente desde suas primeiras manifestações.  

O desenvolvimento da atenção conjunta e do apontar geralmente 

constituem as primeiras alterações do desenvolvimento da linguagem, nestes 

indivíduos, necessitando de intervenção terapêutica buscando tal 

desenvolvimento, para então prosseguir a continuidade do desenvolvimento 

lingüístico e cognitivo. Ainda que estes indivíduos consigam atingir 

desenvolvimento lingüístico suficiente para as habilidades de leitura e escrita e de 

uma área específica de conhecimento, parece haver alteração no 
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desenvolvimento da linguagem especialmente nos níveis semântico-pragmáticos, 

o que leva ao aumento progressivo da habilidade em interagir intersubjetivamente. 

  

A perspectiva do presente trabalho é a de que a noção de intersubjetividade 

está intimamente ligada a noção de teoria da mente18. Mousinho (2003) demonstra 

que indivíduos com Síndrome de Asperger freqüentemente apresentam 

dificuldades em lidar com o ponto de vista de outras pessoas (Teoria da Mente), 

habilidade desenvolvida espontaneamente pelos demais indivíduos e que para 

estes devem ser sistematicamente aprendidas. Neste contexto, a atuação 

fonoaudiológica torna-se imprescindível para o desenvolvimento de habilidades 

lingüísticas associadas à teoria da mente, assim como compreensão de 

expressões de duplo sentido, atitudes associadas a determinadas situações 

sociais. 

 

O presente trabalho apropria-se da ponderação desta alteração no 

desenvolvimento da noção de teoria da mente por indivíduos com Síndrome de 

Asperger para propor que a dificuldade também se refletirá no desenvolvimento da 

intersubjetividade. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Teoria da Mente – baseada nos pressupostos da lingüística sócio-cognitiva, é a habilidade lingüístico-

cognitiva, descrita na metodologia do presente trabalho, que permite ao indivíduo se colocar no ponto de vista 

do outro. 
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5.4 - A intersubjetividade e os marcadores discursivos 

  

 A idéia de que o desenvolvimento da intersubjetividade nos dá a 

capacidade reconhecer e atuar eficientemente nas diversas situações 

compartilhadas socialmente permite a ponderação de que conforme o 

desenvolvimento da intersubjetividade aumente, a seleção e habilidade no uso de 

marcadores discursivos com funções discursivas e interpessoais também deverá 

aumentar ou adequar-se mais eficientemente às diversas modalidades de 

expressão verbal. 

 
 
6 - Metodologia 

 

 A seguir serão expostos o objetivo e hipóteses do presente trabalho, além 

da justificativa teórica que sustentou a escolha metodológica, a amostra utilizada 

na pesquisa, assim como procedimentos empregados. 

 

 

6.1 - Objetivo e hipótese 

 

O objetivo do presente trabalho é observar a ocorrência e habilidade no uso 

dos marcadores discursivos em contexto de fala espontânea, por indivíduos com 

Síndrome de Asperger comparando-se com os dados apresentados pelo referido 

grupo controle.  
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A hipótese criada é: Quanto maior o desempenho apresentado nas 

testagens propostas por Mousinho (2003), pelos indivíduos com Síndrome de 

Asperger, maior será a possibilidade de utilização dos marcadores discursivos 

com função interpessoal. 

Como as testagens do referido trabalho propõe a observação das 

capacidades semântico-pragmáticas apresentadas por tais indivíduos, infere-se no 

presente trabalho, que quanto maior a capacidade lingüística nos aspectos 

semântico-pragmáticos, maior será a possibilidade de uso e ocorrência de 

marcadores discursivos com funções interpessoais. 

 

6.2 - Justificativa teórica 

  

A opção pelo tipo de estudo proposto pelo presente trabalho, estudo de caso 

coletivo, baseia-se na mesma proposta seguida por Mousinho (2003), partindo de 

pesquisas como as de Druks & Marshall (1995) e Berndt & Caramazza (1999) que 

afirmam não ser possível concluir o comportamento lingüístico de um grupo 

quando seus participantes não constituem um grupo homogêneo. Sendo portanto, 

necessário, realizar análises individuais, a fim de investigar cada paciente, mas 

também observar a possibilidade de criar-se um perfil lingüístico para o grupo 

selecionado, no presente trabalho o de indivíduos com Síndrome de Asperger. 

 Nesta proposta, opta-se por selecionar vários casos, que podem ser 

semelhantes ou não. O mais importante é que eles são escolhidos por acreditar-se 

que ao entende-los dentro de seu contexto,  poderão contribuir para compreender 
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melhor o fenômeno em questão, propiciando melhor teorização sobre um grupo 

maior de casos.  

O perfil do estudo de caso coletivo, relacionado ao presente trabalho, traz a 

possibilidade de estudar vários casos dentro de um grupo selecionado, de 

indivíduos com Síndrome de Asperger, com o intuito de investigar um fenômeno, a 

ocorrência e habilidade no uso de marcadores discursivos. 

 

6.3 - Amostra  

 

A fim de observar a ocorrência e habilidade no uso dos marcadores 

discursivos a partir da proposta do presente trabalho, recorreu-se ao banco de 

dados da tese de doutorado: Aspectos lingüístico-cognitivos da Síndrome de 

Asperger: Projeção, Mesclagem e Mudança de Enquadre (Mousinho – 2003) 

buscando-se o uso de marcadores discursivos na fala espontânea, em situação de 

entrevista, por indivíduos com Síndrome de Asperger.  

Os objetivos da referida tese foram: compreender as dificuldades 

lingüístico-cognitivas em pessoas com Síndrome de Asperger; demonstrar não 

haver problemas estruturais evidentes do ponto de vista lingüístico e que as 

dificuldades aparecem na compreensão de fenômenos lingüísticos de natureza 

figurativa (metonímias, metáforas e piadas), sob o embasamento teórico da 

Lingüística Sociocognitiva19.  

                                                 
19 Com a utilização de estudos Interacionais e teoria dos espaços mentais, através das noções de 
projeção, mesclagem conceptual e mudança de enquadre. 
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Os resultados mostraram a existência de uma relação hierárquica dos 

fenômenos supra citados, revelando-os como bons parâmetros para a análise das 

capacidades na esfera semântico-pragmática. O presente trabalho apóia-se nesta 

hipótese da associação dos resultados apresentados nas testagens propostas 

com as habilidades semântico-pragmáticas, selecionando indivíduos com 

Síndrome de Asperger, de acordo com os resultados apresentados nas referidas 

testagens. 

A partir do banco de dados selecionado, foram selecionados 6 (seis) 

indivíduos com Síndrome de Asperger que foram divididos em três níveis, dois 

indivíduos em cada, de acordo com os resultados obtidos nas testagens das 

capacidades semântico-pragmáticas propostas.  

No nível 1 foram alocados os indivíduos que compreenderam metonímias e 

metáforas, no nível 2 os que compreenderam além destas também metáforas e 

teoria da mente 1ª ordem e no nível 3 os que compreenderam além dos anteriores 

teoria da mente 2ª ordem.20 

Os indivíduos selecionados aparecem expostos na tabela abaixo, incluindo 

ainda as variáveis: idade, sexo e nível sociocultural.  

Tabela 1 

 Nivel 1 Nivel 2 Nível 3 
 HB FU RP MF ED CR 

Idade 19 34 26 29 16 34 
sexo M M M M M F 
Nível 
sociocultural 

A B A A A A 

 

                                                 
20

 Maiores informações sobre as referidas testagens em Mousinho, R. Aspectos lingüístico-cognitivos da 

síndrome de Asperger: projeção, mesclagem e mudança de enquadre. Tese de doutorado. UFRj: Rio de 

Janeiro, 2003. (p 99-109).  
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A partir da seleção, foram utiizadas as transcrições de fala espontânea 

desses indivíduos, em situação de entrevista buscando a ocorrência de 

marcadores discursivos eminentemente interativos. 

O Grupo Controle também foi constituído por 6 (seis) indivíduos pareados 

com o grupo com Síndrome de Asperger pelas variáveis: sexo, idade e meio 

sociocultural. A variável sociocultural seguiu os mesmos parâmetros propostos por 

Mousinho (2003), o nível de escolaridade dos pais (A em caso de nível médio ou 

superior completo, B para a primeira ou segunda etapa do ensino fundamental, C 

quando não completaram nenhuma etapa de escolarização formal). 

A tabela a seguir demonstra a organização da amostra selecionada para o 

presente trabalho, onde na primeira coluna aparecem os indivíduos portadores da 

Síndrome de Asperger, na segunda os indivíduos que constituíram o grupo 

controle pareados de acordo com as variáveis selecionadas: idade, sexo e nível 

sociocultural. 

Tabela 2 

Indivíduos com 
Síndrome de 

Asperger 

Grupo Controle Idade Sexo Nível 
sociocultural 

E.D. B.B. 16 M A 
H.B. G.S. 19 M A 
R.P. L.P. 26 M A 
M.F. H.A. 29 M A 
C.R. M.M. 34 F A 
F.U. M.A. 34 M B 

 

 A necessidade de criação de um grupo controle composto por indivíduos 

sem alterações no desenvolvimento surge da necessidade de estabelecer 
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parâmetros para comparação da utilização e habilidade no uso dos marcadores 

discursivos. 

 

 

6.4 – Procedimento 

 

A partir do banco de dados de Mousinho (2003) foram selecionadas as 

transcrições de fala espontânea dos indivíduos com Síndrome de Asperger dos 

indivíduos escolhidos. Para constituição do grupo controle, realizaram-se 

gravações de fala espontânea com a utilização de aparelho de gravação de voz do 

tipo Mp3, disposto sobre a mesa do examinador, e posterior transcrição de tais 

gravações. 

A coleta dos dados realizou-se a partir da proposta de uma entrevista 

informal buscando a expressão verbal o mais espontânea possível, mas ao 

mesmo tempo buscando direcionar os mesmos tópicos das entrevistas realizadas 

com os indivíduos com Síndrome de Asperger. 

É importante ressaltar que foram aplicados os testes experimentais 

propostos por Mousinho, 2003, em todos os indivíduos do grupo controle. Como 

os indivíduos com Síndrome de Asperger selecionados foram divididos de acordo 

com os resultados obtidos nas referidas testagens, já expostos anteriomente. O 

presente trabalho optou por aplicar os testes nos indivíduos do grupo controle, 

Sendo selecionados para a amostra do presente trabalho apenas os indivíduos 

que realizaram sem dificuldades todas as testagens, a fim de isolar esta variável 

de comparação.  
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Os dados foram organizados selecionando-se a ocorrência e habilidade no 

uso de marcadores discursivos em amostras de fala espontânea de indivíduos 

com Síndrome de Asperger e no grupo controle constituído. Para isso, o presente 

trabalho, propôs uma classificação de marcadores discursivos privilegiando os 

aspectos interacionais. Tal classificação será disposta mais detalhadamente nas 

linhas subseqüentes.  

 

 

7 - Análise dos Dados 

 

Será apresentada a seguir a análise dos dados, do grupo controle, em 

seguida do grupo de indivíduos com Síndrome de Asperger, realizando-se em 

seguida comparações com os resultados obtidos no grupo controle. Os resultados 

serão apresentados em forma de gráficos e a análise consistirá numa abordagem 

quantitativa e qualitativa dos dados obtidos. Finalmente realizar-se-á uma 

discussão dos resultados, comparando-os com a hipótese estabelecida no 

presente trabalho. 

É importante ressaltar que os dados apresentados no presente trabalho são 

poucos, o que torna difícil uma conclusão definitiva, mas sim algumas tendências 

que parecem delinear-se no grupo selecionado. 

 

7.1 - Grupo Controle 

 

 A tabela abaixo apresenta a distribuição da ocorrência dos marcadores 

discursivos no grupo controle constituído, seguindo a classificação proposta onde 
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os indivíduos estão dispostos, dois a dois, na ordem em que serão pareados com 

o grupo de indivíduos com síndrome de Asperger, constituindo os dois primeiros, 

os que serão comparados ao nível um e os seguintes, os níveis dois e três 

respectivamente.   

 As letras (b) e (c) e suas subdivisões dispostas na tabela correspondem às 

funções que os marcadores discursivos exerceram na fala espontânea de tais 

indivíduos. Sendo: 

b – funções discursivas 
b(ii) – preenchimento de pausa 
b(iv) – enumeração 
 
 
 
 

c – funções interpessoais 
c(i) – perguntas retóricas 
c(ii) – organização de turnos 
c(iii) – atenuação ou modalização 
c(iv)–reformulações ou esclarecimentos 
 
 

Tabela 3 
 Funções discursivas (b) Funções interpessoais (c) 
  b(ii)  b(iv) c(i) c(ii) c(iii) c(iv) 

GS – 19a  6  0 1 10 1 1 
MA – 34a  3  0 3 1 2 1 
LP – 26a  2  0 1 5 2 1 
HÁ – 29a  3  0 4 8 2 2 
BB – 16a  8  1 2 13 3 2 
MM – 34a  4  0 4 2 4 4 

 26  1 15 39 14 11 Total 
 27 79 

 

 

Os marcadores discursivos com função discursiva de retomada de 

assunto (representados por b(i)) e de indicação de status informacional (b(iii)) 

não foram inseridos na tabela, por não terem sido usados na fala espontânea 

de nenhum dos indivíduos da amostra. 



 65 

 Em termos quantitativos a ocorrência de marcadores discursivos com 

funções interpessoais foi significativamente maior (79 ocorrências) que a de 

marcadores exercendo funções discursivas (27 ocorrências). 

 A ocorrência de marcador discursivo com função discursiva de 

enumeração (b(iv)) apareceu apenas uma vez na fala de um dos indivíduos da 

amostra. 

 Ao observar a variável discursiva de maior ocorrência (b(ii) – que 

representa a utilização de marcadores com a função de preenchimento de 

pausa em contexto de hesitação).  
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(22)  L: Me fala da sua vida escolar. 
HA: Minha vida escolar é complicada, porque eu era um monstrinho na 

infância, coitada da minha mãe, assim… eu aprontava cada uma, 
assim… colocava bomba no banheiro das meninas… 

 

A partir do gráfico, é possível observar tendência a diminuição da 

utilização de marcadores discursivos com função de preenchimento de pausa 

com o avançar da idade.  

 No que se refere à utilização de marcadores discursivos com a funções 

interpessoais houve um aparente equilíbrio quanto à ocorrência quantitativa de 
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tais elementos. Somente na função de organização dos turnos (c(ii)) houve 

disparidade entre os dados apresentados o que pode ter sido influenciado pela 

possibilidade de utilizar três formas diferentes de atuação: iniciação de turno, 

tomada de turno e entrega de turno. Portanto, faz-se necessário explicitar tais 

ocorrências neste grupo. 
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 As ocorrências foram expressas especialmente por elementos com 

função de iniciação de turno.  

 

 Outra comparação que pode ser feita levando-se em consideração o 

aumento da idade é a utilização dos marcadores discursivos em suas funções 

interpessoais, excetuando-se a pergunta retórica. 

Gráfico 3 

0
2
4
6
8

10
12
14

BB -
16a

GS -
19a

LP -
26a

HA -
29a

MA -
34a

MM -
34a

organização dos turnos

atenuação ou
modalização

reformulação ou
esclarecimento



 67 

 A partir dos dados pode-se observar diminuição da utilização de recursos 

de organização dos turnos com o aumento da idade e equilíbrio no uso dos 

demais recursos independente da idade. É importante ressaltar o número de 

ocorrências significativamente maior na fala espontânea de M.M. (34 anos) 

única mulher do grupo selecionado, tal fato pode apontar para a interferência da 

variável sexo neste resultado. 

 

7.2 - Grupo de indivíduos com Síndrome de Asperger 

 

 A seguir será apresentada a mesma tabela expressa acima, no grupo 

controle, seguindo a classificação proposta pelo presente trabalho e 

explicitando as funções dos marcadores discursivos que apareceram na fala 

espontânea dos indivíduos com síndrome de Asperger. 

Tabela 4 

 Funções discursivas (b) Funções interpessoais (c) 
  b(ii)  b(iv) c(i) c(ii) c(iii) c(iv) 

HB – 19a  0  0 5 2 0 0 
FU – 34a  0  0 1 0 0 0 
RP – 26a  0  0 2 1 0 1 
MF – 29a  0  0 8 1 0 3 
ED – 16a  2  1 4 3 3 2 
MM – 34a  5  0 7 2 2 5 

 7  1 27 9 5 11 Total 
 8 52 

 

 Nas transcrições de fala dos indivíduos com síndrome de Asperger não 

apareceram marcadores discursivos com a função discursiva de retomada de 

assunto (b(i)) nem de indicação de status informacional (b(ii)). Ainda no que se 
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refere à função discursiva, a função de enumeração foi utilizada apenas uma 

vez por um dos indivíduos. Assim como ocorreu na amostra do grupo controle. 

 A utilização dos marcadores discursivos com funções interpessoais 

também foi quantitativamente maior que os exercendo funções discursivas, 

mostrando-se novamente dados compatíveis com os apresentados pelo grupo 

controle. 

TABELA 5 

Grupo selecionado Funções discursivas 
(b) 

Funções interpessoais 
(c) 

Controle 27 79 
Síndrome de Asperger 8 52 

 

 A ocorrência dos marcadores discursivos com funções interpessoais 

apresentou diferenças significativas de acordo com o nível. Apresentando maior 

ocorrência conforme o aumento do nível.  

O total de 52 ocorrências de marcadores com função interpessoal nos 

asperger pode, em princípio, surpreender, mas como se verá adiante a maioria 

desses casos apresenta função de figura retórica, uso que reflete uma 

estratégia interativa mais elementar. Além disso, a maioria desses casos, como 

pode ser visto abaixo, é utilizado por pacientes com grau de severidade mais 

baixo. 

TABELA 6 

Nível Funções interpessoais 
c(i)c(ii), c(iii), c(iv) 

 1 8 
2 16 
3 28 

 

c – funções interpessoais 
c(i) – perguntas retóricas 
c(ii) – organização de turnos 
c(iii) – atenuação ou  
                          modalização 
c(iv)–reformulações ou  
                    esclarecimentos 
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 Em relação aos dados quantitativos dos marcadores discursivos com 

função interpessoal é importante pontuar que o maior índice individual de 

ocorrência foi de perguntas retóricas (c(i)) em todos os indivíduos pesquisados, 

perfazendo um total de 27 (vinte e sete) ocorrências.  

TABELA 7 

nível Ocorrências de 
pergunta retórica 

TOTAL 

HB 5 1 
FU 1 

6 

RP 2 2 
MF 8 

10 

ED 4 3 
CR 7 

11 

   27 
 

 A utilização de tal marcador foi quantitativamente equilibrada entre os 

níveis 2 e 3 , respectivamente 10 e 11 ocorrências, e significativamente superior 

às apresentadas por indivíduos do nível 1, 6 ocorrências. Sugerindo tendência 

maior de uso de acordo com o nível em que o indivíduo se encontra.  

Qualitativamente é importante ressaltar que a utilização de pergunta 

retórica apareceu como importante recurso de função interpessoal nos 

indivíduos da amostra.  A utilização de tal recurso demonstra preocupação com 

a recepção da mensagem pelo ouvinte, mas na maioria das vezes a utilização 

da pergunta retórica, constituiu apenas elemento repetitivo de troca dialógica. 

Já que a utilização do elemento exercendo função de pergunta retórica não 

variava, sendo expresso essencialmente pelos elementos entendeu? Ou por 

né? A seguir serão apresentados alguns exemplos de ocorrência no grupo 

selecionado: 
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Nível 1 
 
(23)  R: ta tentando compensar? 

MF: aos poucos to compensando isso tudo eu tô, eu tô botando tudo nos 
eixos entendeu? 

R:hã 
MF:até quando chegar no dia de engrenar tudo. Entendeu? Mas eu, mas 

eu tô gostando do curso de Biologia agora, tô me empenhando mais 
me interessando cada vez mais, cada tempo que passa eu tô, eu tô 
aumentando o meu interesse. Eu tô adorando o curso. Entendeu? 

R: Você se forma em que ano? 
 

Nível 2 

(24) R: porque tem pessoas que não valorizam. 
HB: não valorizam? 
R: ahã 
HB: aí pode pegar né? 
R: ahã 
HB: mas creio, eu creio que, que se o dono não ta vigiando… 
R: aí é bom evitar! 
HB: é bom pedir licença. Né? 
R: ahã 

 
 

Nível 3 
 
(25)  inserir exemplo 
 

Apenas nos indivíduos dos níveis 2 e 3  foi possível observar a 

ocorrência dos marcadores discursivos com função de reformulação ou 

esclarecimento. A ocorrência de marcadores discursivos com função de 

atenuação ou modalização esteve presente apenas na fala de indivíduos do 

nível 3. 
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Gráfico 5 
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- Exemplos de reformulação: 

Nível 2 

(26) MF: eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de me ouvir falando no...na 
secretária eletrônica 

R: porque é diferente? A voz é ruim, né? Muda muito. 
MF: é, não porque isso dá margem de eu, eu, quer dizer, quando eu 

escuto eu, eu, escuto, gaguejando, eu fico gaguejando muito eu num 
eu, eu não sou direto para falar as coisas. 

 

Nível 3 

(27)  R: e o que você considera de mais difícil dessas barreiras que você fala? 
CR: pra mim é o tempo! Pra mim é um mostro, quer dizer, é uma das 

coisas que eu tenho que vencer 
 

- Exemplo de atenuação ou modalização: 

Nível 3 

(28) CR: ele nasceu na igreja, estamos na evangélica, somos cristãos e tal, 
então ele já tem aquele… base né? De saber o que é certo e o que é 
errado. 

R: Isso é bom, importante dar uma base. 
CR: e a moral também, né? Você vai, é, assim, é buscando na geração. 

 



 72 

É importante pontuar que o presente trabalho continua levando em 

consideração dados numericamente limitados, que não possibilitam estabelecer 

conclusões definitivas, apenas tendências gerais de uso dos referidos 

marcadores discursivos por indivíduos com síndrome de Asperger.  

Neste sentido, os dados apresentados parecem corroborar a hipótese 

proposta pelo presente trabalho de que quanto maior o desempenho nas 

testagens semântico-pragmáticas, maior será a habilidade no uso dos 

marcadores discursivos.  

Tal afirmação se justifica pelo fato de apenas os indivíduos dos níveis 2 e 

3 terem utilizado marcadores discursivos com função de reformulação e pelo 

fato de a utilização de marcadores com função de atenuação esteja restrita aos 

indivíduos do nível 3, uma vez que esses usos representam, respectivamente, 

funções interpessoais mais complexas dos marcadores, num continuum de 

abstratização. 

 

 

7.3 - Comparação entre os dois grupos 

 

 Abaixo será exposta a tabela comparativa dos marcadores discursivos 

presentes, e suas respectivas funções, na fala espontânea dos indivíduos com 

síndrome de Asperger (dispostos em branco) e do grupo controle (em cinza). 

 Os indivíduos foram dispostos intercalando um do grupo com síndrome 

de Asperger e o do grupo controle, pareado levando-se em consideração as 

variáveis idade, nível sociocultural e sexo. 
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 A primeira coluna, representada pelos números 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) 

constituem os níveis criados para os indivíduos com síndrome de Asperger a 

partir das capacidades semantico-pragmáticas, representando em ordem 

crescente o êxito nas testagens propostas em Mousinho (2003), onde o número 

um representa os indivíduos com maior dificuldade nas referidas testagens.  

 Os indivíduos representados em amarelo compõem o grupo de 

indivíduos com síndrome de Asperger e os indicados em cinza, o grupo 

controle. 

Tabela 8 

 Funções discursivas (b) Funções interpessoais (c) 
   b(ii)  b(iv) c(i) c(ii) c(iii) c(iv) 

HB – 19a  0  0 5 2 0 0 
GS – 19a  6  0 3 10 1 1 
FU – 34a   0  0 1 0 0 0 

1∗ 

MA – 34a  3  0 3 1 2 1 
RP – 26a  0  0 2 1 0 1 
LP – 26a  2  0 1 5 2 1 
MF – 29a  0  0 8 1 0 3 

2 

HÁ – 29a  3  0 4 8 2 2 
ED – 16a  2  1 4 3 3 2 
BB – 16a  8  1 2 13 3 2 
CR – 34a  5  0 7 2 2 5 

3 

MM – 34a  4  0 4 2 4 4 
 33  2 44 48 19 22 

TOTAL 
35 133 

 

Conforme já descrito anteriormente, não houve a ocorrência de 

marcadores discursivos com funções discursivas de retomada de assunto nem 

indicação de status informacional tanto no grupo controle quanto no de 

indivíduos com Síndrome de Asperger.  

                                                 
∗

 Os números 1, 2 e 3 representam os níveis em que foram divididos os indivíduos com Síndrome de 

Asperger 
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 A comparação em relação às funções discursivas entre os grupos, ou o 

estabelecimento de alguma hierarquia de uso não foi relevante, uma vez que a 

ocorrência em ambos os grupos foi majoritariamente de marcadores discursivos 

exercendo funções de preenchimento de pausa.  

No que se refere à utilização dos marcadores com a função de 

preenchimento de pausa, no grupo controle foi possível observar tendência de 

diminuição da utilização do referido recurso com o aumento da idade. No grupo 

de indivíduos com Síndrome de Asperger não é possível realizar tal 

comparação, uma vez que apenas os dois indivíduos incluídos no nível 3 

utilizaram tal recurso. 

A função discursiva de enumeração apareceu na amostra apenas em 

dois indivíduos, sendo um do grupo de indivíduos com Síndrome de Asperger e 

o outro o seu correspondente no grupo controle a partir das variáveis 

selecionadas. 

- Exemplos de uso da função discursiva de enumeração: 

No grupo controle: 

(29)  L: e se você tivesse que interferir nesta briga, você interferiria como? 
BB: Ah, sei lá, eu interferiria dando razão para o meu irmão, por exemplo, 

dizendo que ele está na idade disso, que é um cara responsável, que 
daqui a pouco vai ter que trabalhar sério… 

 

No grupo de indivíduos com Síndrome de Asperger: 

(30)  R: tá. Realmente … agora um piloto de Concorde tem que ser um piloto 
especial ou é a mesma formação dos outros? 

ED: pra você ser piloto de Concorde tem que chegar, por exemplo na 
Britsh, você chega ao 737, depois passa para o 747, aí pode ser 
promovido para o Concorde. 
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 Em relação às funções interpessoais de organização de turnos, 

atenuação ou modalização e reformulação ou esclarecimento, inseridas na 

proposta de haver uma hierarquia na utilização das mesmas e que se tornou 

clara a partir dos dados de fala dos indivíduos com síndrome de Asperger. Já 

que seu aparecimento foi restrito aos níveis 2 e 3 que representam 

respectivamente maior desempenho nas testagens semântico-pragmáticas. 

 No grupo controle tal aparecimento foi influenciado pelo aumento da 

idade. Conforme houve aumento da idade, ocorreu diminuição da utilização de 

elementos com função de organização dos turnos e equilíbrio com ligeiro 

aumento na utilização dos recursos de atenuação ou modalização e 

reformulação ou esclarecimento.  

 

 

8 – Conclusão 

 

A hipótese de que há maior habilidade no uso de marcadores discursivos 

de acordo com melhor desempenho nas testagens semântico-pragmáticas se 

confirma. 

A hipótese de que a quantidade de utilização dos marcadores discursivos 

em fala espontânea aumenta de acordo com maior êxito nas testagens 

propostas não se confirmou. 

No entanto é importante ressaltar a amostra restrita selecionada no 

presente trabalho. Tornando-se necessário uma amostragem maior para 

confirmação de tais resultados. 

Melhorar essa conclusão, resumindo todos os resultados que você obteve. 
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Resumo  
 
Estudo comparativo buscando a ocorrência dos marcadores discursivos 

e proposta de classificação dos mesmos nos seus aspectos discursivos e 
interpessoais. Buscou-se a partir da ocorrência dos marcadores discursivos na 
fala espontânea de indivíduos com a Síndrome de Asperger, a partir do banco 
de dados de Mousinho (2003), e de grupo controle constituído a partir de 
entrevistas realizadas pelo autor. O embasamento teórico é o funcionalismo 
especialmente em seus processos de mudança gramaticalização e 
discursivização. A hipótese criada é a de que a ocorrência e habilidade no uso 
dos marcadores discursivos por indivíduos com síndrome de Asperger está 
condicionado à suas habilidades semântico-pragmáticas. Concluiu-se que a 
diferença quanto a ocorrência dos marcadores discursivos não foi 
quantitativamente relevante, mas que os marcadores discursivos interpessoais, 
que expressam as habilidades pragmáticas foram mais utilizados conforme o 
aumento no êxito das testagens semântico-pragmáticas. 
 
 
Palavras-chave: marcadores discursivos, Síndrome de Asperger, gramática funcional. 


