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A teoria da mente (ToM), a habilidade de compreender estados mentais, é considerada fundamental para o estabelecimento das interações sociais e para o
desenvolvimento da linguagem. Estudos de Wimmer e Perner (1983), Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985) e Frith (1995) investigaram as interações entre
ToM, déficits especificamente linguísticos (DEL) e transtorno do espectro do autismo (TEA), na busca por relações de interdependência entre esses
fenômenos. Indivíduos com esse diagnóstico apresentam atrasos no processamento da ToM, o que pode estar, de acordo com nossa hipótese, relacionado
às dificuldades na compreensão de enunciados que expressam estados mentais. O objetivo deste trabalho é investigar, através da movimentação ocular, a
compreensão das orações relativas de sujeito com o adjetivo de estado mental de emoção em posições sintáticas diferentes, na oração principal e na
oração relativa, em indivíduos com TEA.

INTRODUÇÃO

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferenças estatisticamente significativas para análise da posição (F=6,38, p=0,011), na
relação intra grupos (F=15,37, p> 0,001) e na interrelação emoção/grupo (F=4,11,
p=0,043).

PARTICIPANTES

Visual World Paradigm
4 listas (8 trials por lista)

A menina que estava assustada empurrou o menino
A menina que empurrou o menino estava assustada

A pesquisa indicou que os indivíduos com TEA apresentaram maior custo de processamento do que os indivíduos DT na compreensão das orações,
demonstrando também maiores índices de erro. Além disso, os participantes DT confirmaram mais rapidamente as informações no alvo, os participantes
com TEA pareceram ser mais dependentes das competidoras para tomarem suas decisões, perscrutando mais as duas imagens, principalmente nas
relativas encaixadas,o que pode sugerir mais dúvidas. O nosso estudo indica que as habilidades de ToM podem estar relacionadas à compreensão de
orações relativas. Interpretamos que a aquisição e o desenvolvimento da ToM e a aquisição e o desenvolvimento linguístico dos indivíduos acontecem
conjuntamente e que os déficits nessas habilidades podem estar correlacionados.

MATERIAIS E MÉTODOS

MEDIDAS DEPENDENTES

a.Número de fixações no alvo
b. Duração da fixação
c.Tempo total de fixação
d.Tempo para o clique no mouse no alvo

Foram criadas e randomizadas 4 listas experimentais, com 8 trials por lista, totalizando 32 itens experimentais exibidos. Cada lista possuía 4 orações com
o adjetivo na oração principal e 4 orações com o adjetivo na oração relativa encaixada, sendo 4 orações com emoção e 4 com adjetivos de descrição.
Todas as frases eram representadas em imagens, apresentadas por 3 segundos antes da audição do item experimental. A tarefa consistia na identificação
da figura correspondentes (alvo) com a frase ouvida em meio a imagens de uma imagem competidora e duas distratoras. O movimento ocular dos
participantes foi registrado no equipamento Tobii T120. As frases foram manipuladas para a posição do adjetivo que expressa o estado mental, com duas
condições experimentais: adjetivo na relativa; adjetivo na matriz.

TEA Controles
N 20 22

Sexo 17 M/ 3 F 12 M/ 10 F

Idade 11,55 (2,3) 11,45 (1,9)

A soma das durações de todas as fixações no alvo foram estatísticas significativas para o
grupo (F= 8,48, p= 0,003), para posição (F= 5,77, p= 0,017) e para a relação
emoção/posição (F= 2,97, p= 0,020).

A medida que indica o tempo total de realização de cada tela experimental, encerrada
quando participante clica no mouse, apresentou estatística significativa para grupo (F=
6,64, p=0,011) e emoção (F= 2,97, p= 0,020).

Correlação de Pearson entre os índices de acerto obtidos na escala de tarefas de teoria da mente e do rastreamento ocular na compreensão de orações, obtendo uma correlação positiva, moderada e de
significância relevante (r = 0,636, p < 0,001).*

Na análise do número de fixações na imagem competidora, a significância estatística
permanece para a posição (F= 7,41, p= ,007) e marginalmente significativa para grupo (F=
3,46, p= ,064), o que sugere diferenças razoáveis entre os participantes DT e TEA nesta
confirmação.


