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Resumo Verifica-se, a nível internacional, uma escassez de estudos sobre o desenvolvimento da 

linguagem na criança com necessidade de adquirir formas alternativas de comunicação. De acordo 

com von Tetzchner (2010), para as crianças com problemas motores e que não falam, as tecnologias 

de apoio podem funcionar como próteses comunicativas, dando às crianças oportunidades para 

desenvolver linguagem expressiva. Contudo, muitos aspectos relativos ao desenvolvimento da 

linguagem e comunicação assistida não estão documentados na literatura. Os dados aqui apresentados 

são resultado de um estudo internacional que envolve 16 países. Estes resultados parciais são 

baseados na informação obtida nas entrevistas realizadas a profissionais, pais, crianças e pares, e 

reportam a formação e envolvimento dos pais, crianças e profissionais no processo de intervenção. 

Incluem descrições do envolvimento dos pais e a satisfação das crianças no uso das tecnologias de 

apoio para a comunicação. Nomeadamente, como os pais vêem o seu próprio papel no 

desenvolvimento da linguagem e comunicação da criança, a sua competência no uso da tecnologia de 

apoio e o seu ensino; e, como é que as crianças se vêem, pelo facto de serem utilizadoras de sistemas 

alternativos de comunicação. A investigação, ainda em curso, tem como participantes crianças com 

idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos que não usam a fala para comunicar e que já usam 

tecnologias de apoio para a comunicação há mais de um ano. Todas as crianças incluídas neste estudo 

foram consideradas pelos profissionais, que com elas trabalham, como tendo boa capacidade 

cognitiva. Quando questionadas sobre o que sentem relativamente à sua tecnologia de apoio para a 

comunicação, quase todas as crianças expressaram satisfação com o sistema que estão a usar. Têm 

poucas sugestões para mudanças ou melhorias. Isto pode reflectir que têm pouca experiência com 

outras tecnologias de apoio para além da sua. E, nunca tiveram oportunidade de interagir com adultos 

utilizadores de sistemas alternativos de comunicação. A avaliação dos pais das crianças relativamente 

ao apoio para desenvolver competências no uso das tecnologias de apoio para a comunicação é muito 

variável, indicando que não há padrões estabelecidos e estratégias educativas usadas de modo 

consistente com estas crianças e suas famílias. Este facto pode reflectir também uma grande 

variabilidade na competência dos profissionais. O conhecimento sobre a introdução de sistemas 

gráficos e tecnologias de apoio para a comunicação é de extrema importância para se compreender a 

emergência de competências comunicativas nos utilizadores de comunicação assistida. 
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