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Resumo
A narrativa oral de histórias tem sido amplamente utilizada em pesquisas para identificação de
alterações na linguagem. Existe ainda escassez de procedimentos sistemáticos no Brasil para
avaliação da habilidade de narrativa oral. O Test of Narrative Language é um teste norteamericano que avalia compreensão e produção de histórias, e possui três formatos de
apresentação: (1) sem figuras, (2) figuras em sequência, (3) figura única. O objetivo geral
desse trabalho foi investigar o desempenho de falantes do português brasileiro na versão
brasileira do Test of Narrative Language. Os objetivos específicos foram: (1) comparar o
desempenho entre as diferentes faixas etárias de crianças com desenvolvimento típico de
linguagem, falantes do português brasileiro, na versão brasileira do TNL; (2) correlacionar o
desempenho das crianças com desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português
brasileiro, nas tarefas de produção e de compreensão da narrativa, da versão brasileira do
TNL; (3) comparar o desempenho das crianças com desenvolvimento típico de linguagem,
falantes do português brasileiro, nos diferentes formatos de apresentação propostos pelo TNL.
Participaram dessa pesquisa 140 sujeitos, entre cinco e 11 anos e 11 meses de idade com
desenvolvimento típico de linguagem, divididos em sete grupos, de acordo com a faixa etária
prevista pelo teste. Os resultados da comparação entre os grupos etários apontaram para
diferenças com significância estatística entre o grupo de cinco anos quando comparado a
todos os outros grupos, bem como para o grupo de seis anos quando comparado ao grupo de
oito, nove, dez e onze anos. O grupo de sete anos não diferiu estatisticamente dos grupos de
seis e oito anos, e uma das explicações para esse resultado foi a escolaridade dos sujeitos
dessa faixa etária, já que metade do grupo cursava o primeiro ano e metade o segundo ano. Os
grupos a partir de oito anos não tiveram diferença estatisticamente significante entre eles, e as
explicações levantadas para esse resultado foram: (1) o teste adaptado para o português
brasileiro teria um ―efeito teto‖ na faixa etária de oito anos, ou (2) a partir dos oito anos as
crianças apresentariam ―estabilidade‖ no desenvolvimento da habilidade de narrativa oral.
Observou-se que há correlação do desempenho de compreensão e produção nos grupos etários
de cinco, seis e sete anos, o que não ocorre para os demais grupos. Quanto aos formatos,
podemos observar que o método visual de sequencia de figuras mostrou ser um facilitador
para a compreensão das histórias para todos os grupos etários e que o melhor desempenho
para produção de história foi com uma única figura para as faixas etárias de nove e 11 anos.
Conclui-se que, na análise da narrativa, deve-se levar em conta tanto a faixa etária quanto a
escolaridade da criança, e tanto as habilidades de compreensão quanto as de produção, pois
estas podem se correlacionar no início do desenvolvimento da habilidade narrativa e só se
tornarão independentes quando a criança adquirir grande repertório narrativo. É necessário
também considerar qual o método utilizado para eliciar narrativa e qual a natureza do apoio
visual fornecido, pois estes fatores têm influencia no desempenho da criança.

Palavras-chave: Teste de Linguagem; Narração; Linguagem infantil.

Abstract
The oral narrative history has been widely used in research for identifying alterations in
language. There is still lack of systematic procedures in Brazil to evaluate the oral narrative
ability. The Test of Narrative Language is an American test that assesses comprehension and
production stories, and has three presentation formats: (1) without figures, (2) figures in
sequence, (3) single figure. The aim of this study was to investigate the performance of
Brazilian Portuguese's speakers in the Brazilian version of the Test of Narrative Language.
The specific objectives were: (1) compare the performance between the different age groups
of children with typical language development, speakers of Brazilian Portuguese, the
Brazilian version of TNL; (2) correlating the performance of children with typical language
development, speakers of Brazilian Portuguese, the tasks of production and understanding of
the narrative, the Brazilian version of TNL; (3) compare the performance of children with
typical language development, speakers of Brazilian Portuguese in different presentation
formats proposed by TNL. Participated in the study 140 subjects, between five and 11 years
and 11 months old with typical language development, divided into seven groups according to
age predicted by the test. The results of the comparison between the groups pointed to
differences with statistical significance between the five-year group when compared to all
other groups, as well as the six-year group compared to the group of eight, nine, ten and
eleven. The group of seven years did not differ statistically from groups of six and eight, and
one explanation for this result was the education of the subjects in this age group, as half the
group was studying the first year and half of the second year. Groups from eight years had no
statistically significant difference between them, and the explanations raised to this result
were: (1) the adapted test for the Brazilian Portuguese would have a "ceiling effect" at the age
of eight, or (2) from eight years children would present "stability" in the development of oral
narrative ability. It was observed that there is a correlation of understanding of performance
and production in the age groups of five, six and seven years, which does not occur for the
other groups. As for formats, we can see that the visual method of figures sequence proved to
be a facilitator for understanding the stories for all age groups and the best performance for
production history was with a single figure for the age groups of 9 and 11 years. In
conclusion, the analysis of narrative, one should take into account both the age group as the
education of the child, and both comprehension skills as the production, as these can be
correlated at the beginning of the narrative skill development and only become independent
when the child acquire great narrative repertoire. You must also consider that the method used
to elicit narrative and the nature of visual support provided, as these factors have influence on
the child's performance.

Keywords: Language Test; Narration; Child language.
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1 INTRODUÇÃO
A narrativa oral de histórias é uma tarefa complexa de linguagem, que envolve fatores
linguísticos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e fonológicos, além de fatores cognitivos,
como: memória de trabalho, capacidade de monitoramento, capacidade de fazer inferências e
de integrar as informações veiculadas no texto (BRANDÃO; SPINILLO, 2001).
As narrativas podem ser configuradas em forma de ―histórias‖, ―relatos pessoais‖ ou
de ―casos‖. O termo ―história‖ é usado para designar narrativas que contêm enredo fixo e,
geralmente, são formadas por: cenário, personagens, conflito e resolução do conflito
(PERRONI, 1983). Nos ―relatos‖, há compromisso com uma verdade, a criança começa a
narrar experiências efetivamente vividas, como: passeios, viagens, ações ou eventos
presenciados por ela. Os ―casos‖ configuram a relação de ―histórias‖ e ―relatos‖, pois não há
compromissos nem com enredo fixo, nem com a verdade (PERRONI, 1983).
Existe uma integração entre as habilidades de entrada e saída da linguagem falada,
incluindo aqui a narrativa, e essa relação tem despertado o interesse de pesquisadores da área.
Ingram (1974), um dos pesquisadores mais seguidos, defende que a compreensão da
linguagem precede sua produção, ou seja, a criança desenvolve primeiramente a capacidade
de compreender o que lhe é dito e depois se torna capaz de comunicar-se por meio da fala. Tal
hipótese foi sustentada por Harris e colaboradores (1995) e Golinkoff e Hirsh-Pasek (1997),
cujos estudos comprovaram que há um espaço de tempo de vários meses entre a capacidade
de compreender e produzir (HARRIS et al. 1995) e que a criança, no processo de
compreensão, envolve o que lhe foi dito em um esquema, enquanto para a produção é
necessário que ela crie um próprio esquema (GOLINKOFF; HIRSH-PASEK, 1997).
A produção de histórias orais é um recurso que permite analisar a competência
narrativa (esquemas, organização, construções e convenções), mesmo de crianças que ainda
não foram alfabetizadas (SPINILLO, 1993).
A produção bem sucedida de uma história é uma tarefa complexa que se baseia no
conhecimento do conteúdo específico do gênero, como, por exemplo, formas convencionais
usadas como introduções e fechamentos; e conhecimentos linguísticos, como, por exemplo, o
uso de conectivos temporais e causais (KADERAVEK; SULZBY, 2000), já que uma
narrativa deve seguir recursos de linguagem literária, ou seja, características de organização,
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estruturação de sentenças e escolhas lexicais (SILVA; SPINILLO, 2000; NORBURY;
BISHOP, 2003).
Para analisar a narrativa oral de história, consideram-se os indicadores de organização
segundo parâmetros macroestruturais e microestruturais. A análise macroestrutural considera
a coerência da narrativa, ou seja, a presença e a organização dos elementos da história, como:
a manutenção do personagem e do tema; e a relação entre eventos e o desfecho (SPINILLO,
1997; MILES; CHAPMAN, 2002; HEILMANN et al., 2010).
A análise microestrutural considera a sequencialidade e sentido da narrativa, além dos
elementos de coesão que regem a sequência estrutural, com base nos princípios sintáticos e
semânticos. Histórias mais densas do ponto de vista da coesão são, também, aquelas que
apresentam eventos e episódios que envolvem personagens em ações diversas e, ainda, têm
estreita relação com a coerência (HALLIDAY; HASAM, 1976; SPINILLO; MARTINS,
1997; JUSTICE et al., 2006).
Aos dois anos de idade, a criança ainda não é capaz de construir histórias que possam
ser reconhecidas como narrativas propriamente ditas. A narrativa de história se inicia por
volta dos três anos de idade, quando a criança começa a desenvolver a capacidade de
estruturar a narrativa, contando fatos reais ou imaginários, e, aos seis anos, é capaz de
produzir histórias bem estruturadas e completas (BRANDÃO; SPINILLO, 2001; DADALTO;
GOLDFELD, 2009).
Aos 12 anos de idade, espera-se que as crianças tenham capacidade de produzir
histórias com múltiplos episódios, constituídos por estruturas gramaticais complexas,
descrever características dos personagens, usar verbos para se referir ao estado mental dos
personagens, advérbios de tempo, relação causal entre os episódios e as suas consequências
(GILLAM; PEARSON, 2004).
Portanto a habilidade narrativa é adquirida gradualmente, ou seja, espera-se que
quanto maior a idade, melhor o desempenho de compreensão e produção de histórias
(PERRONI, 1983; SPINILLO, 1993; MOTTA et al., 2006; SMITH; SPERB, 2007; BENTO;
BEFI-LOPES, 2010). Outros fatores além da idade também podem influenciar na habilidade
de narrar, como: o ambiente em que a criança está inserida, o contato que ela tem com o
modelo de narrativa de histórias no contexto familiar e escolar (MCCABE; PETERSON,
2001; PETERSON; MCCABE, 2004; MACEDO; SPERB, 2007; CAVALCANTE;
MANDRÁ, 2010).
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Outro aspecto relevante refere-se ao efeito da situação de produção sobre a qualidade
narrativa da história. Analisando-se as inúmeras formas de solicitação para eliciar a produção
de histórias pelas crianças, nas pesquisas na área, nota-se que há uma enorme variabilidade
entre essas solicitações: histórias produzidas pela criança a partir de gravuras (uma única
gravura, uma sequência delas ou um livro de história); a partir de desenho realizado pela
própria criança; a partir de filmes assistidos ou conhecidos pela criança; da apresentação de
um tema ou fornecimento de um título, entre outras.
O efeito dessas variações na forma de eliciar a elaboração de história tem sido
analisado em relação à produção oral, e alguns estudos encontraram que a apresentação de
figuras dificulta a produção de narrativas (SPINILLO, 1991; 1993; SPINILLO; PINTO,
1994). Ao contrário, outros autores comprovaram que, com o apoio das gravuras, as histórias
produzidas pelas crianças são mais estruturadas e completas (GUTTMAN; FREDERIKSEN,
1985; CAIN; OAKHILL, 1996; EISENBERG et al., 2008; KLOP; ENGELBRECHT, 2013).
Dada a complexidade de habilidades necessárias para a narração, é esperado que as
crianças com déficits de linguagem e aprendizagem tenham dificuldade em compreender e
produzir narrativas, o que pode afetar negativamente o progresso escolar (GILLAM;
JOHNSTON, 1992; BOUDREAU; HEDBERG, 1999; SCOTT; WINDSOR, 2000;
BOUDREAU; CHAPMAN, 2000; GREENHALGH; STRONG, 2001; FEY et al., 2004
NEWMAN; MCGREGOR, 2006).
Nesse sentido, a narrativa de história fornece dados linguísticos excepcionalmente
ricos para pesquisadores e clínicos que estão interessados em estudar a competência
linguística da criança e, por isso, tem sido amplamente utilizada em pesquisas para
identificação de problemas na linguagem (CHAPMAN et al., 1998; MUÑOZ et al., 2003;
JUSTICE et al., 2006). Além disso, a narrativa também é utilizada como processo de
intervenção em crianças com distúrbio de linguagem (BISHOP; ADAMS, 1990; SNOWLING
et al., 2000; SCHOENBRODT; KERINS; GESELL, 2003; PETERSEN et al., 2008).
Neste estudo, o foco é a narrativa de histórias orais feitas por crianças. Para investigálas, foi utilizado um procedimento formal e sistematizado, o Test of Narrative Language
(TNL) (GILLAM; PEARSON, 2004).
O TNL é um instrumento formal que se propõe a avaliar a compreensão e produção da
narrativa oral em diferentes complexidades e em diferentes formatos de apresentação. É um
teste amplamente utilizado na literatura internacional para avaliar a habilidade de narrativa
oral em crianças com déficit de atenção e hiperatividade (LUO; TIMLER, 2008), alterações
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em aspectos da narrativa oral em indivíduos com algum déficit na linguagem (COLOZZO et
al., 2011) e com crianças bilíngues, com ou sem alteração de linguagem (UBELS, 2012),
dentre outras patologias.
A tradução e a adaptação da versão original do TNL para o português foi realizada pela
nossa equipe (Laboratório de Estudos, Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico – LEAD)
(ROSSI et al., 2015 e ROSSI et al., no prelo), após autorização do autor e da editora do teste
(Anexo 1).
O objetivo geral deste estudo foi investigar o desempenho de crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro com idade entre cinco
anos e 11 anos e 11 meses na versão brasileira do TNL. Os objetivos específicos foram:
(1) comparar o desempenho entre as diferentes faixas etárias de crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, na versão brasileira do
TNL; (2) correlacionar o desempenho das crianças com desenvolvimento típico de linguagem,
falantes do português brasileiro, nas tarefas de produção e de compreensão da narrativa, na
versão brasileira do TNL; (3) comparar o desempenho das crianças com desenvolvimento
típico de linguagem, falantes do português brasileiro, nos diferentes formatos propostos pelo
TNL.
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2 JUSTIFICATIVA
Como parte fundamental do processo de avaliação da linguagem, a escolha dos
instrumentos permitirá a investigação de habilidades específicas, que poderão auxiliar no
diagnóstico fonoaudiológico, no planejamento terapêutico e na realização de avaliações
durante o processo de intervenção, a fim de acompanhar a evolução da criança e, se
necessário, modificar o planejamento terapêutico.
Dessa forma, ressalta-se a importância da avaliação quantitativa da linguagem, para o
auxílio ao diagnóstico precoce e início da intervenção terapêutica imediata, que tem como
objetivo minimizar o efeito do déficit da linguagem na vida social e, posteriormente, escolar
da criança (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008; LINDAU, 2014).
Sabe-se que narrativas orais são consideradas uma importante ferramenta de avaliação
de crianças por causa da riqueza de informações que fornecem sobre habilidades cognitivas
básicas para o desenvolvimento da linguagem, como a atenção e a memória, e sobre
habilidades de linguagem propriamente ditas, como sintaxe e semântica.
Nesse sentido, podemos afirmar que narrativas demonstram a capacidade de uma
criança para organizar as informações de forma coesa, governado por regras, relacionar
eventos de maneiras previsíveis; e antecipar as informações necessárias para a compreensão
do ouvinte (OWENS, 2004).
No Brasil, alguns estudos privilegiaram o desenvolvimento da habilidade de narrativa
oral de crianças típicas (MACEDO; SPERB, 2007); a avaliação da narrativa em crianças com
distúrbio específico de linguagem (BEFI-LOPES et al., 2008) e outros subgrupos clínicos
(LIRA et al., 2009; AMEMIYA; GOULART; CHIARI, 2013; GANTHOUS, 2014); e
também o uso da narrativa como intervenção para o desenvolvimento das habilidades de
linguagem (OLIVEIRA, 2010; VERZOLLA et al., 2012).
Logo, a disponibilidade de instrumentos para sistematizar a avaliação da narrativa
serviria como base para fonoaudiólogos clínicos e pesquisadores, pela possibilidade de
estabelecer um perfil de habilidades e dificuldades em tarefas de compreensão e de produção
de narrativa oral de história e poder auxiliar no processo de avaliação e diagnóstico da
linguagem falada de crianças brasileiras.
Além dessa contribuição, há também a possibilidade de futuros estudos transculturais,
após vencer outras etapas de validação do instrumento. A partir disso, justifica-se a escolha do
tema dessa dissertação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Quando a habilidade para narrar histórias oralmente é avaliada, podem-se considerar
os parâmetros macro e microestruturais, como já apresentado anteriormente. Esses parâmetros
analisam tanto a compreensão da história contada quanto a produção de histórias. Como a
análise da narração oral é mais acessível do que a análise da compreensão narrativa, os
autores normalmente aplicam os dois níveis de análise apenas aos componentes da narração
oral. No entanto, as análises das micro e macro estruturas podem ser usadas para revelar a
complexidade enfrentadas pelo ouvinte e os efeitos resultantes da compreensão narrativa
(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1983; GRAESSER, GERNSBACHER; GOLDMAN, 1997;
VAN DIJK, 1997).
Para fins didáticos, dividiu-se este capítulo em dois grandes itens: 3.1. Narrativa Oral
de Histórias e 3.2. Test of Narrative Language (TNL).
O primeiro item divide-se em dois subitens: no primeiro subitem, serão abordados
estudos que falam sobre a compreensão e a produção de histórias prioritariamente em crianças
com desenvolvimento típico de linguagem. No segundo subitem, apresentar-se-ão aqueles
estudos que abordam a influência dos métodos de eliciação fornecidos para a criança,
métodos esses que variam entre a contagem de história eliciada por uma pergunta, a eliciação
por meio de recursos visuais, como figura única, pranchas com um conjunto de figuras ou
livro com imagens, ou até a recontagem de uma história.
O segundo item divide-se em dois subitens: no primeiro subitem, será apresentado o
instrumento utilizado nesta pesquisa (TNL) e no segundo subitem, serão trazidos os estudos
que utilizam tal instrumento para avaliação da narrativa oral infantil. Destaca-se que foram
selecionados estudos com o mesmo material, porém, com objetivos e propostas diferentes.

3.1. Narrativa Oral de Histórias: compreensão e produção

Para o entendimento da habilidade de narração de histórias, foi realizado levantamento
bibliográfico de estudos sobre compreensão e/ou produção. Ambas são importantes e
evidenciam o quanto a criança é capaz de apropriar-se de conceitos, fazer uso de sequência
temporal para, de forma coerente e coesa, iniciar, manter e concluir ideias e, ainda, atentar,
memorizar e entender o conteúdo daquilo que escuta.
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Em relação à compreensão da narrativa, o ouvinte primeiramente converte o som em
sinais neurais e, em sequência, os sons encontram as palavras familiares, já armazenadas no
cérebro, uma espécie de ―léxico mental‖. Para entender uma sentença, o ouvinte deve utilizar
pistas, na ordem em que as palavras são ditas, para criar significados complexos. Os ouvintes
não esperam até o fim da sentença para pensar no significado desta, ao contrário, vão
construindo uma interpretação progressivamente, conforme as segmentações sonoras são
ouvidas. Pensando, então, numa sequência de sentenças, como numa história, o ouvinte tem
que combinar o entendimento das sentenças que estão sendo ditas com o conhecimento prévio
sobre o assunto, a fim de entender e memorizar o conteúdo como um todo (BISHOP; 1997).
O ouvinte deve, então, ter a habilidade de acesso léxico, memória e capacidade para realizar
inferências (BRANDÃO; SPINILLO, 1998; 2001).
Compreender e predizer o próprio comportamento e o dos outros é uma habilidade
sociocognitiva importante para um bom desempenho nas interações sociais. Entre essas
habilidades úteis do ponto de vista de adaptação ao mundo social, destaca-se a capacidade
cognitiva de inferir o que outras pessoas estão pensando, sentindo, aprendendo a identificar a
intencionalidade das ações humanas, capacidade esta conhecida como teoria da mente
(LYRA; ROAZZI; GARVEY, 2008).
Há indícios de que o início da aquisição desta capacidade atribuir estados e, assim,
realizar inferências, se dá por volta dos quatro anos de idade (ASTINGTON de 1990). A
teoria da mente visa estabelecer meta-representações, derivadas de uma competência
cognitiva, capaz de construir e manipular essas representações. Como o exemplo das histórias
de faz-de-conta, em que o indivíduo passa a refletir sobre representações a respeito de
representações primárias (relacionadas a respeito do mundo real) e, com isto, meta-representar
(representação de representações) também denominada de representações secundárias. Desta
forma, pode-se afirmar que a teoria da mente está intimamente ligada à linguagem,
permeando a capacidade das crianças de entender a narrativa (GARFIELD; PETERSON;
PERRY, 2001; MAR, 2003; 2011).
Diante da importância de se desenvolver a linguagem voltada aos estados mentais e de
suas possíveis implicações educacionais e sociais, ganha destaque a estimulação de atividades
nos contextos de desenvolvimento da criança para o aprimoramento desta habilidade referente
aos estados mentais (RODRIGUES et al., 2011).
Dentre as atividades, ressalta-se a mediação de livros de histórias infantis, os quais
vêm sendo indicados por estudiosos como um recurso lúdico e útil para estimulação da

19

linguagem (SYMONS et al., 2005; RODRIGUES; TAVARES, 2009) e desenvolvimento da
habilidade de compreender e contar histórias.
Em relação à produção de história, o indivíduo deve ser capaz de estruturar sequência
de ideias e ações temporalmente, apresentando o início (cenário, personagens), a situação
problema e a resolução do problema.
Estudo com falantes do inglês, hebreu e espanhol apontaram o surgimento da
habilidade de contar histórias por volta dos três anos. Entre três e cinco anos de idade, as
crianças passam da descrição de objetos às sequências temporais de ações relevantes à
solução de problemas. Já a narrativa produzida entre os seis e os dez anos traz a expressão dos
estados mentais dos personagens, o que eles sentem ou pensam (MCKEOUGH, 1982). Por
volta dos dez anos de idade, o desenvolvimento das habilidades narrativas atingem um pico
de complexidade (MCKEOUGH 2000). No entanto, as habilidades narrativas continuam
sendo aperfeiçoadas durante os anos escolares e, também, na idade adulta (GENEREUX;
MCKEOUGH, 2007; ALAMILLO; COLLETTA; GUIDETTI; 2013).
Estudo com crianças de quatro, seis e oito anos com desenvolvimento típico de
linguagem (pré-escolares e de séries iniciais) comparou quanto à produção oral de scripts,
histórias e relatos de experiência pessoal sobre tópicos diversos, com o objetivo de investigar
o desenvolvimento de habilidades narrativas gerais e específicas particulares a cada gênero
narrativo analisado. Destacando-se os resultados obtidos em relação à produção oral,
verificou-se que, com o aumento da idade/escolaridade, as histórias tornavam-se mais
complexas e elaboradas. Enquanto as crianças pré-escolares incluíam poucos elementos
próprios de história em suas produções, as crianças da primeira série incluíam mais
frequentemente situações-problema e final. Mais da metade das produções da terceira série
apresentava uma introdução, situação-problema, resolução dessa situação e um final
conectado de forma clara, o que não era observado nas produções da primeira série
(HUDSON; SHAPIRO 1991).
Estudo com 50 sujeitos entre cinco e seis anos mostrou que, em início de
alfabetização, as crianças já apresentam conhecimento da estrutura da narrativa, com domínio
satisfatório da relação temporal entre os eventos narrados, utilizando operadores narrativos
com predominância de ―aí‖ e ―depois‖ e fazendo uso de relações espaço-temporais
organizadas. As relações causais estavam em fase de estruturação. Quanto à comparação entre
as modalidades ―história‖ e ―relato‖, observou-se que as crianças apresentaram maior
facilidade na produção da história do que no relato, precisando, na maior parte das vezes, de
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mediação no relato. Observou-se, também, que as crianças responderam a todo tipo de
pergunta eliciadora e respeitaram a sequência temporal, tanto na história quanto no relato. E,
por fim, as autoras enfatizaram que as crianças usaram o ―aí‖ como elemento de coesão causal
e temporal, tanto na história como no relato (DADALTO; GOLDFELD, 2000).
Ainda falando de crianças com desenvolvimento típico de linguagem, foi feito um
estudo com 60 escolares falantes do português brasileiro, na faixa etária entre sete e 10 anos
de idade, que utilizou uma série de 15 histórias representadas por figuras, compostas por
quatro cenas cada. Como resultado, foi encontrado que, para todas as faixas etárias, o discurso
predominante foi o do tipo causal e houve diferenças estatisticamente significantes entre as
faixas etárias para os tipos de discurso causal e intencional. Também se verificou que o
aumento da complexidade das histórias fornecidas e o aumento da idade provocaram um
aumento do tipo de discurso intencional e diminuição do tipo de discurso descritivo.
Concluíram que a capacidade de ordenação temporal já está desenvolvida aos sete anos, e os
tipos de discurso realizados sofrem influência da idade e do tipo de história fornecida
(BENTO; BEFI-LOPES, 2010).
Crianças com qualquer déficit na linguagem são geralmente menos proficientes em
produção de narrativas em comparação com crianças com desenvolvimento típico. Suas
histórias tendem a ser mais curtas (SCOTT; WINDSOR, 2000; REILLY et al., 2004;
COLOZZO et al., 2011) e com baixas classificações gerais de qualidade (MCFADDEN,
GILLAM, 1996; FEY et al, 2004) do que as de crianças da mesma idade com
desenvolvimento típico. Quanto ao conteúdo, histórias contadas por crianças em idade escolar
com distúrbios de linguagem tendem a incluir menos proposições, ideias principais da história
ou elementos gramaticais (BISHOP; DONLAN, 2005; MACEDO; SPERB, 2007; OLIVEIRA
et al., 2013), e conter menos termos de estado cognitivo (MANHARDT; RESCORLA, 2002;
BISHOP; DONLAN, 2005). Quanto ao desenvolvimento da habilidade narrativa, as crianças
com distúrbio de linguagem desenvolvem suas habilidades narrativas ao longo do tempo, mas
não ao nível de seus pares com desenvolvimento típico (REUTERSKIÖLD; HANSSON;
SAHLÉN, 2011).
Estudo com um grupo de crianças com desvio fonológico, outro grupo de crianças
com desvio fonológico como parte das manifestações do distúrbio de linguagem e, por último,
um grupo de crianças com desenvolvimento típico, nas idades três a seis anos, mostrou que
crianças com desvio fonológico não diferiram significativamente das crianças do grupo típico
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sobre as medidas narrativas de produção de histórias e de capacidade das crianças para
responder às perguntas sobre a história (compreensão). No entanto, as crianças com desvio
fonológico e distúrbio de linguagem associados diferiram significativamente das crianças com
desvio fonológico e das crianças típicas. O grupo apresentou menor desempenho para
responder perguntas factuais (que se atêm aos fatos, sem buscar interpretá-los) e inferenciais,
além das medidas de acurácia da história. Em relação à estrutura da história, o uso da
gramática da história também diferiu do grupo com distúrbio para os outros dois grupos
(WELLMAN et al., 2011).
Na segunda parte do estudo, que utilizou um desenho de coorte longitudinal, as
crianças recontaram histórias antes de serem alfabetizadas, e o objetivo foi determinar se a
aquisição da habilidade narrativa prevê competências de alfabetização em idade escolar
(decodificação de leitura das crianças, compreensão de leitura, escrita e capacidade de
linguagem). Medidas de sintaxe e diversidade lexical foram os melhores preditores para a
alfabetização (WELLMAN et al., 2011).

3.1.1 Métodos para eliciação de narrativa

Como apresentado anteriormente, existem diversos fatores externos que podem
influenciar na capacidade narrativa das crianças, e neste item será discutido como o formato
de apresentação da tarefa de narração poderia influenciar positiva ou negativamente no
desempenho dos indivíduos na produção de histórias orais, segundo estudiosos.
Estudo investigou compreensão e produção de histórias e as relações entre essas
habilidades em crianças de quatro e cinco anos, utilizando diferentes maneiras para
investigação. Na tarefa de produção, solicitava-se a elaboração de uma história a partir de um
livro com uma sequência de gravuras e a partir de uma única gravura. Na tarefa de
compreensão e recontagem, as crianças ouviam uma história em gravador, enquanto olhavam
um livro com ilustrações correspondentes ao texto que estava sendo ouvido, e então,
solicitava-se a elas que recontassem a história, utilizando as ilustrações do livro como apoio.
Os resultados mostraram que as produções das crianças com um bom nível de compreensão
eram semelhantes às produções das crianças com um nível elementar de compreensão, não
havendo, portanto, uma correlação entre a qualidade da história produzida e o nível de
compreensão dos participantes. A única correlação significativa verificada entre produção e
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compreensão ocorreu quanto à densidade proposicional, visto que as crianças com boa
compreensão eram aquelas que produziam histórias com um grande número de preposições.
Importante comentar que, neste estudo, a forma como a recontagem foi analisada enfatizava a
capacidade de relembrar proposições do texto original, sem atentar para a reprodução das
ideias principais contidas no texto original e sem considerar os aspectos relativos à
organização textual da história reproduzida (GUTTMAN; FREDERIKSEN, 1985).
Com a hipótese de que histórias produzidas a partir da sequência de gravuras seriam
mais sofisticadas do que a partir do desenho (uma vez que a sequência de gravuras sugeria
elementos importantes da história, como tema, cena, protagonistas), foi feito um estudo com
crianças brasileiras (SPINILLO; 1993) e com crianças inglesas e italianas (SPINILLO;
PINTO, 1994). Nos dois estudos, as crianças foram igualmente divididas em três grupos
etários: quatro anos (pré-escolar), seis anos (alfabetizados) e oito anos (primeiro grau). A
produção das crianças foi eliciada em quatro situações: 1) a partir de desenho; 2) a partir de
sequência de cartões; 3) produzir uma história sem apoio visual; 4) ditar uma história ao
examinador sem apoio visual. Ao contrário do esperado, não foram encontradas diferenças
significativas entre as situações com apoio visual (desenho vs. gravuras), sendo as diferenças
detectadas apenas em função da presença ou ausência do estímulo visual. Histórias
produzidas sem a utilização de gravuras eram mais elaboradas do que aquelas produzidas a
partir deste recurso. Esses resultados confirmam os dados obtidos no estudo anterior da
mesma autora, com narrativas textuais (SPINILLO, 1991), e de outros autores que estudaram
a situação da produção da narrativa oral (EISENBERG et al., 2008).
Num estudo que se propôs a investigar a natureza das relações entre compreensão e
produção de histórias, crianças de sete e oito anos de idade foram divididas em três grupos:
(1) nível de compreensão abaixo do esperado para a idade; (2) nível de compreensão acima do
esperado para a idade; e (3) nível de compreensão compatível com a idade, servindo, este
grupo, como parâmetro de comparação para os outros dois. O nível de compreensão foi
avaliado por meio de um teste padronizado que consiste, basicamente, em responder
perguntas sobre pequenos textos lidos, cuja complexidade aumenta no decorrer do teste. A
produção foi avaliada por meio da elaboração oral de histórias em duas condições: a partir de
um tema fornecido pelo examinador e a partir de uma sequência de gravuras. As histórias
foram categorizadas em: não história, história incompleta e história completa. No geral, as
histórias eram mais elaboradas quando produzidas a partir da sequência de gravuras do que a
partir do tema; sendo este efeito mais acentuado entre as crianças menos habilidosas em
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compreensão (grupo 1), para as quais as gravuras auxiliavam a produção. Observou-se, ainda,
que os grupos 2 e 3 eram sistematicamente melhores nas produções do que as crianças com
nível elementar de compreensão. Este resultado indica uma correlação entre produção e
compreensão (CAIN; OAKHILL, 1996).
Com o objetivo de verificar o tempo de narrativa e de pausa, o número de palavras e
de intervenções do interlocutor em narrativas orais de crianças falantes do português
brasileiro, foi feito um estudo com 31 crianças, divididas em quatro grupos etários: grupo 1
(três anos e um mês a quatro anos); grupo 2 (quatro anos e um mês a cinco anos); grupo 3
(cinco anos e um mês a seis anos); e grupo 4 (seis anos e um mês a sete anos). Dois tipos de
recursos foram utilizados para eliciar as narrativas: relato com apoio visual de um livro com
figuras e relato pessoal eliciado pela pergunta "o que você fez hoje?". Os resultados obtidos
indicaram valores significantemente maiores, em situação de narrativa espontânea, para as
variáveis de tempo de pausa e tempo de narrativa. Por outro lado, o número de palavras foi
significantemente maior em situação de livro. Quanto ao número de intervenções do interlocutor, houve relação significante entre essa variável e a idade das crianças, em contexto de
livro. À medida que a idade da criança aumentava, o número de intervenções do interlocutor
diminuía. Foi possível concluir que as crianças apresentaram uma narrativa mais extensa no
contexto de relato com livro sem palavras, em relação ao contexto de narrativa espontânea
(CAVALCANTE; MANDRÀ, 2010).

3.2 Test of Narrative Language (TNL)

3.2.1 Apresentação do instrumento
O Test of Narrative Language (TNL) é um teste norte-americano, que oferece uma
medida para avaliar a aquisição de habilidades de linguagem narrativa (e.g. memória textual,
coesão textual, organização textual, habilidade para formular múltiplas sentenças em torno de
um tema comum). O instrumento mede a habilidade das crianças de responder questões sobre
histórias, reter informações das histórias e criar suas próprias histórias. Para realizar essas
questões, as crianças devem formular ideias sobre personagens, seus objetivos, suas ações e
os resultados, em que elas devem colocar palavras, frases e sentenças juntas a fim de criar
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uma relação sequencial e causal entre os personagens, ações e conflitos (GILLAM;
PEARSON, 2004).
A versão original do TNL é designada para o uso com indivíduos entre cinco anos e 11
anos e 11 meses e foi validada com 1.059 crianças residentes em 20 estados dos Estados
Unidos.
Os principais usos do TNL são: (1) identificar crianças com alterações de linguagem;
(2) determinar se há discrepância entre as habilidades de compreensão e produção oral da
narrativa; (3) documentar o progresso da narrativa como resultado de intervenção da
linguagem; (4) mensurar o nível da narrativa dos sujeitos em pesquisas (GILLAM,
PEARSON, 2004).

3.2.2 Estudos que utilizaram o Test of Narrative Language

A fim de desenvolver uma ferramenta clínica que padronizasse a avaliação de aspectos
microestruturais importantes da produção narrativa para crianças em idade escolar e que fosse
acessível a todos os fonoaudiólogos clínicos e pesquisadores, elaborou-se o Índice
Microestrutura de Narrativa (INMIS). Participaram do estudo 250 crianças de cinco a 12
anos, de diferentes regiões dos Estados Unidos (Texas, Ohio, Wyoming, New Jersey e
Virginia). As narrativas foram coletadas ao longo de um período de seis meses. Foi uttilizado
o Test of Narrative Language (TNL) para eliciação de narrativas orais. As amostras foram
transcritas e segmentadas em c-units (que consiste de uma única oração principal e quaisquer
componentes dependentes). Foram analisados três itens de produtividade: o número total de
palavras, número de palavras diferentes, número e comprimento das c-units. Seis índices
foram incluídos para representar complexidade estrutural durante a produção narrativa:
comprimento de c-units em palavras; comprimento c-units em morfemas; o número total de cunits, que continham duas ou mais orações (complexo); número total de conjunções
coordenadas; número total de conjunções subordinadas; e proporção de c-units complexas.
Esse estudo forneceu um método eficaz para aspectos microestruturais de produtividade e
complexidade de narrativa, para comparação com dados de teste de campo para a idade (de
cinco a 12 anos de idade) ou série (jardim de infância a sexta série) (JUSTICE et al., 2006).
Para investigar a elaboração de sintagma nominal por crianças de cinco, oito e 11
anos, duas narrativas foram desencadeadas por meio das imagens do TNL: uma em resposta a
uma sequência de imagens e uma em resposta a uma única imagem. Observaram-se mudanças
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importantes na elaboração de sintagma nominal nos anos do ensino fundamental, pois as
crianças aprendem a gerenciar contextos narrativos. Variações na representação visual podem
afetar o uso de frases nominais elaboradas, sendo mais provável ocorrer uma linguagem
descritiva em narrativas com base em um contexto de imagem de fantasia único que em um
contexto sequência do retrato realista (EISENBERG et al., 2008).
Estudo utilizou o TNL como método de investigação das habilidades de linguagem e
habilidades de organização narrativa e apontou que crianças com transtorno do déficit de
atenção e hiperatividade, em comorbidade com distúrbio de linguagem, apresentaram
desempenho significativamente menor em narrativa oral que as crianças típicas (LUO;
TIMLER, 2008).
Com a preocupação de que crianças com desenvolvimento típico são vulneráveis aos
efeitos do ruído sobre as habilidades narrativas, comparou-se o desempenho da narrativa oral
infantil no silêncio e no ruído. O Teste SCAN-C para transtorno do processamento auditivo
em crianças foi administrado em 48 crianças entre as idades de seis a oito anos e 11 meses.
Uma versão modificada do TNL, escolhida para avaliar as habilidades complexas de
linguagem, tais como a compreensão narrativa e a habilidade de fazer inferências, foi
administrada a todos os participantes em ambos os ambientes, silêncio e ruído. Os resultados
indicaram um efeito significativo do ruído nas tarefas de narração oral, independentemente do
desempenho no SCAN-C. Houve também uma interação significativa entre os escores SCANC e os escores narrativos. Crianças com baixa pontuação no SCAN-C foram mais vulneráveis
aos efeitos do ruído durante as tarefas de narrativa. Esses resultados chamam a atenção para a
influência do ruído sobre as medidas funcionais de desempenho de linguagem em crianças
com medidas baixas ou normais de habilidades de processamento auditivo (ANTHONY et al.,
2009).
Com o intuito de avaliar as características de uso do vocabulário de 74 crianças
bilíngues, com e sem distúrbio de linguagem, de sete a nove anos de idade, o TNL foi
administrado em participantes bilíngues, falantes do inglês e espanhol. Os resultados
indicaram que os participantes tiveram melhor desempenho ao contar histórias em inglês,
assim como os participantes com desenvolvimento típico tiveram melhor desempenho que as
crianças com distúrbio de linguagem (UBELS, 2012).
Para caracterizar o desempenho de crianças com atraso de linguagem em tarefas de
compreensão e produção de narrativa e conversa espontânea, aplicou-se o TNL e coletou-se
uma amostra de dez minutos de conversação de 11 crianças com histórico de atraso de
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linguagem e 11 crianças com desenvolvimento típico. Os resultados gerais indicaram que
crianças com oito anos de idade com histórico de atraso não têm pontuações de compreensão
ou produção significativamente diferentes do grupo sem histórico de atraso de linguagem. No
entanto uma diferença significativa foi encontrada para a produção de frases complexas em
amostras de conversação, em que as crianças diagnosticadas com atraso produziram menos
frases complexas do que o grupo controle (DOMSCH et al., 2012).
A capacidade de monitorar e atualizar o conteúdo da memória de trabalho é uma
função de execução que se presume desempenhar um papel crítico no processamento da
linguagem. Um estudo de Whitely e Colozzo (2013) investigou 63 crianças do jardim de
infância falantes do inglês, com média de sete anos, com desenvolvimento típico de
linguagem. Elas realizaram produções de narrativas e completaram as tarefas de atualização
de memória e de memória de curto prazo. A capacidade de atualizar a memória de trabalho foi
um fator determinante para o bom desempenho em tarefa de produção de narrativa,
influenciando mais que as variáveis idade e capacidade de memória de curto prazo.
Um estudo foi realizado com crianças bilíngues com e sem atraso de linguagem, cujos
participantes foram testados utilizando uma bateria de testes de linguagem padronizados,
dentre eles o Teste of Narrative Language (TNL). Essa bateria foi aplicada nos participantes
quando estavam no jardim de infância e reaplicada quando os mesmos estavam no primeiro
grau. Os resultados mostraram que os dois grupos tiveram ganhos similares durante o jardim
de infância até o primeiro grau na macro e microestrutura de histórias contadas em espanhol e
inglês. No geral, as crianças com desenvolvimento típico superaram aqueles com atraso de
linguagem em medidas de macro e microestrutura. Para a medida de macroestrutura, o grupo
típico fez melhorias significativamente maiores do que o outro grupo durante o
desenvolvimento do estudo, tanto no inglês quanto no espanhol. Para microestrutura, as
crianças típicas fizeram mais ganhos nas recontagens em espanhol do que em inglês. No
entanto os escores de microestrutura das crianças com atraso não diferiram do jardim de
infância à primeira série em qualquer idioma (SQUIRES et al., 2014).
Destaca-se que um único estudo nacional utilizou uma versão previamente traduzida
do TNL para caracterizar a compreensão e produção de narrativa oral de quatro sujeitos com
diagnóstico de Transtorno de Asperger. A caracterização da linguagem dos sujeitos foi feita
por meio do teste Peabody de vocabulário receptivo. Os sujeitos 1 e 2 tiveram classificação
baixa e os sujeitos 3 e 4 tiveram classificação extremamente alta. Na caracterização do nível
intelectual, o sujeito 1 apresentou retardo mental grave, o sujeito 2 retardo mental moderado e
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os sujeitos 3 e 4 apresentaram retardo mental leve. Para a caracterização da habilidade de
linguagem narrativa, foi utilizado o TNL. A análise dos resultados fez-se de forma qualitativa,
analisando aspectos estruturais da narrativa, tanto na compreensão quanto na produção, de
acordo com a proposta original. A partir dos resultados, verificou-se que, para os quatro
sujeitos, a situação que indicou maior estabilidade de desempenho foi a com sequência de
figuras. A sequência de figuras seria facilitadora no processo de identificação e organização
temporal das ações, o que reflete na produção e na compreensão da narrativa. Os quatro
sujeitos aqui estudados tiveram maior pontuação nas tarefas de compreensão do que nas de
produção oral. Os desempenhos individuais também demonstram que o vocabulário receptivo
e a classificação do QI por si só não são aspectos determinantes para as habilidades de
linguagem narrativa (HANAZUMI, 2006).
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4 OBJETIVOS E HIPÓTESES
O objetivo geral do estudo foi investigar o desempenho de crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, com idade entre cinco
anos e 11 anos e 11 meses na versão brasileira do Test of Narrative Language (TNL).
Os objetivos específicos foram:
(1) comparar o desempenho entre as diferentes faixas etárias de crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, na versão brasileira do
TNL;
(2) correlacionar o desempenho das crianças com desenvolvimento típico de linguagem,
falantes do português brasileiro, nas tarefas de produção e de compreensão da narrativa, da
versão brasileira do TNL;
(3) comparar o desempenho das crianças com desenvolvimento típico de linguagem, falantes
do português brasileiro, nos diferentes formatos de apresentação propostos pelo TNL.

As hipóteses formuladas foram:
Hipótese 1 – A versão adaptada para o Português do Brasil será capaz de caracterizar e
diferenciar o desempenho de crianças falantes da língua com desenvolvimento típico de
linguagem, nas diferentes faixas etárias previstas pelo teste.
Hipótese 2 – Para as crianças menores, o desempenho de compreensão será melhor que o
de produção, e, com o aumento da idade, esse desempenho será semelhante.
Hipótese 3 – Haverá diferença no desempenho das crianças nos diferentes formatos de
apresentação proposto pelo TNL: sem apoio de figuras, figuras em sequência e figura de cena
única.

29

5 MATERIAL E MÉTODO
5.1 Aspectos Éticos

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Filosofia e Ciências da UNESP de Marília (Anexo 2). O Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e Termo de Assentimento foram elaborados para fins específicos desta pesquisa,
segundo Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 422/2012 sobre Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos e recomendações do Comitê de
Ética em Pesquisa da UNESP-Marília.

5.2 Seleção da Amostra

Obteve-se autorização da Secretaria de Educação do Município (Anexo 3) para
realização da pesquisa nas escolas municipais.
Foram selecionadas Escolas Municipais da Rede de Ensino de Marília de diferentes
regiões do município (Anexo 4), para que as diferentes classes sociais fossem representadas
na amostra.
Posteriormente, foi feita a apresentação do projeto e discussão com os diretores e
coordenadores responsáveis pelas instituições, para obtenção da autorização das escolas para
a pesquisa.
Os critérios de inclusão das crianças para esta pesquisa foram, em primeiro lugar,
história negativa de alteração visual, auditiva, sensorial e/ou neuropsicomotora, e ausência de
alterações de linguagem e/ou aprendizagem, apontadas pela professora. Posteriormente,
autorização dos responsáveis mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo 5) e autorização da criança mediante a concordância do Termo de
Assentimento (Anexo 6).

5.2.1 Triagem fonoaudiológica

As crianças que tiveram sua participação consentida pelos pais e/ou responsáveis e
aceitaram participar da pesquisa foram selecionadas para realização da triagem
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fonoaudiológica para confirmar ausência de déficits na linguagem, antes de serem submetidas
à aplicação do TNL.
Foram selecionadas 146 crianças com idade entre cinco anos e 11 anos e 11 meses. A
triagem fonoaudiológica foi feita segundo o Protocolo proposto por Giacheti e Ferrari –
screening adaptado (GIACHETI; FERRARI, 2016). Das 146 crianças triadas, foram excluídas
seis (uma menina e cinco meninos) que tiveram baixo desempenho nas habilidades de
linguagem.

5.3

Grupo Amostral
Participaram deste estudo 140 indivíduos com desenvolvimento típico de linguagem,

de ambos os gêneros, com idade cronológica entre cinco anos e 11 anos e 11 meses.
Os participantes foram divididos em sete grupos etários, conforme dados normativos
da versão original do TNL (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição dos participantes do grupo amostral por idade e gênero
Número de
Grupos
etários

05

06

07

08

09

10

11

Idade

05 anos a 05 anos e 11
meses
06 anos a 06 anos e 11

participantes
N

(%)

20

100

20

meses
07 anos a 07 anos e 11

20

meses
08 anos a 08 anos e 11

20

meses
09 anos a 09 anos e 11

20

meses
10 anos a 10 anos e 11

20

meses
11 anos a 11 anos e 11
meses

20

100

100

100

100

100

100

Média

Desvio

Masculino

Feminino

N

(%)

N

(%)

(meses)

10

50

10

50

66

3,7

10

50

10

50

78,8

4

10

50

10

50

88

3,6

10

50

10

50

103

2,8

10

50

10

50

115

4,5

10

50

10

50

123,4

2

10

50

10

50

139,5

3,8

Padrão
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Tabela 2. Distribuição dos participantes do grupo amostral por escolaridade
Número de sujeitos em cada série

Grupos
etários

Infantil II

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

6º ano

05

19

1

-

-

-

-

-

06

-

20

-

-

-

-

-

07

-

10

10

-

-

-

-

08

-

-

1

19

-

-

-

09

-

-

-

3

17

-

-

10

-

-

-

-

-

20

-

11

-

-

-

-

-

1

19

5.4

Descrição do Procedimento
O TNL é um instrumento internacionalmente reconhecido por investigar a aquisição de

habilidades de linguagem narrativa (e.g. memória, coesão e organização textual e habilidade
para formular múltiplas sentenças em torno de um tema comum), ou seja, o TNL permite
mensurar a habilidade de crianças em reter informações e criar suas próprias histórias. Para
atingir esses objetivos, as crianças devem formular ideias sobre personagens, seus objetivos,
ações e os resultados que trazem essas ações. Para tanto, elas devem elencar palavras, elaborar
frases e encadeá-las, a fim de criar uma relação sequencial e causal entre os personagens,
ações e conflitos.
Conforme citado anteriormente, a tradução e a adaptação do teste original para o
Português Brasileiro foram realizadas pela equipe do LEAD da UNESP/Marília, seguindo as
normas consideradas fundamentais para esse processo, conforme sugeridas pelos estudos de
adaptação e validação de instrumentos (WANG; LEE; FETZER, 2006; REICHENHEIM;
MORAES, 2007; GJERSING; CAPLEHORN; CLAUSEN, 2010). A tradução, retrotradução
e adaptações necessárias foram realizadas por meio das avaliações de equivalência:
conceitual; semântica (realizada em quatro etapas: tradução, compilação das versões
traduzidas e verificação de adaptações necessárias, retrotradução, comparação entre a
retrotradução e a versão original e pré-teste) e operacional.
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Figura 1 - Foto ilustrativa do Kit completo do TNL
Fonte: PROED

Para adaptação, foram realizados ajustes de ordem semântica e sintática compatíveis
com a língua portuguesa e adaptações para atender à cultura do nosso país, como, por
exemplo, a História do Mc Donald‘s, que foi adaptada para a História da Lanchonete, já que o
Mc Donald‘s não é uma realidade das crianças de todas as classes sociais no Brasil.
Tanto em sua versão original como em sua versão adaptada, o TNL é composto por
seis tarefas: três de compreensão e três de produção da narrativa, sendo que as tarefas avaliam
as habilidades de compreender e contar histórias em três formatos: (1) sem apoio de figuras,
(2) figuras em sequencia e (3) figura de cena única.
Cada uma das tarefas possui um escore máximo. Ao final da pontuação, todos os
escores foram somados, a fim de se obter um resultado final. Para calcular o escore dos itens,
a avaliadora gravou a produção das histórias e transcreveu todas as narrativas na íntegra.
A pontuação das tarefas de compreensão e produção da narrativa, em qualquer um dos
três formatos, seguiu o padrão proposto pelo manual do teste original.
Não há limite de tempo para aplicação do teste, independentemente da idade, o teste deve
ser iniciado com o primeiro item e finalizado quando o último item for administrado. O tempo

médio previsto aplicação do teste foi de 25 minutos.

5.4.1 Livro de Registro do Examinador
O desempenho individual do teste de cada criança foi preenchido e arquivado no livro
de registros do TNL. Vale ressaltar que o livro de registro é o mesmo para todas as faixas
etárias.
Cada livro é composto por quatro sessões:
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1)

Informações de Identificação: onde são preenchidas informações relacionadas à

criança, como nome, gênero, data de nascimento, data do teste, escolaridade, escola, bem
como o nome e título do examinador, etc.
2)

Registro de Escores: em que existem espaços para preencher as pontuações referentes

aos seis subtestes (três de compreensão e três de produção de narrativa), escore bruto total,
percentil e escore padrão (tanto de compreensão quanto de narração oral), soma do escore
padrão, índice de habilidade narrativa e percentil total (pontuados de acordo com os dados de
validação da versão original). Há também os itens: ―idade equivalente‖, no qual, de acordo
com dados de validação da versão original, classifica-se a idade equivalente ao desempenho
no teste, independente da idade cronológica da criança; e ―descrição‖, que, de acordo com o
índice total de habilidade narrativa, classifica o desempenho da criança em ―muito superior‖,
―superior‖, ―acima da média‖, ―média‖, ―abaixo da média‖, ―pobre‖ e ―muito pobre‖, de
acordo com dados de validação da versão original.
3)

Observações: informações sobre a produção da fala, fluência e voz. O avaliador ganha

informações adicionais a partir dessas análises, que irão melhorar a interpretação do
desempenho da criança no teste e ajudar a formular um plano de intervenção de linguagem.
4)

Formato Narrativo: sessão que comporta os seis subtestes de compreensão e produção

de narrativa, nos formatos: sem apoio visual, figuras em sequencia e figura de uma cena.
- Subteste I (sem apoio visual): fornece ―a história da lanchonete‖ e 11 questões relacionadas
à história. A história deve ser contada para criança e, em seguida, devem ser feitas as
perguntas e pontuadas de acordo com o manual. Uma questão pode pontuar até dois pontos,
como, por exemplo, ―eles esqueceram a bolsa em casa, o que devem fazer?‖. A criança pode
dar uma resposta com uma ação ―voltar pra casa‖ e marcar um ponto, ou ela pode dar uma
resposta com duas ações corretas ―voltar para casa e pegar a bolsa‖ e marcar dois pontos.
Escore máximo: 15 pontos.
- Subteste II (sem apoio visual): a criança deverá recontar a história da lanchonete. O texto
aparece no livro de registro com palavras em negrito. As crianças recebem um ponto quando
dizem a palavra específica destacada, não importa em qual momento ela diga a palavra.
Escore máximo: 26 pontos.
- Subteste III (figuras em sequencia): fornece ―a história do Naufrágio‖ e nove questões
relacionadas à historia. A história deve ser contada para criança e, em seguida, devem ser

34

feitas as perguntas e pontuadas de acordo com o manual. Uma questão pode valer até dois
pontos, como, por exemplo, ―quem mais participa da história?‖ A criança terá um ponto se
disser ―mãe‖ ou ―professora‖ e dois pontos se citar as duas.
Escore máximo: 11 pontos.
- Subteste IV (figuras em sequencia): a criança deve contar uma história com o apoio da
sequencia de cinco figuras do Livro de Figuras, e o examinador deve pontuar a história de
acordo com os itens do livro de registro: ―eventos‖, ―gramática‖ e ―história‖. Para cada uma
das cinco figuras, há itens que são pontuados de acordo com a história produzida pela criança.
Por exemplo: existe para a primeira figura o item ―nome do menino‖, que vale um ponto se a
criança der nome ao personagem. Escore máximo: 30 pontos
- Subteste V (figura de uma cena): fornece ―a história do Dragão‖ e dez questões relacionadas
à historia. A história deve ser contada para a criança e, em seguida, devem ser feitas as
perguntas e pontuadas de acordo com o manual. Uma questão pode ter até três respostas
corretas, como, por exemplo, ―o que a Luiza fez depois que o dragão cuspiu fogo nela?‖ As
respostas corretas são ―gritou, derrubou o tesouro e correu‖, e para cada ação marca-se um
ponto. São marcados três pontos se a criança se lembrar das três ações.
Escore máximo: 14 pontos
- Subteste VI (figura de uma cena): a criança deve contar uma história com o apoio de uma
figura do Livro de Figuras, e o examinador deve pontuar a história de acordo com os itens do
livro de registro: ―lugar‖, ―personagens‖, ―elementos da história‖, ―vocabulário e gramática‖ e
―história‖. Cada um desses itens tem mais de um subitem, com pontuação de zero a dois. Por
exemplo: no item ―elementos da história‖ existe o subitem ―indica relação causal entre os
eventos‖, que vale zero se a criança não indicar nenhuma relação causal; um ponto se ela
indicar uma relação causal; e dois pontos se ela indicar mais de uma.
Escore máximo: 34 pontos.

5.5

Análise dos dados

As narrativas foram transcritas na íntegra, mesmo não sendo exigido do teste, para que
a pontuação fosse realizada com rigor e fosse fiel ao que a criança produziu e às regras de
pontuação do manual.
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As transcrições das três narrativas de cada criança foram feitas em aproximadamente
trinta a sessenta minutos cada uma. A pontuação de cada sujeito durou aproximadamente uma
hora.
As dúvidas que surgiram quanto à pontuação foram primeiramente discutidas com
membros do grupo de pesquisa, especialistas na área e autoras da versão traduzida e adaptada
do teste (ROSSI et al., no prelo) e com um dos autores do teste, Ronald Gillam, via e-mail.
Também foram realizadas discussões com um linguista, docente do departamento de
Fonoaudiologia, e com uma professora de gramática, com o objetivo de discutir os dados sob
o olhar do português brasileiro.

5.5.1 Análise Estatística

Foi usada a planilha eletrônica MS-Excel na versão do MS-Office 2013 para a
organização dos dados, e o pacote estatístico IBM SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) na versão 23.0, para a obtenção dos resultados.
Foram utilizados os seguintes testes estatísticos Teste de Jonckheere-Terpstra; Teste
de Mann-Whitney, ajustado pela Correção de Bonferron; teste de Análise de Correlação de
Spearman; Teste de Friedman; e Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, ajustado pela
Correção de Bonferroni.
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6 RESULTADOS
Nesse capítulo serão apresentados os resultados referentes ao desempenho das crianças
nos itens da avaliação padronizada do teste.

Na Tabela 3 será apresentado o desempenho e comparação de crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, nos grupos etários, por
meio do escore bruto das tarefas de compreensão, de produção e da soma total de
compreensão e produção. Foi utilizado o Teste de Jonckheere-Terpstra para fazer a
comparação dos grupos etários.

Tabela 3. Desempenho e comparação entre os grupos etários quanto ao escore bruto de
compreensão, escore bruto de produção e escore bruto total do TNL.
Variável

Grupo
Etário

Compreensão
Escore Bruto
total

Produção
Escore Bruto
total

Soma dos
Escores
Brutos

n

Média

DesvioMáxim Percentil Percentil 50 Percentil
Mínimo
padrão
o
25
(Mediana)
75

5

20

23,30

5,45

16,00

34,00

19,00

21,00

27,75

6

20

29,05

3,79

21,00

33,00

25,00

29,50

33,00

7

20

29,50

3,62

23,00

36,00

27,25

29,00

32,00

8

20

32,35

2,08

27,00

36,00

31,00

33,00

34,00

9

20

34,40

2,68

28,00

39,00

33,00

34,50

36,75

10

20

33,60

4,12

29,00

46,00

30,00

33,50

35,75

11

20

34,20

2,04

30,00

38,00

33,00

34,00

36,00

Total 140 30,91

5,10

16,00

46,00

29,00

32,00

34,00

5

20

30,35

6,12

18,00

40,00

25,00

30,50

34,00

6

20

35,70

5,73

24,00

45,00

31,50

35,50

40,00

7

20

39,05

7,97

26,00

51,00

32,25

37,00

47,25

8

20

46,50

11,02

25,00

61,00

37,25

47,50

57,00

9

20

50,10

7,75

31,00

63,00

45,50

49,50

57,25

10

20

51,95

7,05

40,00

64,00

46,75

53,50

57,00

11

20

54,60

7,33

39,00

72,00

50,25

55,00

58,50

Total 140 44,04

11,36

18,00

72,00

35,00

44,00

53,75

5

20

53,65

10,53

37,00

73,00

43,25

51,50

62,00

6

20

64,75

8,64

45,00

77,00

60,00

65,00

72,75

7

20

68,55

10,86

50,00

87,00

60,00

66,00

76,50

8

20

78,85

11,85

55,00

94,00

69,25

80,50

90,75

9

20

84,50

8,60

62,00

98,00

78,25

84,50

92,00

10

20

85,55

9,00

71,00

102,00

79,00

86,00

93,00

11

20

88,80

7,58

75,00

106,00

83,50

88,00

94,00

Total 140 74,95

15,33

37,00

106,00

63,00

77,00

87,00

Legenda: n=número de sujeitos; p=significância (<0,05)

p

<
0,001*

<
0,001*

<
0,001*
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Observa-se que existem diferenças estatisticamente significantes quanto as variáveis
analisadas. Dessa forma, foi aplicado o Teste de Mann-Whitney, ajustado pela Correção de
Bonferroni, para identificarmos quais grupos etários diferem-se dos demais, quando
comparados par a par (Tabela 4).

Tabela 4. Comparação par a par entre os grupos etários quanto ao escore bruto de
compreensão, de produção e escore bruto total do TNL
Par de grupos
etários

Compreensão Produção
Soma dos
Escore Bruto Escore Bruto
Escores Brutos
total
total

5x6

0,001*

0,010**

0,001*

5x7

0,001*

0,001*

0,001*

5x8

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

5x9

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

5 x 10

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

5 x 11

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

6x7

0,946

0,249

0,416

6x8

0,002*

0,002*

0,001*

6x9

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

6 x 10

0,002*

< 0,001*

< 0,001*

6 x 11

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

7x8

0,007

0,020

0,007

7x9

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

7 x 10

0,003

< 0,001*

< 0,001*

7 x 11

< 0,001*

< 0,001*

< 0,001*

8x9

0,013

0,357

0,136

8 x 10

0,428

0,163

0,049

8 x 11

0,010

0,042

0,010

9 x 10

0,237

0,456

0,797

9 x 11

0,795

0,076

0,119

10 x 11

0,270

0,408

0,238

Pode-se observar diferença estatisticamente significante na faixa etária de cinco anos
em relação a todas as outras faixas etárias em todas as variáveis. A faixa etária de seis anos
não apresentou diferença estatisticamente significante da faixa etária de sete anos para todas
as variáveis analisadas, mas apresentou para as demais (oito, nove, dez e onze).
A faixa etária de sete anos não apresentou diferença estatisticamente significante da
faixa etária de oito anos, mas apresentou para as demais (nove, dez e onze). A partir de oito
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anos, os grupos etários não apresentaram diferença estatisticamente significante entre si para
todas as variáveis analisadas.
Com o intuito de verificarmos o grau de correlação entre as variáveis ‗escore total de
produção‘ e ‗escore total de compreensão‘, em cada grupo etário, foi aplicado o teste de
Análise de Correlação de Spearman (Tabela 5).
Tabela 5. Correlação entre escore total de compreensão e escore total de produção do TNL nos
grupos etários
Par de Variáveis

escore total de produção
x
escore total de
compreensão

Grupo Etário

n

r

p

5

20

+0,729

< 0,001*

6

20

+0,571

0,009*

7

20

+0,688

0,001*

8

20

+0,270

0,250

9

20

+0,146

0,540

10

20

+0,272

0,246

11

20

+0,130

0,583

Legenda: n=número de sujeitos; r=Coeficiente de Correlação; p=significância (<0,05)

Pode-se observar que existe correlação entre as variáveis (produção e compreensão)
nas faixas etárias de cinco, seis e sete anos. A partir da faixa etária de oito anos a correlação
não existiu.
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Figura 2-Gráfico de dispersão da correlação entre escore total de compreensão e escore total de produção do TNL
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Na tabela 6 serão apresentados os dados referentes à comparação dos três formatos do
teste (sem apoio de figura, com apoio de sequência de figuras e com apoio de uma única
figura), nas tarefas de compreensão, dentro de cada grupo etário. Para isso, foi aplicado o
Teste de Friedman.

Tabela 6. Comparação entre os três formatos de apresentação das tarefas de compreensão do
TNL nos grupos etários.
Grupo etário

5

6

7

8

9

10

11

Formatos de
apresentação

n

Sem apoio de figuras 20

DesvioMáxim Percentil
Média
Mínimo
padrão
o
25

Percentil
Percentil
50
75
(Mediana)

47,67

17,48

20,00

86,67

33,33

46,67

63,34

Figuras em seq

20

72,28

14,59

45,45

100,00

63,64

72,73

79,55

Figura de uma cena

20

58,57

17,44

28,57

92,86

44,65

57,14

71,43

Sem apoio de figuras 20

68,33

12,59

46,67

86,67

55,00

73,33

80,00

Figuras em seq

20

85,00

9,90

63,64

100,00

81,82

81,82

90,91

Figura de uma cena

20

66,79

12,32

35,71

78,57

58,93

71,43

76,79

Sem apoio de figuras 20

72,33

14,55

46,67

93,33

60,00

73,33

85,00

p

< 0,001*

< 0,001*

Figuras em seq

20

87,27

10,80

63,64

100,00

81,82

86,37

100,00 < 0,001*

Figura de uma cena

20

64,64

13,21

42,86

85,71

57,14

67,86

76,79

Sem apoio de figuras 20

79,33

10,35

60,00

93,33

68,34

80,00

86,67

Figuras em seq

20

91,36

8,59

72,73

100,00

81,82

90,91

100,00 < 0,001*

Figura de uma cena

20

74,64

7,13

57,14

85,71

71,43

71,43

78,57

Sem apoio de figuras 20

85,33

12,16

53,33

100,00

80,00

86,67

93,33

Figuras em seq

20

94,09

6,10

81,82

100,00

90,91

90,91

100,00 < 0,001*

Figura de uma cena

20

80,36

7,64

64,29

92,86

73,22

78,57

85,71

Sem apoio de figuras 20

78,67

14,76

46,67

93,33

68,34

83,34

93,33

Figuras em seq

20

95,91

6,24

81,82

100,00

90,91

100,00

100,00 < 0,001*

Figura de uma cena

20

72,86

13,23

42,86

92,86

64,29

71,43

83,93

Sem apoio de figuras 20

82,33

9,98

66,67

100,00

73,33

80,00

93,33

Figuras em seq

20

96,82

5,34

81,82

100,00

90,91

100,00

100,00 < 0,001*

Figura de uma cena

20

80,36

5,62

71,43

92,86

78,57

78,57

83,93

Legenda: figuras em seq=figuras em sequencia; n=número de sujeitos; r=Coeficiente de Correlação;
p=significância (<0,05)

40

Como foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis
para todos os grupos etários, foi aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon,
ajustado pela Correção de Bonferroni, para identificarmos quais variáveis diferem-se das
demais, quando comparadas par a par (Tabela 7).

Tabela 7. Comparação par a par dos três formatos de apresentação das tarefas de compreensão
do TNL nos grupos etários
Par de Variáveis

Grupo Etário
5

6

Fig em seq x sem apoio de figuras < 0,001* < 0,001*
Figura única x sem apoio de figuras

0,030

0,370

7

8

9

10

11

0,001*

0,001*

0,007*

0,001* < 0,001*

0,079

0,116

0,052

0,279

0,312

Figura única x fig em seq

< 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001*
Legenda: fig em seq = figuras em sequência; (alfa de Bonferroni = 0,016952)

Observa-se que existiu diferença estatisticamente significante entre os formatos
figuras em sequência vs. sem apoio de figuras e figura única vs. figuras em sequência.
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Para verificar se existe diferença de desempenho entre os diferentes formatos do teste
(sem apoio de figura, com apoio de sequência de figuras e com apoio de uma única figura),
nas tarefas de produção, dentro de cada grupo etário, foi aplicado o Teste de Friedman. Esses
dados serão apresentados a seguir, na Tabela 8.

Tabela 8. Comparação entre os três formatos de apresentação, nas tarefas de produção do
TNL, nos diferentes grupos etários.
Grupo
etário
5

6

7

8

9

10

11

Formatos do teste

n

Média

Desviopadrão

Mínimo

Percentil
Máximo
25

Percentil
Percentil
50
75
(Mediana)

Sem apoio de figuras

20

28,27

10,83

3,85

42,31

20,19

30,77

34,62

Figuras em seq

20

36,00

7,30

20,00

53,33

30,83

36,67

40,00

Figura de uma cena

20

35,88

9,03

17,65

52,94

29,41

38,24

41,18

Sem apoio de figuras

20

38,27

12,19

19,23

69,23

27,88

36,54

46,15

Figuras em seq

20

40,83

8,30

23,33

60,00

36,67

40,00

43,33

Figura de uma cena

20

39,71

9,42

23,53

55,88

33,09

38,24

48,53

Sem apoio de figuras

20

45,00

17,34

15,38

80,77

31,73

44,23

53,85

Figuras em seq

20

42,83

8,11

33,33

63,33

36,67

41,67

46,67

Figura de uma cena

20

42,65

12,46

23,53

70,59

33,09

39,71

52,94

Sem apoio de figuras

20

48,85

17,07

19,23

76,92

35,58

48,08

61,54

Figuras em seq

20

47,83

7,36

36,67

63,33

43,33

46,67

53,33

Figura de uma cena

20

56,03

17,56

26,47

82,35

41,92

57,36

72,80

Sem apoio de figuras

20

52,31

14,52

11,54

80,77

43,27

53,85

60,58

Figuras em seq

20

55,17

12,54

43,33

100,00

46,67

53,33

60,00

Figura de uma cena

20

63,53

12,49

38,24

82,35

53,68

64,71

75,00

Sem apoio de figuras

20

54,62

9,30

34,62

69,23

50,00

57,69

60,58

Figuras em seq

20

54,83

10,34

30,00

70,00

46,67

55,00

63,33

Figura de uma cena

20

62,65

15,06

32,35

85,29

56,62

64,71

72,80

Sem apoio de figuras

20

55,77

13,53

26,92

80,77

46,15

55,77

65,38

Figuras em seq

20

56,00

10,00

36,67

70,00

50,00

56,67

62,50

Figura de uma cena

20

68,53

11,85

50,00

88,24

59,56

69,12

76,47

Legenda: n=número de sujeitos; r=Coeficiente de Correlação; p=significância (<0,05)

p

0,470

0,638

0,449

0,247

0,002*

0,387

0,002*
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Como foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para os grupos de
nove e onze anos, foi aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, ajustado pela
Correção de Bonferroni, para identificar quais variáveis diferem-se das demais, quando
comparadas par a par (Tabela 9).

Tabela 9. Comparação par a par nos três formatos de apresentação das tarefas de produção do
TNL nos grupos etários
Formatos do teste

Grupo Etário
5

6

7

8

9

10

11

Fig em seq x Sem apoio de figuras

—

—

—

—

0,401

—

0,911

Figura única x Sem apoio de figuras

—

—

—

—

0,007*

—

0,003*

—

—

—

—

—
0,011*
Legenda: Fig em seq = figuras em sequência; (alfa de Bonferroni = 0,016952)

0,002*

Figura única x Fig em seq

Observa-se que existiu diferença estatisticamente significante entre os formatos figura
única vs. sem apoio de figuras e figura única vs. figuras em sequência.
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7 DISCUSSÃO
O primeiro objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho entre as diferentes
faixas etárias de crianças com desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português
brasileiro, na versão brasileira do TNL.
A primeira hipótese formulada foi que versão adaptada do TNL para o português
brasileiro seria capaz de caracterizar e diferenciar o desempenho em habilidade narrativa de
crianças falantes da língua com desenvolvimento típico de linguagem, nas diferentes faixas
etárias previstas pelo teste.
Na comparação par a par entre os grupos etários (Tabela 4), observa-se que as
diferenças nas habilidades de compreensão e de produção oral de histórias entre as faixas
etárias se mantiveram para alguns grupos, como para o grupo de cinco anos em relação a
todos os outros grupos, exceto em relação à produção de histórias quando comparado ao
grupo de seis anos.
Para o grupo de seis anos, não foi observada diferença estatisticamente significante
nas habilidades de compreensão e de produção oral de histórias quando comparado ao grupo
de sete anos, em todas as variáveis (escore bruto de produção, escore bruto de compreensão e
escore bruto total). Observou-se diferença quando comparado aos grupos de oito, nove, dez e
onze anos em todas as variáveis (Tabela 4).
Para o grupo de sete anos, não houve diferença estatisticamente significante nas
habilidades de compreensão e de produção oral de histórias quando comparado ao grupo de
oito anos, em todas as variáveis. Mas o grupo diferiu dos grupos de nove, dez e onze anos, em
todas as variáveis (Tabela 4).
Observou-se, então, que o grupo de sete anos não diferiu das faixas etárias fronteiriças
(seis e oito anos) e isso pode se dar ao fato de que, apesar de todas as crianças estarem dentro
da faixa etária de sete anos, o grupo era heterogêneo quanto à seriação: 50% do grupo
cursavam o primeiro ano e 50% do grupo, o segundo ano, quando o teste foi aplicado (Tabela
2).
Especula-se que tal resultado pode ser atribuído à escolaridade, pois as crianças do
grupo de sete anos que cursavam o primeiro ano (50%) tinham o mesmo período de exposição
escolar que as crianças do grupo de seis anos. As crianças com um ano a mais de exposição
escolar poderiam ter desenvolvido mais habilidades necessárias para um bom desempenho em
narrativa oral, como, por exemplo, a alfabetização, que tem seu início no primeiro ano, e vai
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se consolidando a partir daí. Alguns estudos destacam a alfabetização como um fator
determinante no desenvolvimento da narrativa oral, pois a escrita requer mais do que a
simples aprendizagem de um código, mas o domínio de recursos como coesão, sequencia
lógica, construções e convenções linguísticas (SPINILLO, 1991; SPINILLO, 1993;
SPINILLO; MARTINS; 1997). Essa análise quanto à influência da alfabetização no
desempenho da narrativa oral não foi feita neste estudo, e sugere-se que seja feita em estudos
posteriores.
Entre os grupos de oito, nove, dez e onze anos não houve diferença estatisticamente
significante quando comparados par a par, em nenhuma das variáveis: escore bruto total de
compreensão, escore bruto total de produção e escore da soma da habilidade de compreensão
e produção de narrativa (Tabela 4).
Esse último dado apontou que o desempenho na narrativa, medida pelo TNL, não
discriminou a diferença entre esses grupos (oito a 11 anos). Podem-se levantar duas hipóteses
para justificar esse dado: (1) o teste adaptado para falantes do português brasileiro teria um
―efeito teto‖ na faixa etária de oito anos, ou (2) a partir de determinada faixa etária, neste caso
a faixa etária de oito anos as crianças apresentariam ―estabilidade‖ no desenvolvimento da
habilidade de narrativa oral a partir dessa idade.
Destaca-se que, ao falar sobre um padrão de estabilidade, não estamos sugerindo que
as crianças não tenham ganhos na habilidade de narrativa a partir deste idade, mas sim que os
ganhos existem, mas de uma forma não tão significativa quanto nos anos anteriores, ou seja,
há um padrão ―estável‖, porém, ―mutável‖.
Neste sentido, algumas autoras também falam sobre o pico que a habilidade narrativa
atinge aos oito anos de idade, sendo produzidas narrativas mais completas devido ao
repertório linguístico e discursivo mais abrangente do que as de crianças mais novas
(FIORINDO, 2009; MELO, 2008; 2014).
Como apresentado anteriormente, a habilidade narrativa continua a se desenvolver
depois desta idade até a vida adulta (GENEREUX; MCKEOUGH, 2007), porém nem todas as
avaliações serão sensíveis a todos os aspectos da narrativa. Os testes sistematizados
necessitam fazer um recorte e foco de análise em uma habilidade específica.
O TNL é um teste que não se propõe a avaliar alguns aspectos da linguagem, como por
exemplo, o vocabulário (léxico), cuja medida não é considerada como critério de pontuação
de narrativa. Há uma negligência também quanto ao uso de alguns elementos gramaticais,
como o uso de advérbios de intensidade, finalidade ou condicionais, já que o teste só avalia o
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uso de advérbios de tempo e causa. Estes últimos são os principais conectivos para a
sequencialidade de uma história e, portanto, os primeiros a serem adquiridos. Estas podem ser
medidas determinantes para diferenciar habilidades de linguagem a partir dos oito anos, já que
outras habilidades elementares já foram dominadas pelas crianças mais velhas.
O TNL foi capaz de caracterizar o desempenho em habilidade narrativa de crianças
falantes da língua com desenvolvimento típico de linguagem, e diferenciou as faixas etárias
de cinco, seis e sete anos, o que não ocorreu nas faixas etárias seguintes. Pode-se afirmar,
então, que os resultados deste estudo confirmaram parcialmente a primeira hipótese.
O segundo objetivo deste trabalho foi correlacionar o desempenho das crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, nas tarefas de
produção e de compreensão da narrativa, da versão brasileira do TNL.
Guttman e Frederiksen (1985) não encontraram correlação entre produção e
compreensão de histórias em crianças de quatro e cinco anos, enquanto Cain e Oakhill (1996)
verificaram que, em crianças de sete e oito anos, aquelas que apresentavam um bom nível de
compreensão também apresentavam bom nível de produção; enquanto crianças com
dificuldades de compreensão produziam histórias consideradas incompletas ou não histórias.
Espera-se, portanto, que inicialmente, as habilidades de produção e de compreensão
não se correlacionariam, como apontado por Guttman e Frederiksen (1985), porém, com o
aumento da idade, existiria uma correlação entre produzir e compreender textos, como
indicado por Cain e Oakhill (1996). Nesse sentido, a hipótese formulada referente ao segundo
objetivo foi que, para as crianças menores, o desempenho de compreensão de histórias seria
melhor que o de produção de histórias, e, com o aumento da idade, esse desempenho seria
semelhante e com escores mais altos.
A segunda hipótese foi parcialmente confirmada, pois os dados (Tabela 5 e Figura 2)
sugerem esta correlação entre as duas habilidades da narrativa nas faixas etárias das crianças
menores (cinco, seis e sete anos) e que essa correlação deixaria de existir a partir dos oito
anos, cujo desempenho de produção deixa de ser dependente do desempenho de compreensão,
e vice e versa. Este dado sustenta a pressuposição que há uma estabilidade na habilidade
narrativa a partir dos oito anos.
Uma possível explicação para a divergência dos achados da literatura e os achados
desse estudo pode estar relacionada às idades investigadas, pois não foram encontrados
estudos brasileiros ou internacionais que comparassem o desempenho de compreensão e
produção de narrativas orais a partir dos oito anos.
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O terceiro objetivo do trabalho foi comparar o desempenho das crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, falantes do português brasileiro, nos diferentes
formatos propostos pelo TNL (sem apoio visual de figura, com apoio de sequência de figuras
e com apoio de uma única figura). A hipótese foi que haveria diferença no desempenho das
crianças na habilidade narrativa nos diferentes formatos de estímulo proposto pelo TNL.
Para as tarefas de compreensão, pode-se observar diferença estatisticamente
significante para todos os grupos etários (Tabela 7), sendo o método visual de figuras em
sequencia (História do Naufrágio) um possível facilitador para compreensão das histórias.
Sugere-se que esse resultado deva-se ao seguinte fato: a referida história (História do
Naufrágio) é menos extensa que a história sem figuras (História da Lanchonete) e que a
história de figura única (História do Dragão), exigindo menor tempo de atenção e menor
sobrecarga de memória.
É interessante percebermos que um critério é o formato que está sendo apresentado
para eliciar uma história – qual tipo de apoio visual (ou a ausência dele) – e outro critério é a
natureza do que está sendo pedido, ou seja, o conteúdo à que remete aquela imagem
apresentada.
Refletindo, então, sobre a natureza do apoio fornecido para as tarefas de compreensão,
observou-se que a História da Lanchonete traz perguntas sobre elementos que podem não
estar presentes no dia a dia da criança, como, por exemplo, lanches específicos (e.g.
hambúrguer), ao contrário da História do Naufrágio, que traz elementos do seu dia a dia,
como, por exemplo, a entrega de um trabalho na escola.
Quanto ao papel desempenhado pelo apoio visual na produção oral de história,
existem muitos estudos voltados a essa discussão, trazidos na revisão bibliográfica deste
estudo. Observaram-se resultados contrastantes a respeito de se produzir histórias a partir de
apoios visuais: alguns autores afirmam que o apoio pode dificultar a produção de uma história
(SPINILLO, 1991; 1993; SPINILLO; PINTO, 1994); outros defendem que o apoio pode
facilitar e eliciar produções mais elaboradas (CAIN, 1996; CAIN; OAKHILL, 1996;
SHAPIRO; HUDSON, 1997).
Para responder a essa questão torna-se necessário analisar a natureza do apoio visual
fornecido. Nos estudos de Spinillo (1991; 1993), a sequencia de figuras restringia-se a uma
sequencia de ações desempenhada pelos personagens, justificando-se, assim, a tendência das
crianças em descrever as gravuras ao invés de produzir uma história (EISENBERG et al.,
2008). Nos estudos de Cain (1996), Cain e Oakhill, (1996) e de Shapiro e Hudson (1997), as
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gravuras incluíam uma situação-problema que levava à produção de histórias orais mais
estruturadas e organizadas.
Essa análise oferece uma explicação para os resultados do presente estudo, em que o
melhor desempenho de produção foi na história com apresentação de figura única (História
dos Alienígenas) apenas para crianças de faixas etárias maiores, nove e 11 anos ( Tabela 9).
Esse resultado não parece ser aleatório, já que a sequência de figuras (História do
Menino Atrasado) implica um desfecho específico (no caso, o menino chegou à escola
atrasado e a professora/diretora estava esperando por ele), enquanto a história com uma única
cena (História dos Alienígenas) permite que a criança arquitete a situação problema e o
desfecho, sem induzi-la ao que acontece no final da história.
Nesse sentido, podemos dizer que a História dos Alienígenas permite maior liberdade
criativa, também porque se trata de uma situação fictícia. É interessante ressaltarmos que esse
é um recurso facilitador apenas para aquelas crianças que não precisam ser contextualizadas
por uma imagem ou outro recurso, e que essa independência exige grande habilidade de metarepresentação e teoria da mente, cujo domínio aumenta progressivamente durante o
desenvolvimento infantil.
A hipótese de que haveria diferença no desempenho das crianças na habilidade
narrativa nos diferentes formatos de estímulo proposto pelo TNL foi confirmada, tanto nas
tarefas de compreensão quanto nas tarefas de produção (Tabela 6 e Tabela 8).
Refletindo sobre esta hipótese e os resultados encontrados, é interessante destacarmos
que se tratam de dados correspondentes às histórias produzidas por crianças com
desenvolvimento típico de linguagem, portanto, crianças que têm grande armazenamento na
memória semântica e que conseguem resgatar seus conhecimentos prévios de histórias, não
sendo tão dependentes do apoio visual fornecido, como seriam crianças com algum transtorno
na linguagem, seja a nível receptivo (CAIN; OAKHILL, 1996) ou expressivo (ROSSI, et al.,
2009).

48

Limitações do Estudo

O estudo traz um material diferenciado dos que existem na literatura brasileira para
avaliar a habilidade de narração, por nos permitir uma comparação da habilidade de
compreensão em relação à habilidade de produção de histórias e por trazer diferentes métodos
de solicitar narrativa, fornecendo uma visão ampla sobre o desempenho das crianças em
diferentes tarefas.
Como apresentado anteriormente, as escolas foram selecionadas em diferentes regiões
do município e, segundo dados das escolas, ali estavam matriculados alunos de diferentes
classes sociais. Portanto, neste estudo, tem-se uma amostra diversificada de crianças, porém
todas são habitantes de zona urbana do interior do estado de São Paulo. Por isso, sugere-se
que os dados não devem ser generalizados para crianças habitantes de zona rural, pois os
ajustes de ordem semântica e sintática da versão traduzida do teste foram feitos de acordo
com o vocabulário e a vivência de crianças de zona urbana.
Os dados também não devem ser generalizados para todas as regiões do país, pois a
coleta foi feita na região Sudeste, e sabe-se que o Brasil tem uma diversidade cultural muito
variada. Sugere-se, então, que a amostra seja ampliada para zonas rurais e para habitantes de
diferentes regiões do país, para comparação com os dados deste trabalho.
Outro ponto a se considerar também é a ampliação da amostra para coleta em escolas
particulares, para verificar se existe diferença no desempenho de linguagem e narrativa de
crianças inseridas no ensino público vs. crianças inseridas no ensino privado, tema que já vem
sendo estudado na literatura e ainda é controverso (LINS; SILVA, 1998; SPINILLO BEFILOPES; NAKAGAWA, 2003; FRIZZO et al., 2010; ROSAL; CORDEIRO; QUEIROGA,
2013; PRANDO et al., 2013; SANTOS; HAGE, 2015).
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8 CONCLUSÃO

Este trabalho se propôs a investigar o desempenho de crianças, falantes do português
brasileiro, com desenvolvimento típico de linguagem, com idade entre cinco anos e 11 anos e
11 meses na versão brasileira do TNL.
Pode-se concluir que o teste diferenciou as faixas etárias de cinco, seis e sete anos,
sendo o desempenho entre as crianças dessas faixas etárias diferente estatisticamente, o que
não ocorreu nas faixas etárias a partir dos oito anos.
A pesquisa nos mostra que os anos de exposição escolar e alfabetização podem ser um
fator determinante no desempenho da narrativa.
Foi possível correlacionar os desempenhos das crianças nas tarefas de produção e de
compreensão da narrativa, e observou-se que os grupos etários de cinco a sete anos
apresentaram correlação positiva, ou seja, quanto maior o desempenho nas tarefas de
compreensão, maior o desempenho nas tarefas de produção de narrativa oral, o que não
ocorreu nas faixas etárias a partir dos oito anos. Conclui-se que, na análise da narrativa, devese levar em conta as habilidades tanto de compreensão quanto de produção, pois estas
habilidades podem se correlacionar no início do desenvolvimento da capacidade de narrar e só
se tornarão independentes quando a criança adquirir grande repertório de habilidades
narrativas.
Foi possível comparar o desempenho das crianças nos diferentes formatos propostos
pelo TNL, e os resultados apontaram que existe diferença no desempenho da narrativa de
acordo com a tarefa proposta. Assim, pesquisadores e clínicos precisam considerar sob que
circunstâncias as narrativas são elaboradas ao avaliarem as habilidades narrativas de crianças
antes de fazerem generalizações acerca de suas competências linguísticas.
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ANEXO 4
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ANEXO 6
TERMO DE ASSENTIMENTO
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Departamento de Fonoaudiologia – Laboratório de Estudos, Avaliação e
Diagnóstico Fonoaudiológico
Informações ao sujeito que irá participar e Termo de Assentimento
(Sujeitos na faixa etária de 5 até 8 anos, não alfabetizados)
Eu quero saber se você quer participar do meu estudo. Seus pais já
deixaram você participar, por isso estou falando com você.

O que vai acontecer se eu
concordar em participar?
Eu vou te contar histórias e você vai me
dizer o que entendeu delas. E depois vai
contar histórias novas, olhando as
figuras que eu vou te mostrar.

O participante aceitou participar do estudo mediante informações/explicações
verbais terem sido disponibilizadas à ele(a).
Nome de quem obteve o assentimento:
______________________________________________.
Data: ____________
Rubrica de quem obteve o consentimento

Rubrica do
participante

pai

ou

responsável

pelo

68

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Departamento de Fonoaudiologia
Laboratório de Estudos, Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico (LEAD)

Informações ao sujeito que vai participar e Termo De Assentimento
(Crianças de 8 a 12 anos, alfabetizadas)
Eu gostaria de saber se você quer participar do meu estudo. Seus pais já foram
informados sobre os detalhes deste estudo, e concordaram com a sua participação.
Gostaríamos muito que você concordasse.
O que acontecerá comigo se eu aceitar?
Primeiro, vou te fazer algumas perguntas e te dar algumas atividades, para verificar
como você se comunica, ou seja, se você entende o que eu pergunto e se consegue
me responder.
Depois disso, você vai ouvir algumas histórias contadas por mim, e terá que
responder perguntas sobre a história. Então, você terá que contar essas histórias
para mim, da maneira que você lembrar.
Depois disso, você vai criar suas próprias histórias, de acordo as figuras do livro que
eu te mostrar.

O
participante
aceitou
participar
do
estudo
mediante
informações
escritas/explicações verbais terem sido disponibilizadas à ele(a).
Nome do participante: ______________________________________________.
Data: ____________
Rubrica de quem obteve o consentimento

Rubrica do
participante

pai

ou

responsável

pelo

