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Introdução
O desenvolvimento da linguagem alternativa, diferente da fala natural, não é espontâneo, 

o aluno comunicador alternativo depende de esforços de família, de professores e de uma rede de apoio 
intersetoriais que organize os diálogos e suas experiências para que de fato ocorra sua participação (VON 
TETZCHNER; STADSKLEIV, 2016).

O aluno com PC pode ter sua participação restrita nas atividades pedagógicas por apresen-
tarem comprometimentos motores, na percepção e na comunicação (BERSCH, 2013; PELOSI, 2008, 
2006; MANZINI; DELIBERATO, 2007, 2004). Há alunos com boas capacidades de compreensão, 
porém pela condição motora dependem da qualidade dos suportes oferecidos para demonstrar o conheci-
mento e manifestar opinião e desejo.

A escola independente das necessidades do aluno deve promover a aprendizagem, valorizando 
as diferentes linguagens, seja a fala ou uma linguagem alternativa. 

Ao se comunicar o aluno precisa estar à vontade para recorrer a todos os recursos conheci-
dos e de domínio para se expressar, sejam eles sinais, gestos, expressões faciais, pranchas de alfabeto ou 
símbolos pictográficos, ou até os recursos sofisticados de computador com voz sintetizada e digitalizada 
(GLENNEN, 1997).

Na escola, a narrativa é um recurso importante no processo de ensino e aprendizagem é co-
mum encontrar no planejamento semanal das aulas, nas rodas de conversa no recreio, nos momentos de 
vídeos e leitura na biblioteca e nas produções textuais dos alunos o discurso narrativo.

A narrativa está presente na vida das pessoas desde o seu nascimento e desempenha um papel 
importante no desenvolvimento da criança como um instrumento fundamental na organização das expe-
riências e na busca de sentido do que ouviu, leu ou visualizou. Também está relacionada a comunicação, a 
ludicidade (FELDMAN, 2005), a socialização e a construção da identidade (NELSON, 2000). Ela pode 
ser organizada e reorganizada de acordo com a função estabelecida, além de permitir uma organização 
das dimensões lógica (tempo, espaço e causalidade), normativas (regras) e social (experiências) (SMITH 
et al., 2009).

O narrar é aprimorado a cada possibilidade de troca entre o mais experiente e a criança seja 
na espontaneidade ou com intencionalidade, a qualidade de narrar fatos, eventos, vídeos ou histórias estão 
relacionadas às experiências vivenciadas e a mediação promovida pelo interlocutor.

O aluno comunicador alternativo para conseguir participar das atividades pedagógicas e aqui 
destaca-se aquelas que envolve a narrativa, pode precisar da participação de interlocutores promovam 
oportunidades para o desenvolvimento do discurso e na maioria das vezes da mediação para se inserir ou 
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se manter nas atividades discursivas. Nesse sentido se faz importante analisar o desempenho de diferentes 
interlocutores em uma atividade envolvendo a narrativa com alunos comunicadores alternativos.

Objetivo
Analisar o desempenho de diferentes interlocutores no reconto de vídeos realizado por comu-

nicadores alternativos.

Método
Esse estudo compõe uma investigação transcultural a respeito do desenvolvimento da lin-

guagem e comunicação assistida de crianças e jovens por meio da realização de tarefas de compreensão e 
produção com diferentes interlocutores. Dentre as tarefas estava a de descrição de vídeos, sendo uma parte 
dela analisada nesse momento.

A caracterização dos alunos participantes foi obtida por meio das informações dos prontu-
ários de uma Unidade Auxiliar de atendimento de uma Universidade pública, os quais os alunos eram 
assistidos no período inicial de coleta, dos registros escolares, de testes padronizados utilizados no estudo 
maior de avaliação motora, da linguagem e da comunicação, bem como, de registros de observações dos 
alunos em atendimento e/ou no ambiente escolar.

Os alunos comunicadores alternativos selecionados eram três do gênero feminino e dois do 
gênero masculino e as idades no início da coleta variaram entre nove e quatorze anos e todos com o diag-
nóstico de Paralisia Cerebral, conforme apresenta o Quadro 1.

Quadro1 - caracterização dos alunos participantes da pesquisa
alunos Idade Gênero Diagnóstico Escolaridade Modo de comunicação Acesso ao recurso de comunica-

ção

A1 14a10m F Paralisia Cerebral
6ª série - 

Gesto, vocalização e 
sistema gráfico

Apontamento direto

A2 9a M Paralisia Cerebral
3ª série - 

Vocalização, sistema 
gráfico  e fala

Apontamento direto, olhar direto  

A3 14a1m M Paralisia Cerebral
6ª série - 

Vocalização e sistema 
gráfico e fala

Apontamento direto

A4 10a11m F Paralisia Cerebral
Classe especial

Sistema gráfico Apontamento direto

A5 12m6m F Paralisia Cerebral Classe especial Sistema gráfico Apontamento  do interlocutor 

Fonte: Pesquisa transcultural

Conforme descreve o Quadro 1 há uma variedade entre os participantes com relação 
a escolaridade, com três alunos que frequentavam uma sala regular de ensino e duas alunas em classe 
especial e com relação ao modo de comunicação em que três alunos utilizam mais de uma forma para se 
comunicar e duas alunas utilizam somente o sistema gráfico, para acessar o recurso também uma diferença 
entre os participantes três deles utilizam o apontamento direto, um deles utiliza o apontamento e o olhar 
e uma aluna necessita de ajuda do parceiro de comunicação no manuseio da pasta.

Os interlocutores foram as mães dos alunos participantes, duas fonoaudiólogas, uma estudante 
do curso de terapia ocupacional com experiência na comunicação suplementar e alternativa e colegas da 
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mesma escola ou amigos que tinham familiaridade com (CSA).
Os materiais utilizados foram nove vídeos da pesquisa transcultural, um computador para 

assistir os vídeos e folhas de sulfite para registro das informações.
Foram selecionados três vídeos para cada parceiro, seguindo os critérios a seguir:
- Vídeo com uma cena comum e presente no cotidiano;
- Vídeo com uma cena absurda;
- Vídeo com uma duração maior, com mais de uma cena e que na ordem dos fatos tenham 

uma relação de causa e consequência entre elas.
O presente estudo utilizou as técnicas da análise de conteúdo por meio de categorias propos-

tas por Bardin (2011).
O Quadro 2 apresenta as categorias e subcategorias estabelecidas:

Quadro 2 - Categorias e subcategorias
Categorias Subcategorias Subcategorias
Reconto do vídeo 
pelo  interlocutor 

Família

Profissional

Colega

Reconta toda a história
Reconta parte da história

Reconta um detalhe 
Reconta outra história 
Não reconta 

Fonte: elaboração própria.

Foram contempladas, nesta categoria, o desempenho do interlocutor (família, profissional e 
colega) no reconto do vídeo, ou seja, se a partir das informações dadas o interlocutor conseguia ou não 
recontar o conteúdo do vídeo.

a) Não reconta: quando o interlocutor não reconta o conteúdo do vídeo;
b) Reconta toda história: quando o interlocutor reconta todo o conteúdo do vídeo;
c) Reconta outra história: quando o interlocutor reconta outra história diferente da apresen-

tada no vídeo;
d) Reconta Parte da história (pelo menos 2 itens da narrativa):  quando o interlocutor reconta 

dois itens da narrativa, como por exemplo: o personagem e o local;
Detalhe da história (pelo menos 1 item da narrativa): quando o interlocutor reconta um de-

talhe do conteúdo de vídeo, como por exemplo reconta o personagem.
As categorias foram enviadas para a análise de juízes e o índice de concordância obtido foi de 

92% e 90%.

Resultados e Discussão
        A tarefa de narrativa de com os vídeos teve três momentos: o primeiro quando o aluno 

assistia o vídeo; o segundo quando o aluno comunicador alternativo contava o que assistiu para o parceiro 
de comunicação; terceiro quando o parceiro recontava o vídeo a partir das informações recebidas.

  O gráfico 2, a seguir, apresenta o reconto do vídeo pelos interlocutores (mãe, pro-
fissional, colega).
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 Gráfico 2  - Reconto do vídeo pelos interlocutores (mãe, profissional, colega).

E

     Fonte: Elaboração própria

O gráfico mostra que na categoria não reconta as mães apresentaram uma frequência maior 
em relação aos outros interlocutores, os profissionais foram os parceiros quem mais conseguiram recontar 
toda a história, os colegas recontaram parte da história e um detalhe em maior quantidade. Os Quadros 
3, 4 e 5 descreve o reconto dos vídeos pelos interlocutores e em negrito as palavras iguais a tarefa realizada.

 
O Quadro 3 - O desempenho das mães na tarefa de reconto de vídeo

VÍDEO    RECONTO 
Uma bola de sinuca atingindo outra bola 
que rola para dentro de um buraco

A1- Joga a bola e cai no buraco, como que chama aquele jogo, mas não tem 
que te uma pessoa aí não? Uma pessoa, será joga a bola no buraco.

A2- É sinuca
A3- jogando sinuca 

A4- Não realizou a tarefa
A5- Se recusou a realizar a tarefa 

Uma garota andando na rua, vestindo 
uma meia e um sapato

A1- Eu sei você está falando que uma mulher está caminhando

A2- Ela está caminhando

A3- Não entendi, a menina ta comendo maçã de tênis com boné na cabeça.
A4- Não realizou a tarefa
A5- Se recusou a realizar a tarefa 

3 - Uma garota comendo um bolo e um 
garoto rouba o bolo e ela mostra que está 
brava

A1- A mulher está comendo aí vem um moço cata a comida dela e sai 
correndo
A2- Estava duas amigas uma comendo o pão e a outra pegou e a outra ficou 
brava

A3- Ela ta comendo pão aí ela deu a mordida aí o menino tomou dela e 
correu.
A4- Não realizou a tarefa
A5- Se recusou a realizar a tarefa 

Fonte: Elaboração pela própria autora 
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O Quadro 4  apresenta o desempenho dos profissionais na tarefa de reconto de vídeo.

Quadro 4 - Desempenho dos profissionais na tarefa de reconto de vídeo.

VÍDEO    RECONTO 
4- Garoto da um livro para uma menina A1- Ela está falando que ele tem que prestar a atenção no 

livro

A2-  ah, entendi, então tinha uma menina e ela pediu para 
um menino indicar um livro para ela.
A3- ah, um menino e uma menina, a menina pegou um 
livro pra ler e o menino foi embora.
A4- eu entendi que tem uma menina e um menino no 
vídeo, eles estão lendo livros. Foi isso que eu entendi, eles 
estão lendo, os dois, foi o que você me mostrou, o que você 
contou para mim.
A5 - Alguém desenhando

5- Uma garota coloca o prato e o garfo embaixo 
da mesa

A1- tem a mesa está certo, tem prato e copo porque tinha 
que está em cima da mesa não embaixo,  Alguém tirou de 
cima e pos embaixo

A2- uma menina que estava se preparando para comer no 
chão e ao lado dela estava a mesa, é isso?
A3- ela ta no uma menina que está comendo num prato. 
Tem o prato. Tem a menina ela ta comendo o chão, ela 
come o chão.
A4- eu acho que tem alguém na cozinha comendo uma 
maçã. Na cozinha tem copo, tem colher, tem prato, no pra-
to tem a maçã e tem alguém comendo a maçã. Eu acho
A5- Está cantando no microfone

6- Uma garota em uma cadeira de rodas come 
banana e joga fora a casaca e uma moça que 
caminha escorrega na casca

A1- Ela comeu a banana e jogou a casca. O menino agora 
chegou foi andando

Escorregou na banana e caiu.
A2- Então, tinha uma moça cadeirante que estava comendo 
uma banana, ela descascou a banana, jogou a casca no chão 
passou uma moça e escorregou.

A3- entendi a menina na cadeira de rodas come banana e 
jogou a casca fora, a mulher vem andando e cai.
A4-Ela estava andando, escorregou na banana e caiu.
A5- Alguém de blusa de frio.

Fonte: Elaboração pela própria autora
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Quadro 5 - O desempenho dos colegas na tarefa de reconto de vídeo

VÍDEO RECONTO
7- Uma garota coloca o gato dentro de uma caixa e 
fecha a caixa

A1- um neném para colocar na caixa

A2- ele está dando presente para mãe dele.
A3- ela pegou o gato colocou na caixa e saiu
A4- o que tem a ver com biblioteca e ler, como é 
na minha escola, a gente le um livro, é tipo ler na 
biblioteca
a menina brincando com o cachorro

8- Uma garota escreve com uma cenoura e depois a 
come

 A1-É uma corda, um vômito, comendo o caderno
A2- estava lendo um livro
A3- e escreveu e depois comeu

A4- Brinquedos, ler, banana, pepino, parquinho e 
brinquedos
A5-   menina estudando

9- Um garoto andando lendo uma revista e falando 
no celular, pisa em uma poça de água e molha os pés

A1-  está andando, foi para casa correndo
A2 - estava lendo e choveu.
A3- Ele coloca o pé no rio, no riozinho e depois ele 
pega e vai embora
A4 Era mulher andar, só existe mulher andando, as 
pequenas ela estava dando quarto ou cinco.
A5- uma menina brincando.

Os quadros descreveram como os interlocutores (mãe, profissional e colega) recontaram a 
história dos vídeos que os alunos comunicadores alternativos assistiram, observou-se que os profissionais 
conseguiram recontar as histórias com maiores detalhes, a exemplo da profissional na tarefa de vídeo nº 
6 que recontou: “Então, tinha uma moça cadeirante que estava comendo uma banana, ela descascou a 
banana, jogou a casca no chão passou uma moça e escorregou. ”, nessa história tem uma sequência lógica 
de começo, meio, fim e os elementos da narrativa elementos da narrativa: moça (personagem), comendo 
(ação)+ banana, jogou (ação) + chão (local).

Os colegas em algumas tarefas apresentaram dificuldades no reconto do vídeo por dois moti-
vos: não compreender as habilidades expressivas dos alunos comunicadores alternativos e dificuldades na 
elaboração de uma narrativa, como no vídeo 8, em que aluna A4 apontou as imagens de “Brinquedos, ler, 
banana, pepino, parquinho e brinquedos” na sua pasta e a interlocutora não conseguiu utilizar as dicas 
que a aluna deu para construir uma história, ao escolher essas imagens a aluna fez algumas relações entre 
o que assistiu e as suas experiências, por isso que escolheu as figuras de “brinquedo, ler” (a menina estava 
escrevendo, mas poderia ser brincando de escrever ou ler)” as imagens de “banana, pepino” esses substan-
tivos apresentam semelhanças no formato com a cenoura. 

As mães nas tarefas realizadas conseguiram identificar pelo menos um elemento da narrativa, 

como no vídeo n º 3 com o aluno A2 “Estava duas amigas uma comendo o pão e a outra pegou e a outra 
ficou brava”, a parceira de comunicação conseguiu recontar boa parte da história trocando apenas o papel 
das personagens, pois uma menina comia o bolo e o menino veio e pegou o bolo dela e não duas comendo 
o como a mãe contou. Essa troca de personagem não comprometeu a compreensão da história. 

Na maioria das tarefas os interlocutores conseguiram compreender o tema da narrativa com 
as informações dadas pelos alunos, como per exemplo no vídeo nº1 em que a mãe da aluna A1 não 
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lembrou o nome do jogo de “sinuca”, mas descreve as ações do jogo “ joga a bola e cai no buraco...”. Os 
profissionais foi o grupo que conseguiu recontar utilizando uma quantidade maior de palavras iguais a da 
tarefa solicitada. Os colegas foram o grupo que recontou histórias com uma extensão mais curta e com 
temas não relacionados aos vídeos assistidos pelos alunos.

       Em seu artigo Smith, et al., (2018) descreveu a importância do parceiro de comuni-
cação na descrição dos detalhes e no acréscimo de informações, no caso os colegas não conseguiram na 
maioria ampliar as informações recebidas resultando em narrativas mais curtas e menos elaboradas. Nesse 
mesmo artigo os autores ressaltaram a importância de programas de intervenção que desenvolva as habi-
lidades do discurso narrativo para diferentes contextos e finalidades. 

Murray, et al., (2018) também analisaram a tarefa de produção de vídeo, com os diferentes 
parceiros de comunicação e os achados foram semelhantes, os alunos conseguiram realizar a tarefa com 
características bem específicas com relação extensão curta dos enunciados, a ausência de detalhes e com 
isso limitava a atuação do interlocutor principalmente quando esse não tinha a familiaridade com o siste-
ma de comunicação alternativa. 

A narrativa é recurso importante no desenvolvimento da leitura e da escrita do aluno, não 
somente professores precisam ser capacitados para o ensino de linguagens alternativas, mas também a 
família e os colegas, para que o aluno consiga encontrar um ambiente seguro e adequado para ampliar 
as suas habilidades de comunicação, é preciso ter a clareza daquilo que o aluno não realizou porque não 
conseguiu devido as sua individualidade motora e entre outras cognitiva, ou porque não lhe foi ensinado, 
ou mesmo porque as exigências da tarefa não são contempladas pelo seu sistema de comunicação.

Conclusão
 Os parceiros de comunicação na maioria conseguiram recontar o vídeo, o grupo de profissio-

nais foi o que apresentou uma frequência maior de reconto completo das histórias, esse fato ocorreu pelo 
conhecimento que esse grupo tinha das características individuais dos alunos, do sistema de comunicação 
do aluno e da tarefa solicitada e em algumas tarefas ofereciam o modelo de elaboração de sentenças (frase) 
usando o sistema gráfico.

A pesquisa mostrou que na maioria das tarefas mesmo nas cenas consideradas absurdas os 
alunos conseguiram informar o tema e os personagens, mas por outro lado reafirmou os dados da literatu-
ra da importância do parceiro de comunicação na construção de narrativas mais completas e elaboradas.

Para contar o vídeo que assistiu para o parceiro de comunicação, exigiu dos alunos a atenção 
para assistir vídeo, memória, ordenar os fatos, escolher a habilidade de expressão e tirar as dúvidas do 
interlocutor. Ao refletir que as linguagens alternativas utilizadas pelos alunos participantes não tinham a 
mesma velocidade que a fala as trocas de informações entre aluno usuário de um sistema de CSA e par-
ceiro de comunicação tiveram uma duração maior e com algumas dificuldades principalmente quando o 
parceiro desconhecia os gestos, os olhares, as expressões faciais e outras linguagens com o corpo.
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