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HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO INTENCIONAL DE BEBÊS NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA: UM ESTUDO A PARTIR DAS PERCEPÇÕES MATERNAS 

 

RESUMO - A infância caracteriza-se como o período crucial para o surgimento das 

habilidades e potencialidades tipicamente humanas, que permitem à criança uma gradativa 

apropriação da cultura e de seus artefatos. Nesse sentido, os adultos, ao interagirem com os 

bebês e atribuírem significado às suas ações, favorecem a emergência da habilidade de 

comunicação intencional infantil. A literatura sobre esse tema refere que as percepções das 

mães acerca da intencionalidade comunicativa do bebê e suas implicações nos 

comportamentos deste podem ter efeitos importantes ao longo do desenvolvimento infantil. 

Diante disso, o objetivo desta dissertação foi conhecer as percepções maternas acerca da 

habilidade de comunicação intencional de bebês no primeiro ano de vida e, mais 

especificamente, propor um instrumento capaz de apreender essas percepções. Participaram 

do estudo 40 mães, sendo 20 mães de bebês de 4 meses e 20 mães de bebês de 9 meses. A 

idade das mães variou entre 21 e 36 anos, com média 29,23 (DP = 4,54). Vinte e quatro mães 

eram primíparas e 16 secundíparas. Para a coleta de dados, foram utilizados um questionário 

sociodemográfico, uma entrevista inicial acerca das percepções maternas sobre o 

desenvolvimento global dos seus filhos e uma entrevista semiestruturada resultante do 

processo de adaptação semântica do Infant Intentionality Questionnaire. Inicialmente, foram 

levantadas as informações referentes aos dados do questionário sociodemográfico. As 

entrevistas foram transcritas de forma literal; em seguida, foi realizada a leitura flutuante e o 

levantamento das frequências de respostas das mães de cada grupo de idade estudado. Além 

da frequência, foram consideradas as semelhanças e contradições dos discursos das mães, 

sendo feita uma análise qualitativa de conteúdo. Os resultados demonstraram que as mães 

com um nível educacional maior apresentaram, de maneira geral, respostas mais elaboradas e 

com maiores informações sobre o desenvolvimento do bebê e a relação diádica. Com relação 

ao número de filhos, a maioria das mães secundíparas relatou que as experiências com o 

primeiro filho contribuíram para a percepção e as práticas atuais delas com o bebê. No que se 

refere à idade do bebê, foram encontradas diferenças entre as respostas dos dois grupos de 

mães, principalmente no tocante às percepções maternas acerca da habilidade de 

comunicação intencional dos bebês. As mães de bebês de 9 meses relataram maior número de 

comportamentos comunicativos intencionais e apresentaram exemplos mais claros de tais 

ações do que as mães de bebês de 4 meses. Ressalta-se que essas diferenças nas respostas 

maternas podem estar relacionadas a cada período específico do desenvolvimento infantil e às 

aquisições que se dão ao longo das interações sociais. Ademais, a Entrevista sobre percepção 

materna acerca da habilidade de comunicação intencional do bebê, instrumento proposto ao 

final deste trabalho, pode contribuir para ações de estudiosos da linguagem e psicólogos que 

visem a captar as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação intencional dos 

bebês e analisar o domínio sociopragmático da linguagem. Considera-se que o presente 

estudo pode auxiliar a discussão em torno das percepções e práticas maternas e a 

identificação precoce de transtornos e déficits do desenvolvimento na área da comunicação e 

da linguagem, fornecendo subsídios às práticas de psicólogos nas orientações aos pais, 

cuidadores e/ou educadores.  

 

Palavras-chave: percepção materna; habilidade de comunicação intencional; bebês; 

desenvolvimento inicial.  



 

 

INTENTIONAL COMMUNICATION SKILLS OF BABIES IN THE FIRST YEAR OF 

LIFE: A STUDY FROM THE MATERNAL PERCEPTIONS 

 

ABSTRACT - Childhood is characterized as the crucial period for the appearance of typical 

human skills and potentials, which allow the child to a gradual appropriation of culture and 

its artifacts. In this sense, when the adults interact with babies and attribute meaning to their 

actions, they favor the emergence of the ability of infant intentional communication. The 

literature in this topic indicates that the mothers’ perceptions about the communicative 

intentionality of the baby and its implications for the infant behavior may have important 

effects throughout the child's development. Thus, the objective of this dissertation was to 

know the maternal perceptions about the ability of intentional communication of infants in 

the first year of life, and more specifically propose an instrument capable of to detect those 

perceptions. The study included 40 mothers, being 20 mothers of 4 months babies and 20 

mothers of 9 months babies. Maternal age ranged from 21 to 36 years, mean 29.23 (SD = 

4.54). Twenty-four mothers were primiparous and 16 secundiparous. For data collection, 

were used a sociodemographic questionnaire, an Initial Interview about mothers' perceptions 

about the overall development of their children and a semi-structured interview, result from 

the semantic adaptation process of the Infant Intentionality Questionnaire. Initially, the 

information concerning sociodemographic questionnaire data were listed. The interviews 

were transcribed verbatim, and then made the floating read and the survey of the frequencies 

of the responses reported by the mothers in each age group studied. Besides frequency, were 

considered the similarities and contradictions of the mothers’ discourse, a qualitative content 

analysis being done. The results demonstrated that mothers with higher educational levels 

showed, in general, more elaborate answers and more information about the baby's 

development and dyadic relationship. Regarding the number of children, most secundiparous 

mothers reported that experiences with the first child contributed to the perception and actual 

practice of them with the baby. As regards the age of the baby, differences were found 

between the responses of the two groups of mothers, especially regarding maternal 

perceptions of babies’ intentional communication ability.  Mothers of 9 months babies 

reported greater number of intentional communicative behaviors and showed more clear 

examples of such actions than mothers of 4 months babies. It is emphasized that these 

differences in maternal responses may be related to each specific period of child development 

and acquisitions that take place over social interactions. Moreover, the Maternal perception 

of intentional communication ability of baby interview, instrument proposed at the end of this 

paper, can contribute to actions of psychologists and scholars of language that aim at to 

capture the maternal perceptions of infant intentional communication ability and to analyze 

the language sociopragmatic domain. It is considered that the present study can aid the 

discussion of maternal perceptions and practices and the early identification of developmental 

disorders and deficits in communication and language, providing support to the practices of 

psychologists in the guidelines to parents, caregivers and/or educators.  

 

Keywords: maternal perception, intentional communication ability; babies; early 

development. 
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INTRODUÇÃO 

 

A infância caracteriza-se como o período crucial para o surgimento das habilidades 

sociais, cognitivas, motoras e comunicativas. Ao nascerem, os bebês são essencialmente 

dependentes dos adultos para sobrevivência. Ao longo do desenvolvimento, comportamentos 

ligados à sensorialidade, à motricidade e à capacidade cognitiva são aprimorados e se 

interligam, o que possibilita um conjunto maior de ações que podem ser desenvolvidas pelos 

bebês. Essas novas habilidades, inicialmente naturais, são vistas e significadas pelo outro 

social e, posteriormente, tornam-se formas de comunicação propriamente ditas (Pino, 2005).  

Neste sentido, estudos relacionados ao desenvolvimento infantil (Feldman & Reznick, 

1996; Nogueira, 2009; Tomasello, 2003; Trevarthen, 1979, 2011) têm demostrado a presença 

de um conjunto de habilidades sociocomunicativas de bebês no primeiro ano de vida. Parte 

desses estudos ressalta a ideia de que os adultos desempenham o papel de coconstrutores 

dessas habilidades e que, por meio das interações com eles, os bebês desenvolvem 

potencialidades tipicamente humanas (Vygotsky, 1984/2007). 

Nesse processo, a articulação entre cultura e desenvolvimento tem se apresentado 

como um fator crucial para a compreensão do desenvolvimento infantil, pois é no período da 

infância, pela mediação presente nas interações sociais, que os sujeitos começam a se 

apropriar da cultura e de seus artefatos. De acordo com Vygotsky (2007), a linguagem, tanto 

nos seus aspectos verbais quanto pré-verbais, é um importante instrumento mediador da 

cultura, presente desde as interações sociais iniciais. Esse autor destaca o papel da 

comunicação no desenvolvimento humano nos planos evolutivo, histórico e ontogenético.  

As atividades compartilhadas e a inserção dos bebês no meio cultural são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas. É com base nas 

primeiras interações e trocas intersubjetivas com adultos que essa comunicação torna-se 
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intencional (Braz Aquino & Salomão, 2011b; Reznick, 1999; Rivero, 2003, 2010; Seidl-de-

Moura, 2009; Tomasello, 1998, 1999; Trevarthen, 1979). Essa habilidade é capaz de 

potencializar processos de desenvolvimento mental, além de estar relacionada com a 

habilidade para interagir e compreender outras pessoas. 

Fundamentadas nessas habilidades iniciais dos bebês e nos aspectos interacionistas do 

desenvolvimento, pesquisas (Bornstein, Hahn, & Haynes, 2011; Feldman & Reznick, 1996; 

Ribas Jr., Seidl-de-Moura, & Borsntein, 2007; Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al., 2004; Seidl-

de-Moura et al., 2013) evidenciam a importância das percepções parentais acerca do 

desenvolvimento infantil e argumentam que o modo como os pais entendem esse 

desenvolvimento reflete-se na forma como eles se relacionam como seus filhos e com 

crianças de forma geral. Defende-se ainda que as diferenças na percepção parental sobre o 

desenvolvimento infantil podem ter profundos efeitos no desenvolvimento psicológico da 

criança (Bornstein, Cote, Haynes, Hahn, & Park, 2010; Kobarg & Vieira, 2008).  

Nesse sentido, trabalhos que objetivem conhecer o modo como os pais percebem o 

desenvolvimento infantil, de forma geral, ou aspectos específicos desse desenvolvimento, 

como a habilidade de comunicação intencional dos bebês, que é o foco do presente estudo, 

configuram-se como importantes por possibilitarem maior compreensão das percepções 

maternas, contribuindo para o estudo da relação entre percepção e comportamentos maternos 

relacionados ao bebê. 

Ainda sobre esse tema, autores (Lordelo, Fonseca, & Araújo, 2000) apontam que, 

diante da diversidade de ambientes nos quais as crianças se desenvolvem e da frequência 

delas cada vez mais cedo em berçários, creches e escolas, o conhecimento sobre a habilidade 

de comunicação torna-se imprescindível para profissionais de educação infantil. Além disso, 

esse saber pode contribuir para a identificação precoce de transtornos e déficits do 

desenvolvimento na área da comunicação e da linguagem, para subsidiar as práticas de 
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psicólogos nas orientações aos pais, proporcionando embasamento para programas de 

intervenção, tanto no âmbito educacional quanto no âmbito clínico e da saúde, possibilitando 

a ação efetiva de pesquisadores e profissionais (Bornstein et al., 2010; Kobarg & Vieira, 

2008; Olson, Bates, & Bayles, 1989).  

No presente trabalho, a abordagem a esse tema tem início com a explanação, no 

primeiro capítulo, das contribuições do modelo histórico-cultural de Vygotsky e de autores 

que trazem em seus escritos a influência dessa teoria. Das proposições vygotskianas, é 

resgatado o papel da interação social, das relações da criança com o adulto e da dimensão 

sociocomunicativa da linguagem para o desenvolvimento infantil, ressaltando o significado 

conferido aos elementos pré-verbais como formas primárias de comunicação que podem 

influenciar no tipo de concepção materna sobre o desenvolvimento e nas práticas de criação. 

No segundo capítulo, é apresentada uma revisão da literatura sobre as interações 

sociais iniciais, as habilidades sociocomunicativas dos bebês no primeiro ano de vida e os 

fatores que estão imbricados nesse desenvolvimento, destacando-se a dimensão comunicativa 

e intencional da linguagem dos bebês e as repercussões dessa habilidade no desenvolvimento 

infantil e da linguagem. Por meio de recortes teóricos e relatos de pesquisas, são apresentados 

estudos sobre as habilidades comunicativas iniciais e os elementos interacionais essenciais 

para o seu desenvolvimento.  

No terceiro capítulo, discorre-se sobre as crenças, cognições e percepções parentais 

relacionadas ao desenvolvimento infantil, bem como de que forma elas estão relacionadas e 

como podem influenciar os modos de interações pais-bebê. De maneira mais específica, são 

abordadas as percepções maternas acerca da comunicação intencional dos bebês no primeiro 

ano de vida, por se considerar que a aquisição dessa habilidade tem um significativo impacto 

no desenvolvimento infantil e nas interações estabelecidas entre os parceiros sociais. 
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Em seguida, são expostos os objetivos desta dissertação e o método proposto para 

analisar as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação intencional infantil, 

detalhando-se os procedimentos para coleta e análise dos dados. Este estudo visou a conhecer 

as percepções maternas sobre as habilidades de comunicação intencional de bebês no 

primeiro ano de vida, mais especificamente, verificar as possíveis variações dessas 

percepções considerando as características maternas e do bebê. Os dados coletados 

possibilitaram a criação de classes temáticas e categorias, após o processo de transcrição, de 

leitura flutuante e de um levantamento da literatura acerca do tema. 

 A partir disso, são apresentados os resultados obtidos das análises e a discussão, com 

base nos discursos maternos e em dados evidenciados pela literatura. Por último, são expostas 

as considerações finais elaboradas a partir do estudo realizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO I 

 

CONTRIBUIÇÕES DO MODELO HISTÓRICO-CULTURAL PARA A 

COMPREENSÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 No campo da Psicologia, em especial, na Psicologia do Desenvolvimento, diversas 

são as teorias que buscam conhecer e explicar o desenvolvimento humano (Aspesi, Dessen, 

& Chagas, 2005; Boyd & Bee, 2011; Gauy & Costa Júnior, 2005; Papalia, Olds, & Feldman, 

2010). Entre elas, foram desenvolvidas as abordagens interacionistas, entendidas como uma 

alternativa à discussão referente à dicotomia inato versus adquirido. Nessa vertente, são 

estudadas as influências do contexto histórico, social e cultural no desenvolvimento, sem 

desconsiderar os fatores biológicos. 

De acordo com essa visão, estudar o desenvolvimento infantil implica considerar o 

meio no qual a criança está inserida, as influências dos outros sociais e o papel da interação 

social, além do aspecto maturacional.  Na tentativa de melhor explicar o desenvolvimento 

infantil, a articulação entre cultura e desenvolvimento tem se apresentado como um fator 

essencial (Madureira & Branco, 2005; Vygostsky, 1931/1995, 1932/1996, 1998, 2007). As 

pesquisas nessa perspectiva, apesar de considerarem os aspectos biológicos, vão além e 

consideram o contexto sócio-histórico-cultural como fundamental para a compreensão do ser 

humano e dos seus processos de desenvolvimento (Bruner, 1981, 1998, 1999; Goés, 2000; 

Mello, 2010; Pino, 2005, 2010; Valsiner, 2012; Veer & Valsiner, 2009).  

Nessa direção, o presente estudo fundamenta-se no modelo histórico-cultural, que tem 

Vygotsky como seu principal representante. A construção dessa teoria e sua compreensão do 

desenvolvimento humano foram influenciadas, principalmente, pela matriz teórica do 

materialismo histórico e dialético e pelo contexto político e ideológico da extinta União 
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Soviética (Pino, 2000a; Veer & Valsiner, 2009). Esse modelo foi desenvolvido com o 

objetivo de investigar a gênese e a história das funções psicológicas superiores, que 

correspondem aos mecanismos psicológicos mais complexos, tipicamente humanos, 

explorando ainda as vivências do homem com o seu meio físico e social e as relações entre o 

uso de instrumentos e o desenvolvimento humano (Vygotsky, 2007).  

Vygotsky (1996, 1998, 2007) contribuiu com uma visão a respeito da relação do 

homem com o meio sociocultural. Esse autor defende o homem como um ser essencialmente 

social, considerando que os processos mentais superiores são construídos culturalmente a 

partir da interação social e da capacidade humana de apropriação da história e da cultura 

como ferramentas da mente.   

 Para explicar o desenvolvimento e o comportamento humano, Vygotsky (2007) 

propõe considerar o que designou de planos genéticos do desenvolvimento, que 

correspondem a três estruturas temporais definidas como: evolutiva, histórica e ontogenética. 

A evolução biológica corresponde ao desenvolvimento dos animais até o ser humano, do 

macaco até o homem; a evolução histórico-cultural refere-se às transformações ocorridas, de 

forma gradual, entre o homem primitivo e o homem cultural moderno; e a ontogênese 

representa o desenvolvimento da criança até o adulto, os estágios vivenciados pelo recém-

nascido até se tornar uma criança e, posteriormente, um adulto. No modelo histórico-cultural, 

cada um desses domínios tem uma função primordial na evolução do comportamento 

humano, ou seja, a origem do comportamento do homem só pode ser compreendida e 

explicada por meio da filogênese, da história e da ontogênese, tendo em vista que o 

comportamento é produto desses planos do desenvolvimento (Vygotsky & Luria, 1996).  

Em consonância com essa ideia, autores contemporâneos estudam o comportamento e 

a cognição humana. Tomasello (2003) ratifica a importância dessas três estruturas temporais 

e descreve os aspectos correspondentes a cada domínio. Para esse autor, o primeiro plano 
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genético corresponde ao tempo filogenético, quando o ser humano desenvolveu sua 

capacidade de compreender seus coespecíficos. O tempo histórico representa a segunda 

estrutura temporal e foi aquele no qual a compreensão do homem como coespecífico 

possibilitou formas particulares de herança cultural com artefatos que acumulam 

modificações ao longo do tempo. Por fim, o tempo ontogenético é aquele em que as crianças 

absorvem o que é oferecido por suas culturas e desenvolvem modos particulares de 

representação cognitiva baseados na variedade de perspectivas. Assim como Vygotsky, 

Tomasello (2003) esclarece que essas estruturas devem ser estudadas para a melhor 

compreensão do homem e de sua evolução, até a aquisição do caráter simbólico e cultural 

tipicamente humano. 

A respeito das características e dos comportamentos tipicamente humanos, e 

considerando de forma mais específica o estudo da ontogênese, a teoria histórico-cultural 

defende que a origem do processo geral do desenvolvimento humano apresenta duas linhas 

qualitativamente diferentes. A primeira refere-se ao desenvolvimento natural do 

comportamento humano, ou seja, está relacionada com os fatores biológicos do homem. A 

segunda linha corresponde ao desenvolvimento cultural e está ligada às funções psicológicas 

superiores, à construção de novos métodos de raciocínio e ao domínio dos artefatos culturais 

(Vygotsky, 1998, 2007). Apesar da estreita relação entre as duas linhas e da dificuldade em 

separá-las ao analisar determinado comportamento, elas apresentam características diversas, 

relacionadas a domínios distintos.  

 A primeira dessas linhas corresponde ao desenvolvimento natural do comportamento 

humano, na qual está contida a base genética do comportamento, originária da evolução 

biológica. Os processos mentais inferiores ou processos elementares, originalmente 

biológicos, compõem essa linha e estão ligados aos processos de crescimento orgânico e de 

maturação infantis. Eles são determinados pela estimulação ambiental de forma total e direta, 
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sem a presença de elemento intermediário nessa relação. Os reflexos, as sensações orgânicas 

restritas ao corpo, as ações automatizadas, os processos de associação simples entre eventos e 

outras capacidades inatas são exemplos desses mecanismos primários (Veer & Valsiner, 

2009; Vygotsky, 2007). 

 Apesar da importância dessa linha, o papel desempenhado pelos processos inatos no 

desenvolvimento infantil e o aparato neurobiológico da criança ao nascer são insuficientes 

para sua existência no mundo. Isto porque a criança necessita de materiais e de significações 

do meio social. Tendo em vista que o ser humano é formado pela relação entre o natural e o 

social, faz-se necessário compreender a linha cultural, que, juntamente com a linha natural, 

fundamenta o desenvolvimento do comportamento do homem. Como afirmam Vygotsky e 

Luria (1996, p. 160), “(...) uma reconstrução cultural significativa terá que ter lugar para que 

a criança passe do estado de percepções primitivas para o estágio seguinte – o estágio das 

formas competentes de adaptação ao mundo exterior”.  

 Dessa forma, na segunda linha do desenvolvimento, de origem sociocultural, 

desenvolvem-se as funções psicológicas superiores, também denominadas de processos 

psicológicos instrumentais ou culturais. Essa linha se sobrepõe ao comportamento natural e o 

modifica substancialmente, sem, no entanto, substituí-lo. Desta forma, o desenvolvimento 

cultural, enquanto característica específica da ontogênese, consiste na aquisição de novas 

habilidades e de outras formas de pensamento de maneira integrada com o desenvolvimento 

biológico do organismo (Knox, 1996).  

 Como defendem Vygotsky e Luria (1996), o processo de aquisição cultural acontece 

quando a criança está integrada em um ambiente sociocultural, que a estimula às 

transformações que possibilitam o conhecimento e a adaptação ao mundo pré-existente. 

Nesse processo de desenvolvimento, as experiências socioculturais da criança são relevantes, 

todavia, em conjunto com o acúmulo dessas experiências, devem ser consideradas as 
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mudanças internas que mobilizam o próprio desenvolvimento. Assim, a criança torna-se 

capaz de dominar o conteúdo da experiência cultural, os hábitos e as formas de 

comportamento tipicamente humanas por meio dos processos mentais superiores (Vygotsky, 

1998). 

 Esses processos psicológicos tidos como superiores são mais sofisticados e marcados 

pelo caráter voluntário. O comportamento consciente, as ações intencionais do indivíduo e 

funções específicas, como memória, atenção, abstração, pensamento e linguagem, fazem 

parte das funções mentais mais complexas. Essas habilidades, exclusivamente humanas, 

demarcam as diferenças entre os homens e os animais (Vygotsky & Luria, 1996). Sobre essa 

questão, Vygotsky e Luria (1996, p. 177) afirmam que, 

No processo do seu desenvolvimento, a criança não só cresce, não só 

amadurece, mas, ao mesmo tempo – e isso é a coisa mais fundamental que 

se pode observar em nossa análise da evolução da mente infantil–, a criança 

adquire inúmeras novas habilidades, inúmeras novas formas de 

comportamento. No processo de desenvolvimento, a criança não só 

amadurece, mas também se torna reequipada. É exatamente esse 

“reequipamento” que causa o maior desenvolvimento e mudança que 

observamos na criança à medida que se transforma num adulto cultural. É 

isso que constitui a diferença mais pronunciada entre o desenvolvimento 

dos seres humanos e dos animais.  

 

 Nos animais, de maneira geral, existe a capacidade de captação sensorial e de 

reprodução do mundo em imagens sensoriais, o que permite o conhecimento da realidade 

concreta. No ser humano, por sua vez, no que concerne aos elementos superiores, a 

estimulação é autogerada, ou seja, o comportamento é causado pelo uso de estímulos 

artificiais, criados pelo homem em função da cultura (Vygotsky, 2007). 

Apesar do destaque dado à linha cultural, não se pode perder de vista que ações 

humanas não se desenvolvem em razão de uma única linha, já que são compostas pela 

interligação das duas, pelo entrecruzamento dos fatores biológicos e culturais. Os estudos 

sobre o desenvolvimento infantil inicial possibilitam o entendimento da convergência entre 

os mecanismos psicológicos, elementares e superiores, e da transformação da criança de um 
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ser biológico para um ser cultural. Os processos elementares, assim como as funções 

psicológicas superiores, regem o desenvolvimento humano, sendo que as últimas surgem no 

decorrer do desenvolvimento psicológico da criança como resultado do processo dialético de 

interação, e não como algo interno ou externamente imposto (Vygotsky, 2007).   

 Baseado na concepção histórico-cultural e na ideia de duas linhas do desenvolvimento 

psicológico, Pino (2005) defende a ideia de um duplo nascimento humano, um 

correspondente ao nascimento biológico ou natural e o segundo ao nascimento cultural, no 

qual o outro social é o guia da criança no seu meio cultural. O nascimento cultural diz 

respeito ao momento em que o ambiente que cerca a criança e, até mesmo, suas próprias 

ações começam a ter um significado para a própria criança. Isto é possível apenas porque, 

antes, esses elementos tiveram significação para o outro, ou seja, eram significados no campo 

social e, posteriormente, foram significados no campo pessoal. 

Tomasello (2003), por sua vez, destaca a linha de desenvolvimento cultural e discorre 

sobre a cognição humana. Ele afirma que existe nos homens uma adaptação cognitiva 

diferente dos primatas, especificamente humana, denominada por esse autor de cognição 

cultural, a qual permite que os seres humanos se reconheçam enquanto coespecíficos. Os 

traços especificamente humanos são adquiridos pelos processos que se desenvolvem na 

história do homem e que devem ser dominados pela criança por meio da interação social. 

Desse modo, as interações com os outros sociais permitem que o mundo simbólico seja 

incluído no funcionamento mental (Veer & Valsiner, 2009). Por meio da interação e também 

da mediação do outro, a criança internaliza os conceitos e aprimora, gradativamente, sua 

relação com o meio social. Assim, os sinais naturais, captados pelos órgãos sensoriais, são 

transformados em signos, possibilitando ao homem ir além da realidade concreta, pensar 

sobre ela e modificá-la (Pino, 2005). 



20 

 

 Através de estudos sobre o homem primitivo e a criança, Vygotsky (1998, 2007; 

Vygotsky & Luria, 1996) afirma que o desenvolvimento cultural se fundamenta no domínio 

do comportamento baseado no uso de signos como forma de realização de uma determinada 

operação psíquica, ou seja, a criação e o uso de estímulos artificiais passam a ser causa 

imediata do comportamento infantil. Diante disso, percebe-se que o modelo sócio-histórico 

apresenta conceitos que estão intimamente relacionados e são imprescindíveis para a 

explicação do desenvolvimento cultural e para a compreensão de como o ser humano se 

apropria gradativamente da cultura. 

A partir do fundamento vygotskiano, segundo o qual as funções psicológicas 

superiores são essencialmente sociais e construídas por meio da relação da criança com o 

mundo social e com os outros, justifica-se a importância dada pela teoria histórico-cultural ao 

estudo das interações sociais. Diante da afirmação de Vygotsky (2007, p. 58) de que “(…) 

todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos”, as 

interações sociais e as experiências com os outros se apresentam como elementos primordiais 

para o desenvolvimento do homem cultural. Desta forma, recorre-se ao uso dessa teoria no 

presente estudo por considerar que as percepções maternas acerca dos vários aspectos do 

desenvolvimento infantil influenciam as interações sociais, contribuindo para a melhor 

compreensão das relações entre mãe e bebê. 

De acordo com o modelo histórico-cultural, as relações sociais e a mediação do outro 

possibilitam o desenvolvimento humano e o surgimento das funções psicológicas superiores. 

Os traços tipicamente humanos, considerados por Vygotsky (2007) como instrumentais, 

culturais ou superiores, são adquiridos no domínio da cultura por meio da interação social. 

Dessa forma, os processos superiores são dominados por cada criança por meio da interação 

com os parceiros sociais. Essa interação, estabelecida com o outro desde os primeiros meses 

de vida da criança, e a mediação que ocorre durante as interações sociais possibilitam o 
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desenvolvimento infantil e a apropriação da cultura (Góes, 2000; Veer & Valsiner, 2009; 

Vygotsky, 1998, 2007). A interação com os outros sociais faz das crianças seres culturais, 

considerando-se que vivem em ambientes estruturados culturalmente, com dispositivos 

característicos da sua cultura, tais como linguagem, escrita, religião, arte e costumes. 

Para explicar como se dá o desenvolvimento humano e sua intrínseca relação com a 

cultura, Vygotsky (1996) apresenta o conceito de situação social de desenvolvimento, que se 

refere à relação estabelecida entre a criança e o contexto social de que ela faz parte. Essa 

relação caracteriza-se como totalmente peculiar, específica, única e irrepetível em cada 

período do desenvolvimento. Segundo esse autor, 

a situação social de desenvolvimento é o ponto de partida para todas 

as mudanças dinâmicas que se produzem no desenvolvimento em 

cada período de idade. Determina plenamente e por inteiro as formas 

e a trajetória que permitem a criança adquirir novas propriedades de 

personalidade, já que a realidade social é a verdadeira fonte de 

desenvolvimento, a possibilidade que o social se transforme em 

individual. (Vygotsky, 1966, p. 264) 

 

De tal modo, conhecer a situação social de desenvolvimento torna-se importante para 

compreender a dinâmica do aparecimento das novas formações. Dito de outra forma, a 

situação social de desenvolvimento permite entender o conjunto das leis que regulam a 

construção e as transformações das estruturas próprias de cada idade, por meio da análise das 

relações entre as características infantis e seu meio social em cada etapa do desenvolvimento 

(Pasqualini, 2009).   

 Dessa maneira, a compreensão e a aquisição do repertório cultural por parte da criança 

são favorecidas pela situação social de desenvolvimento e pela ação do outro social que a 

compõe. Compete aos outros (adultos e pessoas mais maduras) atribuírem significados aos 

comportamentos das crianças e fazerem a ligação entre a criança e o mundo social, seus 

signos e representações. Essa ligação ocorre nas relações sociais devido à mediação 
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simbólica ou semiótica. A mediação simbólica consiste no intermédio do outro na relação 

entre a criança e o instrumento.  

 Segundo Vygotsky (2007, p. 20), “O caminho do objeto até a criança e desta até o 

objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 

processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre a história 

individual e história social.” De acordo com essa visão, pela mediação ocorre o processo de 

aquisição dos signos, que gradativamente possibilitam a inserção da criança em seu meio 

cultural. Ou seja, é pela mediação do outro social que a criança se apropria das práticas 

culturais do seu grupo e das atividades socialmente enraizadas.  

 Porém, apesar de necessária, a mediação em si não é suficiente, pois é preciso que os 

conteúdos mediados sejam internalizados (Pino, 2005; Vygotsky, 2007). Ao estudar os 

fatores sociais que compõem a mente humana, Vygotsky (2007, p. 56) define internalização 

como “a reconstrução interna de uma operação externa”. Esse processo de internalização é 

resultado de uma série de eventos no curso do desenvolvimento essenciais para a passagem 

do nível interpessoal ou interpsicológico para o nível intrapessoal ou intrapsicológico. O 

desenvolvimento da criança é um processo cultural, durante o qual ela, gradativamente, 

apropria-se do mundo e do significado das coisas, pela mediação e pela internalização. Cabe 

destacar que a criança exerce o papel de agente ativo nesse processo. Portanto, a 

internalização consiste em uma recriação no plano pessoal do que antes era exclusivo do 

plano externo e está intrinsicamente relacionada com a mediação simbólica, que permite à 

criança internalizar e interpretar o seu meio social (Pino, 2005). 

 A partir disso, a criança ultrapassa a fronteira do campo sensorial e se coloca no plano 

da representação simbólica, internalizando os sistemas simbólicos do meio cultural, 

anteriormente criados e compartilhados com os semelhantes. Sobre isso, Vygotsky (2007) 

apresenta ideias importantes a respeito do uso de instrumentos e de signos. Para esse autor, a 
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atividade simbólica perpassa o uso de instrumentos enquanto uma função organizadora e 

produz novos comportamentos, fundamentalmente diferentes, por meio de uma série de 

transformações qualitativas. A função do instrumento é orientada externamente e pretende 

modificar o objeto da realidade; já o signo, por sua vez, é orientado internamente e se dirige 

ao controle do próprio indivíduo. Desta maneira, o uso de signos possibilita novos tipos de 

comportamento, que rompem com a fusão entre a sensorialidade e a motricidade. Os 

instrumentos, por meio da mediação e da internalização, convertem-se em signos.  

 Pino (2005), baseado nos conceitos histórico-culturais de desenvolvimento, esclarece 

a função e a importância dos signos. Esse autor afirma que, a partir dos signos, é possível 

transformar o que é próprio da cultura humana, como modos de falar, de agir e de pensar, 

mas que ainda não pertence à criança, em algo que lhe seja próprio e compartilhado com os 

demais. O signo funciona como um conversor, isto é, ele permite que as significações 

culturais sejam incorporadas por indivíduos de forma particular, sem que percam o 

significado social. O uso de signos conduz o ser humano a um modo de comportamento 

específico, distinto do desenvolvimento biológico, e cria novas formas de processos 

psicológicos. 

Nessa perspectiva, a mediação presente nas interações promove a apropriação dos 

signos por parte da criança, que, de forma progressiva, amplia suas habilidades no contexto. 

Dito de outra forma, as crianças se convertem em seres culturais a partir das relações 

estabelecidas com os outros de sua cultura e, por meio dessas interações, gradativamente se 

apropriam e internalizam os significados que os outros atribuem ao mundo (Pino, 2000b, 

2005; Vygotsky, 2007; Vygotsky & Luria, 1996).    

 De modo esclarecedor, Vygotsky (2007) apresenta um exemplo sobre o gesto de 

apontar que evidencia os principais conceitos histórico-culturais aqui apresentados. Diz o 

autor que, inicialmente, 
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(…) esse gesto não é nada mais do que uma tentativa sem sucesso de pegar 

alguma coisa, um movimento dirigido para um certo objeto, que 

desencadeia a atividade de aproximação. A criança tenta pegar um objeto 

colocado além de seu alcance; suas mãos, esticadas em direção àquele 

objeto, permanecem paradas no ar. Seus dedos fazem movimentos que 

lembram o pegar. Nesse estágio inicial, o apontar é representado pelo 

movimento da criança, movimento este que faz parecer que a criança está 

apontando um objeto – nada mais que isso. (Vygotsky, 1984, p. 56-57) 

 

Nesse primeiro momento, a ação corresponde a uma função natural, biológica, 

dirigida ao objeto externo e sem intenção comunicativa. Como denomina Pino (2005), nessa 

fase inicial o comportamento representa um “dado em si”. Todavia, essa situação é 

modificada quando, na presença de outra pessoa, a criança realiza esse movimento. A 

tentativa mal sucedida provoca a reação não do objeto, e sim do outro social, que atribui 

significado a essa ação, considerando-a como sendo um gesto de apontar, dotado de função 

indicativa. Assim, o comportamento deixa de ser um “dado em si” e torna-se um “dado para o 

outro”. O outro social interpreta a ação e responde de acordo com o significado atribuído.  

Desta forma, o significado inicial é fornecido pelos outros e somente depois, após 

diversas interações semelhantes, a criança será capaz de internalizar a relação construída 

entre a sua ação, a significação do seu movimento e a situação objetiva e, então, 

compreenderá o movimento realizado como o gesto de apontar, um gesto indicador. Nessa 

terceira fase, devido à mediação do outro e à internalização, o gesto deixa de ser um “dado 

em si” e torna-se um “dado para si”, de tal modo que, para a criança, o ato inicialmente 

biológico torna-se um ato simbólico. 

Diante disso, o movimento deixa de ser direcionado para o objeto e passa a ser um 

movimento direcionado para outra pessoa. Ao adquirir a função de comunicação, torna-se, 

portanto, um gesto comunicativo, por meio do qual a criança expressa sua intenção. A 

interação social e a ação mediadora do adulto proporcionam, por via da atribuição e da 

interpretação dos gestos da criança, a aproximação e, gradativamente, a apropriação do 

universo simbólico por parte desta. À medida que esse processo de novas aquisições ocorre, 
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novos aprendizados se constituem enquanto parte do repertório comportamental infantil e 

permitem que a criança faça uso dos gestos intencionalmente. 

Esse exemplo apresentado por Vygotsky (2007) demonstra que, desde o nascimento, o 

aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados. Diante da constatação de que as 

mediações do adulto em interação com as crianças causam processos de aprendizado, a 

intervenção do outro na ação e relação da criança com o contexto foi também explicada por 

Vygotsky (2007), a partir do que ele designou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

A ZDP é definida por ele como 

(…) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. (Vygotsky, 2007, p. 97) 

 

Essa noção pode ser ilustrada pelo movimento de apontar, que não é considerado pela 

criança, inicialmente, como um gesto comunicativo, entretanto, em um dado período do 

desenvolvimento, ela poderá desempenhá-lo com o auxílio de outra pessoa, até que, mais 

adiante, passa a realizá-lo sozinha e de forma intencional. O conceito de ZDP evidencia a 

importância das interações para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Nesse 

sentido, destaca-se a relevância desse conceito para a compreensão da aquisição da 

habilidade de comunicação intencional infantil. O comportamento inicial do bebê não é 

dotado de intencionalidade; seu nível de desenvolvimento real é marcado, 

predominantemente, por fatores biológicos. A partir da colaboração dos outros, de modo 

especial da mãe, novas formas de comportamento tornam-se possíveis e representam o nível 

de desenvolvimento potencial, que, paulatinamente, por meio da internalização, concretizam 

um novo tipo de comportamento, fundamentalmente intencional.      

As interações sociais e as mediações, presentes nesses contextos, permitem que o 

outro social atribua significados e intencionalidade aos comportamentos do bebê, 
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comportamento considerado constitutivo da dimensão sociocognitiva e comunicativa infantil 

(Góes, 2000; Seidl-de-Moura, 1999; Tomasello, 2003). Os contextos interativos e 

mediacionais abrangem atribuições e percepções do adulto sobre o desenvolvimento e o 

comportamento da criança desde o nascimento, causando impacto na qualidade de interação 

estabelecida entre ambos. 

Diante do exposto, considerando-se a importância das contribuições vygotskianas para 

a explicação do desenvolvimento humano e, em especial, do desenvolvimento infantil, 

delineia-se a seguir uma revisão da literatura acerca de estudos sobre os bebês no primeiro 

ano de vida e sobre o papel das interações adulto-bebê, com ênfase na habilidade de 

comunicação nesse período do desenvolvimento. No próximo capítulo, são apresentados 

posições teóricas e relatos de pesquisas, referentes a estudos sobre as habilidades 

comunicativas iniciais e os elementos interacionais indispensáveis para o desenvolvimento 

infantil.  
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CAPÍTULO II 

 

INTERAÇÃO SOCIAL E HABILIDADES SOCIOCOMUNICATIVAS DE BEBÊS NO 

PRIMEIRO ANO DE VIDA 

 

Ao longo do desenvolvimento, por meio dos avanços biológicos e, principalmente, da 

interação com outras pessoas e dos processos mediacionais presentes nesses contextos, o 

bebê modifica a sua forma de conhecer e de se relacionar com o mundo. Esse processo de 

novas aquisições, do ponto de vista interacionista, é permeado por ações coconstrutivas e 

bidirecionais, ou seja, o comportamento infantil influencia e é influenciado pelo 

comportamento do adulto de forma contínua (Brum & Schermann, 2004). A partir da 

colaboração dos outros sociais e da interação no meio cultural, as crianças tornam-se mais 

habilidosas, capazes de se comunicar de forma mais eficiente e de participar de modo mais 

ativo nas interações e nos contextos culturais (Lordelo et al., 2000; Tomasello, 1998, 2003; 

Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005; Valsiner, 2012; Vygotsky, 2007).  

No percurso do desenvolvimento, ocorrem várias mudanças expressivas, que 

perpassam o crescimento físico, os avanços cognitivos, emocionais e comunicativos (Lopes 

et al., 2007). No que tange ao crescimento físico, em conjunto com o desenvolvimento motor, 

novas habilidades de locomoção do bebê permitem que ele realize um maior número de ações 

exploratórias do ambiente e movimentos cada vez mais precisos (Lopes et al., 2009). Os 

níveis cognitivos, por sua vez, também avançam, desde o nascimento até a idade adulta, 

sendo que cada período é marcado por habilidades específicas que são aprimoradas 

progressivamente, tais como a atribuição de estados mentais, o julgamento moral e a 

internalização do ensino e das normas sociais (Tomasello, 2003).  
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A percepção e as respostas infantis sobre as emoções, os afetos e a comunicação 

também são importantes para o desenvolvimento inicial de orientação para o mundo. Sobre 

isso, Vygotsky (1996) refere-se à importância do afeto para o desenvolvimento psíquico 

infantil, já que na primeira infância há uma unidade entre o afeto e a atividade. Segundo 

afirma o autor, afeto e intelecto não são “dois polos reciprocamente excludentes, mas duas 

funções psíquicas estreitamente vinculadas entre si e inseparáveis, que em cada etapa de 

idade constituem um todo indivisível, mas dotadas, apesar disso, de relações sempre novas 

entre as funções afetivas e intelectuais” (Vygotsky, 1996, p. 314). Assim, depreende-se que 

as relações afetivas também são constituídas nas e pelas interações sociais e marcam o 

desenvolvimento emocional e da linguagem. Diante disso, entende-se que todos esses campos 

de desenvolvimento já mencionados estão inter-relacionados e influenciam-se mutuamente, o 

que também ocorre com o âmbito sociocomunicativo e cognitivo. 

O recém-nascido, primordialmente dependente do adulto para a sobrevivência, 

desenvolve, de modo gradual e por meio da maturação biológica e da interação social, novas 

formas de compreensão e ação, que lhe proporcionam realizar atividades diversas, cada vez 

mais independentes (Klaus & Klaus, 2001; Seidl-de-Moura & Ribas, 2000; Seidl-de-Moura, 

Ribas et al., 2004; Stephen, Dunlop, & Trevarthen, 2003; Trevarthen & Delafield-Butt, 

2013). Para Striano e Reid (2006), assim como para outros estudiosos que os antecederam 

(Bateson, 1979; Brazelton, 1979; Lewis & Ramsay, 1999; Trevarthen, 1979), há uma 

predisposição dos neonatos para a comunicação e a interação social. 

Os neonatos têm um modo característico de perceber as pessoas e os atos humanos, 

parecem ter a capacidade de identificar, nos outros, algumas expressões faciais que estão 

associadas às emoções. Autores (Oyarbide, 2004; Reddy & Trevarthen, 2004; Rochat, 2009; 

Striano & Rochat, 1999; Tomasello, 2003; Trevarthen, 1979, 2011; Trevarthen & Delafield-

Butt, 2013) afirmam que os recém-nascidos são sociáveis e predispostos a responderem à voz 
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humana, aos rostos e aos gestos das pessoas com as quais se relacionam. Esses 

comportamentos caracterizam-se como importantes para o desenvolvimento social e 

comunicativo, de modo particular para a aquisição da linguagem.  

Considera-se que os bebês, a partir dos primeiros dias de vida, começam a 

desenvolver comportamentos diferenciados em relação a pessoas e objetos. Nas relações 

interpessoais, a comunicação tem características e expectativas de reciprocidade, 

diferentemente da relação com os objetos. De acordo com estudiosos como Tomasello 

(1999), esse reconhecimento do outro enquanto coespecífico é um procedimento essencial ao 

desenvolvimento comunicativo. Nesse processo, a interação social caracteriza-se como 

elemento imprescindível para a emergência de novas habilidades infantis. A mediação 

possibilita e potencializa expressões comunicativas, sendo a comunicação entendida enquanto 

um processo social, no qual os bebês têm uma postura ativa (Rivero, 2003; Vygotsky, 1996).  

Nas interações face a face com os adultos, os comportamentos sociais, tais como 

vocalizações, sorrisos, gestos e choro, dependem da reação do outro. Isso demonstra que as 

comunicações, especialmente as comunicações emocionais dos bebês, são organizadas e 

motivadas de forma peculiar de acordo com cada período do desenvolvimento. As diversas 

expressões faciais dos bebês demonstram seu estado emocional e também são ferramentas de 

comunicação, engajamento e integração social (Amorim, Costa, Rodrigues, Moura, & 

Ferreira, 2012; Gratier & Trevarthen, 2007; Reddy & Trevarthen, 2004).  

Estudos apontam que os bebês apresentam comportamentos organizados em relação à 

comunicação emocional e dispõem de uma variedade de expressões culturalmente 

contextualizadas, que possibilitam ao adulto identifica-las mais facilmente (Camras & 

Shutter, 2010; Cohn & Tronick, 1987; Hoehl & Striano, 2010; Mendes, 2009; Mendes, Seidl-

de-Moura, & Siqueira, 2009; Reddy & Trevarthen, 2004). Cabe destacar que essa 

comunicação fundamenta e relaciona-se com outras funções psicológicas do desenvolvimento 
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infantil. Sobre isto, Legerstee e Markova (2007) afirmam que as emoções e suas formas 

iniciais de expressão representam um meio comunicativo utilizado pelo bebê para conectar-se 

ao mundo social e cultural. Mendes e Pessôa (2013b), por seu turno, afirmam que as 

expressões emocionais do bebê, assim como a capacidade de reconhecer emoções, 

proporcionam o desenvolvimento da consciência dos bebês, em relação às habilidades de 

atenção e intenção.  

Vale salientar que a literatura nessa área apresenta os passos da evolução infantil a 

partir de um parâmetro cronológico, todavia, ressalta-se que os comportamentos relacionados 

a cada idade estão em constante mudança, não sendo exclusivos em determinados períodos. 

Existem diversas variáveis, tais como meio social, características biológicas da criança e de 

personalidade dos pais, que influenciam a emergência de comportamentos específicos dos 

bebês. Desta forma, a apresentação dos comportamentos associados às idades não representa 

estágios fixos e universais, mas fornece uma sequência do processo de desenvolvimento 

infantil, facilitando a compreensão da ontogênese humana (Vygotsky, 1996). 

No tocante à gênese do desenvolvimento humano, a literatura evidencia que o 

desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas é um marco importante na evolução 

psíquica infantil. Vários autores (Tomasello et al., 2005; Trevarthen, 1979, 2011; Vygostky, 

2007; Vygotsky & Luria, 1996) trazem a ideia da linguagem como importante ferramenta que 

media a relação entre o adulto e o bebê. Anterior ao desenvolvimento da linguagem oral, 

ainda muito cedo, inicia-se o desenvolvimento da linguagem pré-verbal. Antes de aprender a 

falar, o bebê dispõe de equipamento sensorial e expressivo, assim como de habilidades 

cognitivas que facilitam a comunicação e os contatos sociais. Estudos desde a década de 1970 

(Bateson, 1979; Brazelton, 1979; Trevarthen, 1979) ratificam, por meio de observações de 

díades mãe-bebê, que a criança tem capacidade de se comunicar e de se engajar socialmente 

com outras pessoas.  
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Com relação ao primeiro ano de vida e às habilidades iniciais infantis, Trevarthen 

(1979, 2011) afirma que os bebês têm capacidade de produção e reconhecimento de 

expressões faciais de emoção, bem como parecem ter preferência pelas interações face a face 

que envolvem trocas afetivas entre os participantes, além de demonstrarem sensibilidade aos 

contextos sociais. Com 6 semanas, os bebês usam vocalizações e movimentos corporais para 

se comunicarem. Entre 1 e 2 meses, são capazes de olhar, ouvir e tocar objetos, o que 

demonstra uma habilidade rudimentar de atividade inteligente, caracterizando a subjetividade 

de bebês para lidar com o mundo material.  

Para o referido autor, nesse período, os bebês são capazes de apresentar reações 

emocionais, tais como o prazer, que pode ser demonstrado por meio de um sorriso. Eles estão 

aprendendo a emitir sons, demonstram a possibilidade de expressar surpresa, possuem formas 

eficientes de se comunicar com os parceiros sociais e conseguem distinguir uma face feliz de 

uma face neutra. Aos 2 meses, os bebês já apresentam reações distintas para pessoas e objetos 

e preferem as interações pessoa-pessoa. No período compreendido entre o segundo e o 

terceiro mês, os movimentos dos lábios e da língua dos bebês são interpretados como sendo 

um tipo de linguagem, ainda que antes da fala. Por vezes, esses comportamentos são emitidos 

juntamente com expressões de felicidade, raiva ou surpresa (Gratier & Trevarthen, 2007; 

Trevarthen, 1979). 

Diante desses comportamentos sociocomunicativos dos bebês, Trevarthen (1979) e 

Trevarthen e Aitken (2001) defendem que, para que haja comunicação interpessoal, duas 

habilidades são fundamentais, quais sejam: subjetividade e intersubjetividade. A primeira 

refere-se ao que os autores denominam de subjetividade, correspondente à capacidade do 

bebê de exibir traços, ainda que rudimentares, de consciência individual e de 

intencionalidade. A segunda habilidade remete à intersubjetividade, que representa a 

capacidade necessária para que os bebês ajustem seu controle subjetivo à subjetividade dos 
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outros. Ainda segundo esses autores, a intersubjetividade pode ser classificada em dois 

conceitos distintos: intersubjetividade primária e intersubjetividade secundária.  

A intersubjetividade primária envolve o engajamento precoce dos bebês em trocas 

diádicas. Os comportamentos visual e vocal dos bebês funcionam como indicadores 

fundamentais do estado de excitação e afeto e refletem o desenvolvimento comunicativo, 

perceptivo, cognitivo e emocional. Esses comportamentos são associados à origem da 

cognição social e marcados pelas protoconversações. A protoconversação é entendida como 

uma protolinguagem em que os bebês, nos primeiros meses, usam a voz desarticulada, 

auxiliada por expressões dos olhos, da face e das mãos, enquanto um meio de engajamento 

intersubjetivo. Essa forma de comunicação requer que os agentes envolvidos tenham 

motivação especial e capacidade de compartilhar emoções (Bornstein & Tamis-LeMonda, 

1997; Gratier & Trevarthen, 2007; Striano & Rochat, 1999; Tomasello et al., 2005). Assim, 

as relações interpessoais são possíveis por meio dos aspectos manifestados pelas expressões 

emocionais e pela intersubjetividade primária, quando as primeiras experiências são 

compartilhadas (Trevarthen, 1979). 

A intersubjetividade secundária, por sua vez, envolve o engajamento dos bebês em 

trocas triádicas. Por volta dos 9 meses, emerge a consciência sobre as ações em relação aos 

objetos. Os bebês desenvolvem uma nova forma de intersubjetividade cooperativa, 

correspondente à relação pessoa-pessoa-objeto (Trevarthen, 1979; Trevarthen & Aitken, 

2001). Estes avanços no desenvolvimento infantil, marcados tanto pelas interações diádicas 

quanto triádicas, estão relacionados ao contexto no qual o bebê está inserido e às trocas 

sociais.  

Brazelton (1979), a partir de estudos clássicos sobre as interações entre pais e bebês, 

afirma que desde cedo o bebê tem capacidade de interagir com estímulos sociais e de se 

comunicar, nos contextos de interação, com seus cuidadores. Entre 6 e 8 semanas, o sorriso 
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representa a forma mais eficiente de o bebê se comunicar com os seus cuidadores, sendo o 

seu tempo de duração relacionado à retribuição feita pelo adulto. Nessa idade, o 

temperamento começa a se revelar e torna-se possível distinguir entre os bebês mais calmos e 

os mais agitados (Brazelton, 1994).  

De acordo com esse autor, aos 4 meses, o desenvolvimento do bebê é marcado por um 

grande impulso cognitivo; nesse período, o bebê se mostra mais atento e interessado com o 

que acontece no meio à sua volta. O bebê se torna consciente de tudo que vê e ouve e 

desenvolve importantes mecanismos de exploração do ambiente pelo uso das mãos. Essa fase 

é caracterizada por um maior número de atividades do bebê, pela excitação diante de novos 

objetos e pela aquisição de novas formas de compreensão do mundo. Entre os 4 e 5 meses, os 

bebês adquirem uma noção mais aproximada de causalidade e começam a modificar seus 

comportamentos em função disso. Jogos vocais começam a ser utilizados de forma mais 

deliberada do que antes. 

Aos 7 meses, por meio de brincadeira de esconde-esconde, o bebê já é capaz de fazer 

a experiência com permanência de pessoas e produz tipos diferentes de som, como uma 

tentativa de “fala”. Entre 7 e 8 meses, ele usa sílabas com uma consoante e uma vogal, 

habilidade linguística que será aprimorada ao longo dos meses, sendo que, aos 12 meses, já 

pronunciará palavras como “mã-mã”. Durante essa fase, a comunicação infantil é marcada 

por gestos e movimentos faciais (Brazelton, 1994). 

Bruner (1999), por seu turno, demonstrou que, por volta dos 4 ou 5 meses, o bebê está 

apto para acompanhar a linha do olhar do adulto além do contato olho a olho. A partir dos 6 

meses, os bebês têm um conjunto de capacidades que permite avaliar a direção do olhar de 

outra pessoa e acompanhá-lo, evidenciando a sintonia dos bebês com o comportamento dos 

outros. Esse comportamento aumenta de forma constante nos meses seguintes e precede o ato 
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de apontar. Entre os 7 e 9 meses, finalmente, o bebê começa a apontar com o objetivo de 

direcionar a atenção dos outros para objetos ou eventos.  

Em outra perspectiva, estudos realizados por Striano, Rochat e colaboradores 

(Cleveland, Schug, & Striano, 2007; Rochat, 2009; Striano & Reid, 2006; Striano & Rochat, 

1999) afirmam que, desde muito novos, os bebês têm diversas habilidades comunicativas, 

sendo capazes, por exemplo, de usar movimentos para sinalizar um objeto desejado, tais 

como movimentar o corpo, levantar braços ou mãos. Esses autores (Rochat, 2007; Striano & 

Rochat, 1999) fazem referência à revolução dos dois meses, na qual novas habilidades sociais 

continuam a se desenvolver e aparecem os primeiros sinais de comportamentos intencionais. 

Nessa fase, os bebês apresentam um foco visual melhorado, e a mudança de sua atenção 

visual pode ser constatada pelo movimento dos olhos. Para os estudiosos, o bebê pode 

demonstrar seu interesse olhando na direção do que chama sua atenção, ou rejeitar algo 

olhando para outro lado. Esses movimentos oculares, quando sistemáticos em direção às 

mãos e, principalmente, aos olhos e à boca do parceiro social, são importantes sinais de 

interação pessoa-pessoa e indicam uma forma de compreensão mútua. Em outras palavras, 

aos 2 meses, os bebês começam a olhar fixamente para os olhos e a boca da outra pessoa e 

demonstram evidências de sensibilidade a contingências interpessoais.  

De acordo com esses autores, ainda no segundo mês, os bebês mostram sinais claros 

de diferenciação entre si e o mundo e são capazes de explorar e contemplar as consequências 

de suas ações no meio. Nesse período, os bebês apresentam um senso de experiência 

compartilhada (Rochat, 2003, 2007, 2009). Em torno dos 3 meses, os bebês são sensíveis a 

diversas sugestões dos parceiros sociais, que são necessárias para engajamentos de atenção 

conjunta posteriormente. Eles percebem os movimentos do olhar do adulto e agem de acordo 

com as mudanças na direção do olhar. Nas interações face a face, criam intercâmbio em 

sincronia e alternância, compartilhando muitas emoções (Cleveland et al., 2007). 
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Por volta do quinto mês de vida, emerge a capacidade infantil de coordenação da 

atenção visual entre pessoas e objetos, aspecto essencial das relações triádicas (pessoa-

pessoa-objeto). Essa nova habilidade também é imprescindível para o desenvolvimento da 

linguagem e da imitação. Entre 6 e 7 meses, os bebês começam a prestar mais atenção aos 

objetos. Ao longo dos meses seguintes, eles aprimoram, gradativamente, a ação de olhar para 

o objeto e, na sequência, olhar para a mãe. Esse comportamento precede a emergência do 

apontar, que ocorre por volta dos 9 meses.  Ao apontar para objetos ou eventos, o bebê tenta 

chamar a atenção do outro e tem seu comportamento modificado de acordo com os sinais 

sociais que recebe (Cleveland et al., 2007; Striano & Bertin, 2005; Striano & Rochat, 1999; 

Striano & Vaish, 2006). Esse amplo conjunto de comportamentos comunicativos é essencial à 

fundação posterior de toda a cognição social. 

Cabe esclarecer que a cognição social é definida como a habilidade humana de 

reconhecer e lidar com as informações socialmente partilhadas e usar as representações 

decorrentes dessas informações para guiar o comportamento, predizer e interpretar as ações 

dos outros (Brooks & Meltzoff, 2008; Gallese & Rochat, 2013; Pelphrey, Morris, & 

McCarthy, 2004). Nas palavras de Striano e Reid (2006, p. 471), a cognição social se refere à 

(…) habilidade para compreender outras pessoas (...) e inclui todas as 

habilidades perceptivas básicas que nos habilitam a discriminar 

pessoas de objetos e o complexo interjogo de pistas sociais como o 

contato visual, movimentos do corpo, tom de voz e expressões faciais 

auxiliando na interpretação dos comportamentos dos outros e na 

capacidade e funcionamento da comunicação simbólica. 

 

Neste sentido, as habilidades iniciais, desde as mais simples até as mais complexas, 

tais como interpretar os comportamentos dos outros e utilizar uma comunicação simbólica, 

são evidenciadas em interações face a face mãe-bebê ao longo do primeiro ano de vida. Essas 

habilidades são representadas por expressões faciais, gestos e vocalizações, e a emergência 

delas reflete o nível de cognição social do bebê (Striano & Bertin, 2005). 
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Em uma perspectiva sociopragmática, Tomasello et al. (2005) e Tomasello e 

Carpenter (2007) afirmam que, entre 5 e 6 meses de idade, os bebês percebem a si mesmos e 

aos outros como seres animados. Aos 6 meses, eles já têm desenvolvido expectativas 

suficientes sobre as ações humanas animadas e são capazes de predizer o que os outros irão 

fazer em situações familiares. Entretanto, nessa faixa etária, os bebês ainda não se comportam 

de maneira intencional, nem reconhecem os outros como agentes intencionais. A 

compreensão do comportamento é regida por um pensamento “mágico”, que fundamenta a 

lógica do infante nessa idade. De acordo com esse tipo de pensamento, os comportamentos 

simplesmente acontecem; os bebês não os percebem como sendo guiados por objetivos, que 

podem ser ou não alcançados.  

Conforme apresentam esses autores, somente em torno dos 9 meses, os bebês 

começam a entender a si mesmos e às outras pessoas como agentes intencionais. Essa nova 

compreensão conduz o bebê a uma nova realidade, a realidade cultural. Durante o último 

trimestre do primeiro ano de vida, ocorrem mudanças expressivas no modo com o bebê 

percebe o comportamento do adulto, como, por exemplo, o fato de os bebês geralmente 

começarem a olhar para os adultos antes de apontar. Esse apontar é tido como um dos 

principais comportamentos intencionais. O acompanhamento do olhar e o apontar espontâneo 

podem ser entendidos como indicativos não verbais valiosos no desenvolvimento inicial da 

linguagem (Liebal, Behne, Carpenter, & Tomasello, 2009; Liszkowski, Carpenter, & 

Tomasello, 2008; Tomasello, 1999; Tomasello, Carpenter, & Liszkowski, 2007).   

 Com base em uma vertente neurocognitiva, Legerstee (2013) apresenta considerações 

teóricas e dados empíricos que sugerem que os bebês têm uma base biológica para a 

percepção de estímulos sociais e para o comportamento social, na qual as habilidades 

comunicativas estão inseridas e têm origem os comportamentos sociais e suas evoluções. 

Segundo afirma a pesquisadora, os aspectos do desenvolvimento sociocognitivo e 
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comunicativo do bebê estão envoltos na ação recíproca de predisposições inatas e do meio 

social. Em conjunto com outros autores (Dunbar, 2013; Mundy, 2013; Trevarthen & 

Delafield-Butt, 2013), Legerstee (2013) apresenta a hipótese do cérebro social, a qual afirma 

que os bebês possuem um domínio específico de habilidades que possibilitam a conexão com 

o mundo social desde o início. 

 De acordo com essa perspectiva, os bebês humanos possuem determinados pré-

requisitos que promovem o desenvolvimento cognitivo e os predispõem à interação com os 

coespecíficos. Os comportamentos sociais podem ser verificados em bebês ainda muito 

novos, tais como a discriminação feita pelo bebê da face materna, a maior frequência de 

sorrisos e a preferência do bebê à voz materna. Entre o segundo e o terceiro mês de vida, o 

bebê imita a abertura da boca e a protrusão da língua realizada por pessoas, mas não o faz 

quando essas ações são realizadas por objetos que simulam esses gestos (Legerstee, 2013). 

Esses dados confirmam que os bebês estão conscientes da distinção crucial entre pessoas e 

objetos. Desse modo, a ideia do homem como ser biologicamente cultural também ganha 

respaldo nas considerações dessa autora.  

 Sobre esse tema, autores fundamentados no modelo histórico-cultural também 

defendem a interdependência entre as linhas biológica e cultural (Bussab & Ribeiro, 1998; 

Pino, 2005; Seidl-de-Moura et al., 2004; Kobarg & Vieira, 2008). Mendes e Seidl-de-Moura 

(2009a), por sua vez, ao discutirem as habilidades iniciais infantis, ressaltam que, por volta 

dos 3 meses, os bebês já têm habilidades para perceber os sinais relevantes à aprendizagem e 

à comunicação e podem também estar aptos a discriminar faces que expressam alegria, 

tristeza, surpresa e raiva. Aos 3 meses e meio, eles apresentam uma capacidade de resposta 

afetiva diferente para expressões faciais de alegria e tristeza. Esta etapa do desenvolvimento 

também está relacionada com transformações na exibição de sorriso por parte dos bebês, 
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como uma expressão socioemocional que representa uma nova forma de relação do infante 

com o adulto e, consequentemente, com o mundo.  

Por meio das trocas afetivas e comunicativas, os comportamentos são modificados, 

quer por diferenciação, reciprocidade ou aprendizagem de novas condições que resultam em 

mudanças das manifestações iniciais de sorriso (Mendes & Seidl-de-Moura, 2009b). Aos 6 

meses, os bebês confirmam relacionamentos afetivos, anunciando uma identidade social. Isto 

pode ser exemplificado em demonstrações de alegria, por meio de comportamentos como 

bater palmas e emitir sons com os lábios. Neste período, começam a surgir os balbucios, que 

continuam a se desenvolver nos meses seguintes, até por volta dos 9 meses (Tristão & 

Feitosa, 2003). 

Como se pode perceber, a literatura sobre as habilidades sociocomunicativas dos 

bebês no primeiro ano de vida evidencia a importância das vocalizações e dos gestos no 

processo de aquisição da linguagem e no desenvolvimento sociocognitivo. Isto porque os 

gestos não são movimentos aleatórios e, assim como as vocalizações, refletem marcas de 

cada cultura, sendo dotados de significados.  

Sobre as vocalizações, a literatura afirma que elas representam um comportamento 

comunicativo e refletem o nível de cognição social do bebê. Aos 4 meses de vida, os bebês 

emitem mais vocalizações de vogais, ao passo que nos meses seguintes essas vocalizações 

tornam-se mais elaboradas e incluem o uso de sílabas, com alternância consoante-vogal. 

Essas mudanças no comportamento vocal do bebê são influenciadas e influenciam os 

cenários das interações sociais (Sung, Sterling, Coll, & Seifer, 2013).  

No tocante a isso, Goldstein, Schwader e Bornstein (2009), em uma pesquisa com 

díades mãe-bebê de 5 meses, afirmaram que, já nessa idade, os bebês têm consciência dos 

efeitos sociais do seus balbucios e das suas vocalizações pré-linguísticas, as quais 

proporcionam oportunidades de aprendizagem social e influenciam a aquisição da linguagem 
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posteriormente. Além disso, à medida que os bebês aprender que seus comportamentos 

vocais provocam reações nos outros, que são refletidas nos contextos de interação, essas 

vocalizações adquirem um valor instrumental. 

No tocante ao desenvolvimento dos gestos, pesquisadores (Goldin-Meadow, 2007, 

2009; Guidetti & Nicoladis, 2008; Iverson, Capirci, Volterra, & Goldin-Meadow, 2008; 

Volterra, Caselli, Capirci, & Pizzuto, 2004) afirmam que ele também é essencial na 

comunicação pré-verbal dos bebês. Anterior à emergência da fala, os gestos são um dos 

principais meios para comunicação com os outros. Guidetti e Nicoladis (2008) defendem que 

os processos comunicativos dos bebês, entre eles os gestos, não apenas antecedem a 

linguagem, mas já são funcionais em dirigir a comunicação com os adultos.    

Inicialmente, o uso dos gestos por bebês ocorre de duas formas: declarativa e 

imperativamente. Os gestos conhecidos como protodeclarativos referem-se aos 

comportamentos comunicativos como mostrar, dar, apontar comunicativamente e ao uso de 

objetos como ferramentas para chamar a atenção dos adultos. Os protoimperativos, por sua 

vez, remetem ao ato de os bebês invocarem ajuda de adultos para conseguirem objetos por 

meio de pedidos ritualizados ou do apontar comunicativo. Dito de outra maneira, os atos 

protodeclarativos e protoimperativos remetem a algo que os bebês consideram interessante ou 

que eles querem, respectivamente. Essa distinção é importante para a comparação entre as 

habilidades infantis e as de outros primatas (Iverson et al., 2008; Tomasello, 1999; Volterra et 

al., 2004; Yoder & Warren, 1998).  

A emergência dos gestos ritualizados, de acordo com Volterra et al. (2004), ocorre 

entre os 9 e os 13 meses de idade. Essas autoras defendem a hipótese de que o uso de gestos é 

um fenômeno importante do desenvolvimento, apresentando características semelhantes em 

diferentes crianças e culturas. Conforme esclarecem, o uso de gestos é um elemento relevante 

do estágio pré-linguístico. Os gestos são comportamentos que precedem e preparam o 



40 

 

surgimento da fala; quando usados por crianças, antes mesmo de completarem um ano de 

idade, são meios de comunicação e, em muitas ocasiões, são acompanhados de vocalizações.  

Anteriormente, Vygotsky (1996) já havia apresentado os elementos e as 

características típicas da formação do comportamento social do bebê no primeiro ano de vida. 

Ele defendeu que, mesmo antes do domínio da linguagem, há uma sociabilidade específica do 

bebê, devido à sua situação peculiar de desenvolvimento. Em todas as circunstâncias, o bebê 

é dependente do adulto, e isso configura relações sociais muito específicas entre eles. Desta 

forma, o primeiro contato do bebê com a realidade é mediado socialmente, e o 

relacionamento entre o bebê e os adultos que dele cuidam vai além da satisfação das 

necessidades biológicas. Nesse período, apesar das mínimas possibilidades de trocas 

comunicativas, devido à ausência da fala, o bebê já apresenta uma forma peculiar de 

comunicação, mesmo sem o uso de palavras.   

Apesar de esse autor definir como elementos cruciais para o desenvolvimento infantil 

a aquisição da linguagem e o papel da fala propriamente dita, seus estudos (Vygotsky, 1995, 

1996, 2007) também expressam a importância dos comportamentos que antecedem a fala. Em 

consonância com a ideia de um processo de construção da linguagem, Vygotsky considerou a 

existência da inteligência prática instrumental no período pré-verbal do desenvolvimento 

infantil e discorreu sobre os elementos pré-linguísticos, como o choro, o olhar, o sorriso e o 

gesto de apontar, por exemplo, enquanto ações essencialmente comunicativas. No início da 

vida, os bebês começam a demonstrar habilidades comunicativas e cognitivas que, 

progressivamente, vão adquirindo um caráter mais complexo, possibilitando novas formas de 

comportamentos expressivos dos desejos infantis (Vygotsky, 1996). 

De acordo com Vygotsky (1996), por volta de 1 ou 2 meses de vida, o bebê começa a 

responder a voz humana, através do sorriso. Entre o segundo e o terceiro mês mudanças 

acontecem, o bebê estabiliza sua curva de sono, com diferenciações entre dia e noite, e abre 
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mais os olhos durante a amamentação, por exemplo. Entre o quinto e o sexto mês, ocorrem 

mudanças do bebê em relação ao mundo exterior, tais como os primeiros movimentos 

precisos defensivos e os primeiros gritos sem estímulo aparente. Todos esses 

comportamentos evidenciam uma atividade do bebê, e não apenas respostas a estímulos.  

No segundo semestre de vida, o bebê sente uma necessidade específica de se 

comunicar; diante disso, ele busca o olhar do adulto ou de outros bebês da sua idade, sorri, 

balbucia, levanta os braços e chora quando o outro se afasta. A partir do nono mês, o bebê 

torna-se capaz de empregar ferramentas de modo simples, tal como usar um objeto para 

alcançar outro objeto, o que sugere que, antes mesmo da emergência da linguagem, ele já 

apresenta comportamentos orientados para um fim. Aos 10 meses, ocorre uma importante 

virada no desenvolvimento, na qual se desenvolvem formas de comportamento mais 

complexas, como o emprego de palavras para expressar sua vontade, por exemplo. Esse 

período, de acordo com Vygotsky (1996), marca a crise do primeiro ano de vida.  

Esse conjunto de habilidades sociocomunicativas iniciais sofre mudanças ao longo do 

desenvolvimento infantil e adquire novos aspectos, até assumir, especificamente, o caráter 

intencional. Comportamentos sociais, tais como o uso convencional dos gestos e as 

vocalizações ritualizadas, são fortes indicadores da intenção comunicativa, utilizados pela 

criança antes da aprendizagem da linguagem oral (Bruner, 1981; Laakso, Poikkeus, 

Katajamäki, & Lyytinen, 1999; Vygotsky, 1996).  

Tendo em vista que os bebês estão imersos em um contexto social, as características 

dos seus comportamentos sofrem impactos das interações sociais e, gradualmente, começam 

a evidenciar metas comunicativas, o que consolida o desenvolvimento da comunicação 

intencional em uma perspectiva sociopragmática. Esta habilidade representa um marco 

essencial no desenvolvimento social humano e vem sendo estudada por diferentes 

perspectivas. 
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2.1. Habilidade comunicativa intencional no primeiro ano de vida: perspectivas e relatos 

de pesquisas 

 

A habilidade de comunicação intencional é um tipo especial de intencionalidade que 

emerge no comportamento infantil, produto da interação social. Feldman e Reznick (1996) 

usam o termo intencional para descrever ações do bebê que são baseadas em algum grau de 

consciência e executadas de forma deliberada, ou seja, são comportamentos executados pelo 

bebê com um propósito determinado. Nesse tipo de ação, estão inclusos, além da 

comunicação por meio de gestos e vocalizações, comportamentos meio-fim e ações 

coordenadas.  

Essa habilidade é importante para o bebê porque permite uma participação mais ativa 

nos cenários interativos, sendo fundamental para a compreensão, por parte do bebê, dos 

outros como seres intencionais, e por contribuir para o desenvolvimento linguístico posterior. 

A habilidade infantil de comunicação intencional é construída por meio de interações sociais 

e trocas, e cria formas peculiares de aprendizagem cultural e engajamento (Tomasello, 2003). 

Ela pode ser inferida nos comportamentos direcionados para um parceiro social, atos de 

referência compartilhada ou atenção conjunta. Desta forma, os estados intencionais resultam 

da atividade cognitiva e do engajamento afetivo. A relação do bebê com outras pessoas e a 

intersubjetividade possibilitam seu desenvolvimento e direcionamento no mundo (Nogueira 

& Seidl-de-Moura, 2007; Seidl-de-Moura, 2009; Reznick, 1999; Trevarthen, 2011).  

Meltzoff e colaboradores (Brooks & Meltzoff, 2002; Meltzoff, 2002; Meltzoff, 

Gopnik, & Repacholi, 1999; Meltzoff & Moore, 1998) reconhecem o bebê enquanto um ser 

representacional, que possui um amplo conjunto de habilidades que vai além das sensório-

motoras. Para eles, o bebê é capaz de se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente e de 

construir conceitos para interpretar o comportamento das pessoas. Apesar de pautados na 
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teoria da mente, que considera que as crianças só podem entender falsas crenças entre os 3 e 

4 anos, Meltzoff, Gopnik e Repacholi (1999) defendem que outros aspectos da compreensão 

da mente são desenvolvidos de forma gradual na criança, muito antes dessa idade. Na 

compreensão desses autores, seria uma distorção pensar que as crianças não têm 

entendimento sobre a mente até passarem pelo exame de falsas crenças.  

Diante disso, eles destacam a importância de o bebê reconhecer as emoções expressas 

pelos adultos, da capacidade do bebê em entender o outro como semelhante (“like me”) e da 

habilidade infantil de distinguir entre comportamentos intencionais e não intencionais. Em 

relação a esse tema, Brooks e Meltzoff (2002) realizaram estudos detalhados a respeito do 

acompanhamento do olhar dos adultos pelo bebê. O bebê olha para o que o adulto olha, 

porque ele quer ver o que o adulto está vendo, assim, o bebê implicitamente entende que a 

outra pessoa está dirigindo sua atenção para algo, o que é base para as interações triádicas. A 

compreensão desse comportamento é essencial por ser uma evidência de que o bebê 

reconhece o comportamento do outro, sendo importante na detecção de formas de 

desenvolvimento atípicas, como, por exemplo, o autismo, e no reconhecimento e 

desenvolvimento do comportamento intencional, que facilitam a aquisição da linguagem.  

Na tentativa de conhecer quando os bebês entendem e diferenciam os 

comportamentos intencionais dos outros, os autores mencionados apresentam experimentos 

realizados com crianças na fase pré-verbal, aos 18 meses. Como resultado, afirmam que, 

nessa idade, as crianças já conseguem entendem os outros como tendo objetivos e intenções, 

embora essa habilidade torne-se mais aprimorada por volta dos 3 anos. Especificamente sobre 

o comportamento intencional do bebê, eles advertem que as intenções são mais do que 

movimentos corporais, elas são estados mentais direcionados para um objetivo. Ambos têm 

uma estreita relação, tendo em vista que a intenção causa os movimentos corporais e vice-

versa (Meltzoff, 2002; Meltzoff et al., 1999).  
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Zelazo (1999), por sua vez, também afirma que os bebês são capazes de agir 

intencionalmente antes do desenvolvimento da fala. Com o objetivo de entender o 

desenvolvimento da ação intencional, esse autor apresenta o que ele denominou de Modelo 

de Níveis de Consciência (LOC), que tem como principal pressuposto a interdependência 

entre consciência e ação no desenvolvimento. De acordo com esse modelo, no último 

semestre do primeiro ano de vida, o bebê desenvolve novos níveis de consciência que 

possibilitam o desenvolvimento de novas habilidades, dotadas de intencionalidade 

comunicativa, entre elas, o apontar protodeclarativo, uso de objetos de modo funcional, 

referência social e atenção conjunta.   

Legerstee (2013) defende que a consciência que o bebê tem do outro com quem 

interage permite formas aprimoradas de relações diádicas, que, juntamente com outros pré-

requisitos biológicos e com aspectos sociais, são fundamentais ao desenvolvimento da 

intencionalidade, à estruturação de situações triádicas e às representações compartilhadas. De 

acordo com Gallese e Rochat (2013) e Legerstee (2013), tais representações são 

simultaneamente ativadas no cérebro de duas pessoas e possibilitam que os bebês entendam 

não apenas “o que” os outros fazem, mas “por que” o fazem. Essa habilidade sociocognitiva 

revela uma consciência do bebê sobre os estados intencionais dos outros.  

Esses autores destacam a relação entre a intencionalidade, os comportamentos 

sensório-motores e a afetividade. Segundo eles defendem, para que o bebê compreenda o 

estado mental do outro, é necessário que ele seja capaz de sentir o que o outro sente e de 

representar o que o outro representa. Enquanto as contingências e imitações chamam a 

atenção do bebê para os coespecíficos, a comunicação afetiva aparece para estabelecer as 

bases da consciência social infantil e subsequentes interações sociais. Esses laços sociais são 

fundamentais para os seres humanos, tendo em vista que asseguram a satisfação não apenas 

de necessidades fisiológicas, mas também de necessidades sociais, como a formação de 
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relacionamentos (Bornstein, 2013; Legerstee, 2013). Variações nas experiências sociais 

podem produzir variações na intersubjetividade, nos laços e, subsequentemente, nos estados 

mentais de consciência.  

Nesta direção, muitos questionamentos são feitos pelos estudiosos desse tema, sendo 

que o principal deles refere-se à idade em que é evidenciada a intencionalidade comunicativa 

no comportamento infantil. Apesar das divergências, a maioria dos teóricos parece estar perto 

de um consenso de que os atos comunicativos intencionais surgem antes das primeiras 

palavras, mais precisamente no último trimestre do primeiro ano de vida, entre 9 e 12 meses 

(Bloom, 2000). Essa idade representa um período crítico para a emergência da comunicação 

intencional, que ocorre ao longo de transições cognitivas, de mudanças nas habilidades 

manipulativas e de mobilidade, e da capacidade de compartilhar emoções e experiências 

(Olson, Astington, & Zelazo, 1999). 

Autores como Tomasello e Carpenter (2007) distinguem quatro importantes 

capacidades sociocognitivas que, ao longo do desenvolvimento humano, são transformadas 

em ações intencionais. A primeira delas é a capacidade de contato visual e atenção conjunta, 

que se evidencia a partir da chamada revolução dos nove meses. Esse fenômeno é marcado 

pelo início do engajamento do bebê em relações triádicas e em episódios de atenção conjunta, 

que envolvem o bebê, o adulto e uma entidade externa. A partir dessa fase, os bebês são 

capazes de acompanhar o olhar, demonstrando interesse, além de usarem o adulto como 

referência social e aprenderem de forma imitativa.  

A segunda capacidade sociocognitiva que se torna intencional é a capacidade de 

manipulação social e comunicação cooperativa, por meio da qual, antes mesmo da aquisição 

da linguagem, os bebês já se comunicam através de gestos, como o apontar, por exemplo. A 

terceira capacidade apresentada é a atividade colaborativa, que se refere à capacidade das 

crianças de desenvolverem atividades em grupos com objetivos compartilhados e 
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apresentarem algumas formas de colaboração entre si. Por fim, os autores apresentam as 

aprendizagens social e instrumental, referentes ao fato de as crianças, por volta de um ano, 

frequentemente, já responderem a instruções e imitarem propositalmente as ações dos outros 

(Tomasello & Carpenter, 2007). 

A respeito da intencionalidade infantil, Tomasello (1999) esclarece que ela é a 

principal causa e a principal consequência da revolução dos nove meses. Formas emergentes 

de intencionalidade do bebê em suas próprias ações sensório-motoras proporcionam a 

compreensão dos outros como agentes intencionais. Dentre as diversas formas de 

intencionalidade, esse autor destaca a habilidade de comunicação intencional infantil.  

D’Entremont e Seamans (2007) ratificam que a comunicação intencional só é entendida pelo 

bebê quando ele já tem uma concepção dos outros e de si mesmo como agentes intencionais. 

Sobre essa ideia, de forma geral, Vygotsky (2010, p. 234) afirma que “a criança aprende 

antes a entender os outros e só depois, por esse mesmo modelo, aprende a entender a si 

mesma.” Assim, a existência de uma interação, ou seja, a presença do outro que interatue e 

signifique as ações do bebê, é imprescindível à compreensão dos atos intencionais.  

Laakso e colaboradores (1999) corroboram o pressuposto de que o desenvolvimento 

da linguagem ocorre de forma contínua e que o período em torno do primeiro ano de vida é 

crítico para o desenvolvimento de intenções comunicativas e sinais convencionais. Eles 

defendem que a comunicação verbal é uma continuação da comunicação pré-linguística e que 

o comportamento social é um importante indicador da comunicação intencional antes do 

surgimento da linguagem expressiva. Com o objetivo de investigar quais os fatores que 

podem ser relacionados a esse desenvolvimento comunicativo, esses autores realizaram uma 

pesquisa com uma amostra de 111 díades mãe-bebê.  

A primeira etapa da coleta de dados foi realizada quando os bebês estavam com 14 

meses. Para tanto, foi utilizado o MacArthur Communicative Development Inventory 
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(MCDI), a realização e a análise de uma filmagem, em laboratório, da interação entre cada 

díade, por 10 minutos. Posteriormente, foram coletados dados sobre a compreensão e a 

produção linguística dos bebês aos 18 e 24 meses. Os resultados mostraram que a 

comunicação gestual inicial contribui significativamente para a predição da compreensão 

verbal aos 18 e 24 meses. Quanto mais os pais reportaram que seus bebês usavam ações e 

gestos aos 14 meses, maior o nível de compreensão verbal da criança nos meses seguintes. 

Nesse estudo, também foram encontradas evidências sobre a importância do estilo parental 

sensitivo, representado principalmente pelas ações maternas, para o desenvolvimento da 

comunicação intencional.  

No Brasil, Braz Aquino e Salomão (2011a) realizaram uma pesquisa que tinha como 

objetivo identificar as principais habilidades sociocomunicativas demonstradas por bebês aos 

6, 9 e 12 meses, a partir de um delineamento longitudinal. As autoras observaram e filmaram 

seis díades mãe-bebê em uma situação de brincadeira livre. As díades foram observadas duas 

vezes aos 6, aos 9 e aos 12 meses.  

Os resultados desse estudo permitiram identificar como principais comportamentos 

aos 6 meses: acompanhar movimentos de brinquedos; estirar os braços em direção a objetos; 

olhar para objetos mostrados pela mãe; vocalizar olhando e manuseando brinquedos; e 

acompanhar o apontar da mãe para objetos próximos. O choro e o sorriso dos bebês 

apareceram nesse grupo como elementos comunicativos, sendo significados pelas mães em 

diversas interações. Aos 9 meses, alguns comportamentos indicaram uma habilidade 

comunicativa intencional, entre eles: respostas não verbais às solicitações maternas; imitação 

de gestos da mãe com objeto; e sorriso em antecipação a um gesto materno. Aos 12 meses, as 

habilidades mostram-se claramente intencionais, tais como: olhar alternado; iniciar interação; 

usar objetos convencionalmente; ações meio-fim; e responder verbal e não verbalmente a 

solicitações da mãe. Para as autoras, esses dados mostram que as diferentes formas das 
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habilidades ao longo do primeiro ano de vida impulsionam estilos interativos maternos que 

evidenciam que as interações ocorrem reciprocamente. 

Os resultados encontrados nos estudos acima mencionados vão ao encontro do que 

afirmam Striano e Reid (2006), ao defenderem que é por meio das interações adulto-bebê que 

a atenção conjunta se evidencia. Nesse aspecto, destaca-se a importância da relação entre 

contextos de atenção conjunta, comunicação intencional (com o surgimento gradativo de 

gestos de caráter sociocomunicativo e simbólico) e aquisição da linguagem (Braz Aquino & 

Salomão, 2011b).  

Desse modo, em linhas gerais, verifica-se que diversos teóricos (Bussab & Ribeiro, 

1998; Striano & Reid, 2006; Striano & Rochat, 1999; Tomasello, 2003) sustentam a ideia de 

que a cultura é constitutiva dos seres humanos. Essa proposição ganha apoio em estudos que 

demonstraram que, desde tenra idade, os bebês vocalizam e sorriem mais para estímulos 

sociais do que para estímulos não sociais. Partindo do modelo histórico-cultural de Vygotsky 

(2007) estudiosos da área do desenvolvimento infantil (Kobarg & Vieira, 2008; Pino, 2005; 

Seidl-de-Moura, Ribas et al., 2004) consideram a existência das bases fisiológicas do 

comportamento, mas ressaltam a importância das interações sociais para a construção de 

habilidades comunicativas mais sofisticadas. Como base nesse modelo teórico, os 

comportamentos infantis vão se redesenhando ao longo do desenvolvimento. Por meio das 

interações e da apropriação da cultura, as ações infantis passam a ser dotadas de 

intencionalidade e marcadamente eficazes para comunicar as necessidades dos bebês.   

 Desse modo, retoma-se a importância dada por Vygotsky (1996, 2007) às interações 

sociais, à linha cultural do desenvolvimento e ao que ele denominou de situação social do 

desenvolvimento. De acordo com esse autor, “a realidade social é a verdadeira fonte de 

desenvolvimento, a possibilidade de que o social se transforme em individual” (Vygostsky, 

1996, p. 264). Em outras palavras, o contexto sociocultural no qual a criança vive é ponto de 
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partida para o seu desenvolvimento. O entendimento das leis que regulam a construção e as 

transformações das estruturas próprias de cada idade apenas pode ser percebido por meio da 

compreensão da situação social de desenvolvimento. 

Diante disso, reforça-se a importância das primeiras interações sociais do bebê, 

especialmente com os pais, que, de forma geral, são os primeiros cuidadores. Além disso, 

pontua-se que as concepções que esses adultos têm sobre o bebê e sobre o desenvolvimento 

infantil são fatores que contribuem para direcionar as interações que serão estabelecidas. 

Considerando-se a relevância da participação do adulto para o desenvolvimento infantil e o 

modo como seus conhecimentos, percepções e expectativas podem afetar suas práticas, 

abordam-se, no próximo capítulo, as percepções parentais acerca das habilidades 

sociocomunicativas dos bebês no primeiro ano de vida, de modo especial, as percepções 

maternas referentes à comunicação intencional infantil. 
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CAPÍTULO III 

 

PERCEPÇÕES PARENTAIS ACERCA DAS HABILIDADES 

SOCIOCOMUNICATIVAS INTENCIONAIS DE BEBÊS NO PRIMEIRO ANO DE 

VIDA 

 

3.1. Percepções parentais acerca das habilidades sociocomunicativas dos bebês 

 

O desenvolvimento infantil ocorre por meio da interação social, em especial, da 

relação da criança com o outro social, que geralmente é representado pelos primeiros 

cuidadores, os pais (Vygotsky, 2007). A família, enquanto contexto dinâmico e primeiro 

ambiente socializador, é palco de significativas interações pais-criança e de expressivas 

influências mútuas que protagonizam e se configuram como importantes para o 

desenvolvimento do ser humano (Bornstein, 2013; Bronfrenbrenner, 1996). Para Mondin 

(2008), a família influencia o desenvolvimento da personalidade da criança, ou seja, a 

organização familiar se constitui, por excelência, como poderosa fonte de influência do 

desenvolvimento infantil. Nesse contexto, os pais são os maiores reforçadores, fontes de afeto 

e modelos de aprendizagem para a criança (Seabra, 2009).                 

 Autores como Harkness e Super (2006) ressaltam a importância da família para o 

desenvolvimento infantil dentro de um contexto mais amplo, apresentando as relações entre o 

indivíduo, a família, a sociedade e a cultura. Nesse sentido, propõem o conceito de nicho 

desenvolvimental, referente às influências que o indivíduo sofre no seu meio e o impacto 

dessas interações indivíduo-meio no desenvolvimento. Para esses autores, o nicho 

desenvolvimental têm três dimensões, que estão intimamente relacionadas, atuando em 

conjunto como um sistema, a saber: o contexto físico e social no qual a criança vive; as 
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práticas educacionais e culturais da sociedade na qual a criança está inserida; e a psicologia 

dos cuidadores, que engloba as características psicológicas, as crenças, as percepções e as 

práticas parentais. 

Os estudos na área da Psicologia do Desenvolvimento (Braz Aquino & Salomão, 

2011b, 2011c; Feldman & Reznick, 1996; Seidl-de-Moura et al., 2008) priorizam a 

abordagem ao terceiro eixo do modelo de nicho do desenvolvimento. Isto porque as crenças, 

as cognições, os cuidados e as práticas parentais são essenciais à sobrevivência do indivíduo 

e estão ligados às duas dimensões anteriores do sistema, em outras palavras, estão baseados 

em especificidades de cada cultura e da dinâmica familiar. 

Inseridas nesse eixo, as percepções parentais fazem parte dos estudos sobre o papel 

das crenças no comportamento parental. Este tema tem sido pesquisado por vários autores 

(Dretske, 1983; Feldman & Reznick, 1996; Harkness & Super, 1996, 2006; Kobarg & Vieira, 

2008; Lordelo et al., 2000), que alegam que essas crenças são as bases para o comportamento 

parental, mesmo que de forma implícita e sem que os pais tenham consciência disso. 

Todavia, há controvérsias sobre o uso do termo “crenças”, e, no tocante a isso, vários autores 

apresentam suas definições para esse conceito. 

Para Dretske (1983), a crença é um conceito complexo relacionado ao processo de 

acreditar. Para que ela seja formada, são necessários fatores como a capacidade de aprender, 

de processar e de reter a informação. Goodnow (1996), por seu turno, emprega o termo 

“ideias”, tendo em vista que ele considera esse termo como transmitindo uma ação e alguma 

forma de sentimento. Outros autores apresentam os termos “cognição” ou “concepções”. 

Olson, Bates e Bayles (1982) defendem as cognições parentais como importantes para a 

compreensão e a facilitação do processo de socialização da criança, iniciado desde o 

nascimento. Esses autores apresentam duas maneiras pelas quais esses conceitos parentais 

podem influenciar o desenvolvimento infantil, que pode ser tanto de forma direta, através de 



52 

 

estilos disciplinares e técnicas de ensino, ou indiretamente, por meio da maneira como os pais 

estruturam o ambiente físico e social da criança (Olson et al., 1982, 1989). 

Harkness e Super (1996), apesar de terem intitulado um livro como “Sistema cultural 

de crenças parentais”, propõem a utilização do termo etnoteorias parentais, que pode ser 

definido como as noções ou ideias que os pais têm a respeito de como devem tratar seus 

filhos. Para eles, as etnoteorias parentais são difíceis de serem vistas e analisadas diretamente, 

mas estão relacionadas aos outros componentes do modelo de nicho desenvolvimental. Entre 

as razões apontadas para que essas crenças sejam estudadas, esses autores remetem aos 

seguintes fatores: elas são uma forma de cognição e desenvolvimento do adulto; auxiliam na 

compreensão das ações parentais; são aspectos contextuais da criança; e podem auxiliar na 

compreensão dos processos de transmissão e mudanças culturais.  

Apesar dos diversos termos utilizados, há consenso entre os autores de que as crenças 

fundamentam o comportamento dos pais, tendo em vista que as ações parentais não são 

respostas acidentais aos comportamentos da criança. Os pais têm noções ou ideias do que é 

bom ou ruim, certo ou errado, de como devem tratar seus filhos e os princípios que norteiam 

essas práticas (Hakness & Super, 2006; Kobarg, Sachetti, & Vieira, 2006). Ademais, os 

costumes de cuidado parental são culturalmente regulados, e existe um modelo cultural com o 

qual cada criança é comparada. Esse modelo é construído e constantemente modificado pelas 

experiências dos pais com seus próprios filhos. Desse modo, as experiências anteriores dos 

pais se transformam, então, em construção cultural.  

Sobre essa temática, Sigel e Kim (1996) relacionam as crenças parentais ao 

conhecimento que os pais têm sobre o desenvolvimento infantil e alegam que elas afetam os 

valores e as ações. Para esses autores, a crença está relacionada com um conhecimento tido 

pelo adulto como verdadeiro. Weisner, Matheson e Bernheimer (1996) afirmam que as 

crenças parentais têm uma natureza implícita, característica influente na direção do 
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comportamento. Welles-Nystrom (1996), por sua vez, argumenta que as crenças estão 

relacionadas com a dinâmica familiar, programas de cuidado à saúde e teorias parentais sobre 

o desenvolvimento infantil.  

Diante do conceito e da importância das crenças parentais, compreendidas também 

enquanto cognições, ideias ou etnoteorias parentais, cabe esclarecer que, no presente estudo, 

será investigado um dos elementos que a compõem, a saber, a percepção parental, de forma 

mais específica, a percepção materna acerca da habilidade de comunicação intencional 

infantil. Neste sentido, lança-se mão das considerações de Feldman e Reznick (1996), que 

definem a percepção parental como sendo o modo como os pais veem e entendem os 

comportamentos e o desenvolvimento infantis. Esses autores ressaltam que as percepções 

parentais acerca do desenvolvimento humano e da própria parentalidade influenciam o modo 

como os pais veem e agem com seus filhos e com as crianças em geral; esses 

comportamentos influenciam, por sua vez, o desenvolvimento infantil. Dessa forma, a 

maneira como os pais percebem esse desenvolvimento influencia diretamente suas ações com 

o bebê.  

No tocante a isso, Harkness e Super (2006) realizaram um estudo transcultural, que 

proporcionou o conhecimento de práticas e percepções parentais em diferentes culturas. A 

pesquisa mencionada compara percepções de pais em seis diferentes países, quais sejam: 

Austrália, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Estados Unidos. Os resultados mostram 

diferenças nas etnoteorias parentais influenciadas pelos padrões culturais, as quais são parte 

de um sistema que liga ideias sobre crenças, práticas e consequências dessas práticas. Desse 

modo, ao analisar as percepções e práticas parentais, torna-se relevante considerar as 

variações entre culturas e, até mesmo, entre subgrupos de uma mesma sociedade. É 

importante que o ambiente da criança seja analisado, tendo em vista que ele apresenta muitos 

dados sobre aspectos culturais de uma dada sociedade (Harkness & Super, 2006; Kobarg & 
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Vieira, 2008; Kobarg et al., 2006; Lordelo et al., 2000; Seidl-de-Moura, Mendes et al., 2013). 

Isto porque os pais constroem suas percepções a partir de suas características de 

personalidade, seus valores pessoais e suas experiências de vida.  

Além disso, diversos elementos são apontados como variáveis que interferem na 

formulação das percepções parentais e, consequentemente, no modo como os pais interagem 

com o bebê; entre eles, estão as crenças socialmente partilhadas sobre o desenvolvimento, 

experiências anteriores de familiares e amigos dos pais, transmissão geracional de práticas 

educativas, conhecimento sobre desenvolvimento infantil e características sociodemográficas, 

tais como idade, gênero, níveis educacional e socioeconômico (Bornstein et al., 2010; 

Harkness & Super, 2006; Lordelo et al., 2000; Marin et al., 2013; Ribas Jr. et al., 2007). 

Ainda no tocante aos fatores relativos aos pais, são apresentados por Burchinal, Skinner e 

Reznick (2010) a religião e a moralidade pessoal enquanto aspectos intervenientes. As 

percepções parentais também estão relacionadas às características do bebê, como, por 

exemplo, temperamento, sexo, ordem do nascimento, além da fase desenvolvimental 

(Feldman & Reznick, 1996; Olson et al., 1989; Yoder & Warren, 1998).  

No que tange às características parentais, a escolaridade, o nível socioeconômico e o 

conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil são, sem dúvidas, os fatores mais 

abordados nos estudos sobre o tema. Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al. (2004) verificaram que a 

escolaridade da mãe é uma variável influente sobre a percepção parental e que a idade do 

bebê parece afetar as percepções maternas, o que pode sensibilizar as mães de forma 

diferencial. Desta maneira, à medida que aumenta a idade do bebê, aumentam também os 

conhecimentos adquiridos pela mãe, o que remete ao princípio da bidirecionalidade ou 

mutualidade, segundo o qual tanto o comportamento da mãe é influenciado pelas ações do 

bebê como também o comportamento do bebê é influenciado pelo da mãe (Brum & 

Schermann, 2004). Nesta direção, Ribas Jr., Seidl-de-Moura e Bornstein (2007) observaram 
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que mães com maiores escolaridade e status econômico apresentaram um maior 

conhecimento sobre o desenvolvimento infantil.  

Como parte dessa formulação, afirma-se (Harkness & Super, 2006; Feldman & 

Reznick, 1996; Lordelo et al., 2000; Olson et al., 1982; Reznick & Schwartz, 2001) que as 

expectativas parentais sobre as capacidades dos bebês, assim como o conhecimento que os 

pais têm sobre o desenvolvimento infantil, são elementos que influenciam significativamente 

no tipo e na qualidade das interações entre pais e filhos. As percepções parentais sobre as 

habilidades infantis afetam e são afetadas pelas práticas de cuidado, podendo, assim, 

influenciar as trocas interativas e propiciar mudanças nas estratégias de comportamento 

parental a cada período do desenvolvimento do bebê (Melchiori & Biasoli-Alves, 2001; 

Melchiori, Biasoli-Alves, Souza, & Bugliani, 2007; Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al., 2004).  

Em outras palavras, os conhecimentos parentais são mobilizados de forma contínua 

com o intuito de avaliar o comportamento e o desenvolvimento de seus filhos e de 

fundamentar decisões relativas às práticas de criação (Ribas Jr. et al., 2007). A depender de 

quais fatores são percebidos pelos pais no desenvolvimento infantil, algumas áreas podem ser 

mais estimuladas que outras (Bandeira, 2009; Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al., 2004; Seidl-

de-Moura, Mendes et al., 2013).  Contudo, considerando os diversos fatores que podem 

influenciar as percepções parentais, defende-se que não existe uma relação de causalidade 

entre esses componentes e tais percepções, e sim que eles estão entrelaçados em uma cadeia 

de influência.  

Pesquisas nessa área (Bornstein, 2013; Bornstein & Tami-LeMonda, 1997; Johnson, 

Emde, Pannabecker, Stenberg, & Davis, 1982) apresentam ainda outro ponto de destaque, 

relativo ao fato de que a maior parte dos estudos sobre o desenvolvimento infantil destaca o 

papel da mãe, tendo em vista que ela tem importância notória no desenvolvimento inicial da 

criança. Além disso, em geral, as mães são as cuidadoras primárias e passam mais tempo com 
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o bebê, o que possibilita que as suas observações diárias sejam mais susceptíveis de perceber 

uma grande variedade de emoções e comportamentos de seus filhos em diversos contextos, 

mesmo que estes não sejam constantes. A mãe, no seu papel de cuidadora, é considerada 

como importante fonte de estimulação sociocognitiva, comunicativa e afetiva (Konchanska, 

Aksan, Prisco, & Adams, 2008; Seidl-de-Moura et al., 2008). Por isso, as percepções que elas 

têm sobre as habilidades comunicativas dos bebês e a forma como agem diante desse 

desenvolvimento são consideradas essenciais.   

Apesar do lugar de destaque dado à mãe nos estudos sobre desenvolvimento de bebês, 

é imprescindível fazer uma ressalva concernente às novas configurações familiares que vêm 

se alterando, sob a égide de mudanças mais amplas, em cujo fluxo articula, de modo 

indissociável, família e sociedade (Gomes & Resende, 2004; Prado, Piovanotti, & Vieira, 

2007). As mulheres, em todas as camadas sociais, as quais tinham os afazeres domésticos e o 

cuidado com os filhos como ocupações exclusivas, assumiram novas responsabilidades e 

atribuições. A inserção delas no mercado de trabalho assinala uma redistribuição de papéis e 

aponta para a ruptura da hierarquia doméstica, o que faz com que, cada vez mais, elas 

necessitem de ajuda no cuidado e na educação dos filhos. 

Nesse novo panorama, o pai desempenha uma função mais participativa nas 

atividades com os filhos (Levandowski & Piccinini, 2002, 2006; Pimenta, Veríssimo, 

Monteiro, & Costa, 2010; Seabra & Seidl-de-Moura, 2011). Também se observa de forma 

mais constante a presença de cuidadores secundários, tais como babás e avós (Falcão & 

Salomão, 2005, 2006), e, cada vez mais cedo, os bebês ingressam em berçários e creches 

(Amorim, Anjos, & Rossetti-Ferreira, 2012; Oliveira, Mello, Vitória, & Rossetti-Ferreira, 

1992). A atuação e a influência desses cuidadores no desenvolvimento infantil também 

precisam ser consideradas e investigadas. Entretanto, considerando-se os objetivos do 
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presente trabalho, continuam a ser detalhados relatos de pesquisas que estudaram a 

maternidade e os aspectos que podem ter impacto nas percepções e práticas maternas. 

Retomando e explorando essa questão, Kobarg e Vieira (2008), em um estudo 

desenvolvido com 77 mães, investigaram as crenças e práticas maternas acerca do 

desenvolvimento infantil em diferentes contextos, quais sejam, o rural e o urbano. A partir 

dos resultados encontrados, eles defendem que as crenças maternas sobre o desenvolvimento 

infantil exercem efeitos nas práticas de criação, e estas, por sua vez, são reconhecidas como 

influentes no desenvolvimento inicial. Além disso, esses autores enfatizam a importância do 

ambiente no qual a criança está inserida e argumentam que investigações nessa linha são 

importantes por subsidiarem intervenções voltadas para práticas de educação e cuidado, já 

que estes são fatores intervenientes nas áreas social, cognitiva, comunicativa e afetiva do 

desenvolvimento infantil.  

Com base na literatura utilizada, torna-se evidente o caráter bidirecional do 

desenvolvimento e, consequentemente, a importância das interações sociais para o 

desenvolvimento sociocomunicativo e linguístico infantil. Considera-se também, com base 

nos pressupostos histórico-culturais, que a habilidade comunicativa do bebê não se refere a 

uma habilidade infantil isolada, mas ocorre no contexto amplo da interação, no qual os 

adultos atribuem significados aos comportamentos das crianças, e, portanto, nos intercâmbios 

estabelecidos, tais atribuições contribuem para o desenvolvimento infantil (Pino, 2005; 

Sanchez, 1991; Seidl-de-Moura, Ribas et al., 2004; Vygotsky, 1996, 2007).  

No conjunto de estudos sobre o campo do desenvolvimento, têm sido estudadas as 

percepções maternas sobre o desenvolvimento sociocomunicativo dos bebês e apresentados 

dados que ratificam a importância desse conhecimento. Ademais, a literatura no âmbito da 

comunicação e da linguagem refere um tipo de habilidade comunicativa desenvolvida pelo 

bebê durante o primeiro ano de vida, qual seja, a habilidade de comunicação intencional. De 
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tal maneira, mostra-se relevante estudar de forma mais precisa essa habilidade infantil e 

conhecer o modo como as mães a percebem.  

 

3.2. Percepção materna acerca da intencionalidade comunicativa dos bebês 

 

No início da vida, os bebês desenvolvem habilidades comunicativas que, ao longo do 

primeiro ano de vida, por meio das interações sociais, adquirem o caráter intencional e são 

expressas por comportamentos mais elaborados. Dentro do campo da cognição social infantil, 

essas mudanças sociocomunicativas têm sido alvo de diversas pesquisas (Striano & Bertin, 

2005; Tomasello, 2003; Tomasello & Carpenter, 2007; Tomasello et al., 2005). No presente 

estudo, serão exploradas as funções da comunicação referencial e a instância intencional, 

consideradas como aspectos fundamentais dessa cognição e inseridas no âmbito 

sociopragmático da linguagem. 

No tocante a esse tema, Sanchez (1991) aborda os momentos cruciais do estudo da 

ontogênese da comunicação, quais sejam, o surgimento da comunicação intencional e a 

passagem da comunicação pré-linguística à linguística. Todavia, a autora salienta que o 

desenvolvimento linguístico está integrado ao desenvolvimento da capacidade comunicativa 

mais geral. Segundo ela, o “ato comunicativo” como unidade de análise pode ser dividido em 

dois tipos: o ato comunicativo percebido e o verdadeiro ato comunicativo. No primeiro, o 

emissor não teve a intenção, mas o receptor percebeu tal ato como comunicativo, mesmo sem 

sê-lo, o que corresponde à atribuição de intencionalidade por parte do adulto, algo que tem 

repercussões na aquisição da linguagem infantil; no segundo, o ato é realizado pelo emissor 

com intenção de comunicação. 

Sobre o ato comunicativo percebido, destaca-se o papel do adulto, que, de forma 

recorrente, atribui significado aos comportamentos infantis durante as interações com o bebê, 
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mesmo antes do surgimento da linguagem oral. Com relação ao segundo tipo de ato 

comunicativo, o verdadeiro ato comunicativo, Sanchez (1991) cita como marco desse tema o 

trabalho realizado por Susan Sugarman na década de 1970. Este representa o primeiro estudo 

empírico sobre intenção comunicativa em bebês, no qual a comunicação intencional é 

identificada como a coordenação ou combinação, por parte da criança, das ações direcionadas 

a um objeto e a uma pessoa. Isso requer que o bebê atribua intencionalidade a outras pessoas 

que têm capacidade de atender às suas demandas.  Merece destaque o fato de que a avaliação 

dos atos comunicativos demanda a análise do contexto situacional em que eles ocorrem.  

A literatura afirma que, no decorrer do desenvolvimento do bebê, habilidades 

sensoriais, motoras e cognitivas são aprimoradas e se interligam, possibilitando um leque 

maior de ações que podem ser desenvolvidas pelos bebês. Essas novas habilidades, 

inicialmente naturais, são vistas e significadas pelo outro social, que passa a atribuir 

significado aos comportamentos dos bebês, interpretando-os como sinais comunicativos, 

mesmo que esse sentido ainda seja ignorado pela criança. As interações sociais em conjunto 

com as atribuições de significado possibilitam que o bebê tenha contato com o mundo 

cultural e, gradualmente, seja inserido no universo simbólico e cultural (Pino, 2005; 

Vygotsky, 2007).  

Nas interações iniciais, a atribuição de significado tem um importante papel para o 

desenvolvimento infantil, já que a partir dela o bebê internaliza, gradualmente, os 

significados de vários comportamentos comunicativos e vai se tornando capaz de fornecer 

respostas adequadas ao comportamento do adulto. Autores (Mendes & Pessôa, 2013a; 

Nogueira, 2009; Reznick, 1999; Seidl-de-Moura, 1999, 2009; Slaughter, Peterson, & 

Carpenter, 2009) afirmam que é comum os adultos atribuírem significado aos 

comportamentos dos bebês e que isso ocorre porque as atividades do bebê têm uma função 

comunicativa. Comportamentos, como o choro, sorriso e gestos, fornecem pistas para que os 
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cuidadores, de modo especial, as mães, interpretem essas ações de acordo com o contexto e 

com as suas concepções sobre o desenvolvimento infantil e as características específicas dos 

seus filhos.  

Sobre a atribuição de significado materna, Seidl-de-Moura (1999) destaca que as mães 

se apropriam dos comportamentos comunicativos dos bebês, atribuem a eles um significado e 

os interpretam de acordo com suas referências, passando a agir com os bebês a partir dessa 

interpretação. Essas atribuições podem estar vinculadas a vários aspectos, que são 

classificados por essa autora em cinco categorias diferentes, a saber: 1) estados emocionais; 

2) preferências/ vontade; 3) condição/ sensação física; 4) necessidades básicas/ fisiológicas; 

5) capacidade cognitiva. A frequência com que as mães atribuem significados vinculados a 

cada categoria sofre modificações ao longo do tempo e das novas aquisições e habilidades do 

bebê, o que demonstra o caráter bidirecional das interações mãe-bebê. 

Slaughter, Peterson e Carpenter (2009), por sua vez, a partir de um estudo longitudinal 

sobre comunicação infantil, atenção conjunta e desenvolvimento cognitivo, observaram e 

analisaram episódios de interação mãe-bebê de 24 díades, quando os bebês tinham entre 9 e 

15 meses. No tocante à atribuição de significado, as autoras explicam que ela só pode ser 

inferida a partir do comportamento e representa um desafio referencial para o bebê. Nesse 

estudo, foram codificados três tipos de atribuição de significado: volição, cognição e 

disposição. A atribuição de volição alude a nomes, verbos, adjetivos e advérbios referentes à 

vontade e à intenção. A atribuição de cognição refere-se a atribuições de pensamento, 

inteligência e razão. Já a atribuição de disposição remete a nomes, verbos, adjetivos e 

advérbios referentes a estados de preferência, afeto, excitação emocional e estados 

fisiológicos.  

As atribuições de significado são pautadas no modo como as mães interpretam os 

comportamentos infantis e têm impacto nas interações mãe-bebê. Articulado a isso, as 
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percepções maternas acerca das habilidades sociocomunicativas dos bebês guiam as 

intepretações e práticas maternas. Desse modo, ressalta-se a importância de estudos que 

investiguem essas percepções e justifica-se o aumento, nos últimos anos, de publicações 

nessa área na tentativa de relacionar o aparecimento da comunicação intencional com outros 

aspectos do desenvolvimento humano. Entretanto, são apresentadas limitações de 

instrumentos que captem essas evoluções comunicativas de forma ampla e confiável 

(Sanchez, 1991).    

 Diante desse panorama e com o intuito de melhor compreender as percepções 

maternas sobre o desenvolvimento sociocomunicativo infantil, pesquisadores vêm 

desenvolvendo instrumentos que buscam conhecer aspectos relevantes no âmbito da 

linguagem pré-verbal e verbal. Estudos nessa perspectiva possibilitam compreender as 

configurações da comunicação no primeiro ano de vida, bem como a detecção precoce de 

prejuízos na linguagem e na comunicação, que afetam as modalidades de interação 

estabelecidas entre a criança e os sujeitos de seu entorno (Dewart & Summers, 1995; Reznick 

& Schwartz, 2001).  Com base nessas proposições e considerando que o presente estudo tem 

como objetivo conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional de bebês no primeiro ano de vida, foi realizado um levantamento sobre os 

principais instrumentos que estão sendo utilizados nesse tipo de pesquisas para investigar o 

desenvolvimento linguístico e a comunicação inicial. 

 O MacArthur Comunication Development Inventory (MCDI), por exemplo, foi 

desenvolvido por Fenson et al. (1993) com o objetivo de conhecer o curso do 

desenvolvimento comunicativo infantil, desde os sinais não verbais até o uso inicial do 

vocabulário. Dois formulários compõem o MCDI, quais sejam: Palavras e Gestos, para bebês 

entre 8 e 16 meses; e Palavras e Sentenças, para crianças de 16 a 30 meses. Seus itens 

permitem que os pais respondam sobre o que os seus filhos são capazes de “apenas entender” 
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e de “entender e falar”. Esse instrumento é utilizado como uma medida do nível de 

compreensão vocabular da criança e auxilia na detecção de transtornos da comunicação e 

intervenção precoce. Inicialmente, ele foi elaborado para fins de pesquisa e, posteriormente, 

empregado em contextos clínicos. No Brasil, a partir de 1997, foram realizados trabalhos com 

o objetivo de adaptação desse instrumento para a Língua Portuguesa, pelo Programa de 

Estudos sobre Aquisição e Ensino do Português como Língua Materna, coordenado pela 

professora Dra. Elizabeth Reis Teixeira (Silva, 2003b). Como se percebe, o referido 

instrumento concentra-se na compreensão e na produção da linguagem oral.  

Com o objetivo de identificar sinais de alerta precoces de transtornos de 

desenvolvimento da linguagem, distúrbios do espectro do autismo e outros atrasos de 

comunicação, em crianças com menos de 24 meses de idade, o Instituto Autismo na 

Faculdade de Medicina da Florida State University desenvolve um projeto denominado First 

Words. Por meio de pesquisas, esse projeto busca melhorar as ferramentas de rastreio e 

detecção precoce dos distúrbios de comunicação. O projeto First Words trabalha com 

instrumentos que permitem mapear o desenvolvimento da comunicação de crianças, mesmo 

antes da aquisição da linguagem verbal. Uma das escalas mais usadas nesse projeto é uma 

versão atualizada de um checklist formulado por Wetherby e Prizant (2002).  

O Comunication and Symbolic Behavior Scales Development Profile (Wetherby & 

Prizant, 2002) consiste em um instrumento que deve ser preenchido pelo cuidador de crianças 

entre 6 e 24 meses. Possui sete seções, intituladas: emoção e olhar; comunicação; gestos; 

sons; palavras; compreensão; e uso de objeto. As respostas devem ser marcadas em uma 

escala que varia entre “ainda não”, “às vezes” e “sempre”. Essa escala serve para o 

mapeamento das habilidades infantis e auxilia na detecção precoce de dificuldades ou 

transtornos do desenvolvimento.  
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No conjunto dos instrumentos utilizados para investigar as percepções maternas 

acerca habilidades sociocomunicativas dos bebês, outro que merece destaque é o The 

Pragmatics Profile of Everyday Communication Shills in Children (Dewart & Summers, 

1995). Este instrumento caracteriza-se como uma entrevista do tipo estruturada e concentra-

se em quatro aspectos do desenvolvimento da dimensão sociopragmática da linguagem, quais 

sejam: 1) desenvolvimento da função comunicativa, referente ao modo como a criança torna-

se apta a expressar intenções e fornecer informações por meio de vários comportamentos 

comunicativos; 2) respostas à comunicação, o modo como a criança compreende e reage à 

comunicação dos outros; 3) participação em interações sociais e na conversação, a criança 

percebida como participante nas interações; 4) variações no contexto, tais como tempo, local 

e pessoas.  

The Pragmatics Profile of Everyday Communication Shills in Children também se 

constitui como importante meio para detecção e intervenção precoce na área da comunicação 

e da linguagem. Vale salientar que, apesar de não ser um instrumento específico sobre a 

percepção materna acerca da comunicação intencional infantil, alguns itens que o compõem 

abordam esse tema. No Brasil, essa entrevista passou por um processo de adaptação 

semântica, realizado por Braz Aquino, Salomão et al. (2007), e foi utilizada em estudos (Braz 

Aquino, 2008; Braz Aquino & Salomão, 2011c; Florentino, 2009) que analisaram a 

percepção materna sobre os aspectos sociocomunicativos e pragmáticos da linguagem. 

De especial interesse para o presente estudo, é o instrumento desenvolvido por 

Feldman e Reznick (1996), nomeado como Infant Intentionality Questionnaire (IIQ). Esse 

questionário é composto por uma escala de cinco pontos, variando entre dois extremos (um 

pouco/muito; não tem consciência/muito consciente; não é capaz/extremamente capaz; 

raramente/frequentemente; não é possível/definitivamente). Ele versa, especificamente, sobre 
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a percepção parental acerca da intencionalidade infantil e foi utilizado, inicialmente, em um 

estudo longitudinal com díades mãe-bebê aos 4 e aos 8 meses (Feldman & Reznick, 1996).  

Nessa pesquisa, Feldman e Reznick (1996) constataram que alguns bebês podem ser 

percebidos como menos intencionais e apresentar relativamente menos sinais claros de 

intencionalidade. Relacionado a isso, autores (Burchinal et al., 2010; Feldman & Reznick, 

1996; Reznick, 1999) advertem que mães que subestimam a habilidade de comunicação 

intencional infantil podem não estimular apropriadamente seus filhos, e mães que 

superestimam essa capacidade podem ter uma inclinação a punir fisicamente seus bebês, caso 

percebam os comportamentos considerados inadequados destes como sendo dotados de 

intenção. Essas pesquisas permitiram a elaboração de uma nova versão do Infant 

Intentionality Questionnaire, apresentada por Reznick (1999). O novo questionário foi 

composto por 32 itens sobre comunicação intencional, sendo que a maioria deles se refere a 

aspectos negativos da intencionalidade, tais como no seguinte item: “O seu bebê sempre 

chora porque está com raiva de você?” 

Burchinal et al. (2010) realizaram dois estudos com díades mãe-bebê entre 2 e 18 

meses, nos quais também utilizaram a nova versão do Infant Intentionality Questionnaire. 

Esses autores exploraram o sistema de crenças que motivava mães a punirem fisicamente 

seus bebês com mais frequência e analisaram se essas crenças estavam relacionadas com 

estilos parentais específicos. 

No primeiro estudo, com 25 díades, foram realizadas entrevistas. No segundo, com 

134 díades, além das entrevistas, foram realizadas filmagens das interações mãe-bebê em 

situação de brincadeira livre. Os resultados indicaram que muitas mães evitam o uso da 

punição física, por perceberem as crianças como incapazes de entender claramente o certo e o 

errado. Por outro lado, algumas mães relataram que as crianças podem ter a intenção de se 

comportarem de modo considerado como negativo e, por isso, precisam ser punidas para 
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cessarem o mau comportamento e aprenderem a respeitar a autoridade materna. As mães que 

expressaram preocupações sobre o mau comportamento dos filhos interagiram de modo 

menos positivo durante as interações de brincadeira livre, aos 6 e aos 12 meses (Burchinal et 

al., 2010). 

No Brasil, o Infant Intentionality Questionnaire, em sua versão inicial, foi utilizado 

por Braz Aquino, Queiroga, Gambarra e Moreira (2007). Essas autoras realizaram uma 

adaptação semântica do mesmo, todavia, mantiveram o formato de questionário, a escala de 

resposta e todas as questões propostas por Feldman e Reznick (1996).  A partir disso, a 

versão em português do IIQ foi aplicada em uma amostra de 150 mães de bebês de 6 aos 12 

meses, com nível instrucional variando entre Ensino Fundamental e Ensino Superior. Os 

resultados dessa pesquisa demonstraram variações no tipo de percepções maternas de 

algumas habilidades comunicativas dos bebês e incompreensões, por parte das mães, de 

termos presentes no questionário, evidenciando a necessidade de novos estudos que 

buscassem adaptar esse instrumento a realidade brasileira.  

Diante disso, destaca-se a importância da habilidade de intencionalidade comunicativa 

do bebê e das percepções maternas sobre esse aspecto para o desenvolvimento sociocognitivo 

e linguístico infantil. O modo como os pais, de forma especial a mãe, percebem esses 

comportamentos e habilidades é relevante porque influencia as suas ações com os bebês. 

Além disso, se as mães compreendem a importância dessas habilidades iniciais e ficam 

atentas aos comportamentos dos bebês, elas podem criar situações que potencializem o 

desenvolvimento infantil, estimulando o bebê e contribuindo para que ele possa exercer um 

papel de parceiro ativo nas interações estabelecidas. 

Considerando a relevância do tema e das possíveis implicações das percepções 

maternas acerca da habilidade de comunicação intencional no desenvolvimento infantil, 

verificou-se que diversas áreas têm buscado compreender aspectos que estão imbricados 
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nessa habilidade. Em um levantamento realizado em cinco bases de dados (a saber: Lilacs – 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde; PsycINFO – APA; 

PsycARTICLES – APA; Scielo – Scientific Eletronic Library Online; e Banco de Teses da 

CAPES), utilizando descritores em português e seus equivalentes em inglês (intencionalidade 

comunicativa de bebês/infantil; intenção comunicativa de bebês/infantil; percepção 

parental/materna de intencionalidade de bebês/infantil; concepções parentais/maternas de 

comunicação de bebês) foram encontrados 33 abstracts de artigos científicos, capítulo de 

livros, teses e dissertações, publicados no período compreendido entre 2000 e 2012.  

Esse material foi analisado a fim de se verificar quais as publicações que 

apresentavam aderência aos eixos norteadores do trabalho (intenção comunicativa infantil e 

percepção parental/materna de intencionalidade comunicativa), e, dessa análise, resultaram 

16 produções, dentre as quais, 11 artigos publicados em periódicos científicos, quatro 

dissertações de mestrado e apenas uma tese de doutorado. Entre as publicações analisadas, 

duas eram produções teóricas e 14 eram estudos empíricos. No tocante à origem das 

publicações, oito eram publicações nacionais e oito internacionais. Sobre as áreas de 

conhecimento em que esses trabalhos encontrados foram realizados, verificou-se que um era 

relativo a Ciências da Linguagem, um era referente a estudos sobre Educação, dois estavam 

focados na área de Fonoaudiologia e 12 eram da área de Psicologia. As contribuições dessas 

produções são resgatadas na sequência. 

A publicação encontrada na área de Ciências da Linguagem foi referente a uma 

dissertação de mestrado. Nela, Chaves (2004) investigou a emergência e o desenvolvimento 

das marcas de entoação da linguagem infantil, o modo como elas são modificadas ou 

mantidas ao longo dos dois primeiros anos de vida e, ainda, de que maneira essas pistas 

revelam a troca comunicativa dentro de um contexto interativo. Essa autora defende que o 

padrão de entoação na fala de qualquer indivíduo mantém uma relação direta com sua 
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intenção comunicativa. A pesquisa, da qual participaram uma díade mãe-bebê, teve um 

delineamento longitudinal. Os dados foram coletados através de filmagens de situações 

naturais, na casa da díade.  

Entre os resultados, Chaves (2004) constatou que os núcleos precoces de prosódia, 

chamados de protoprosódia, surgiram em torno dos quatro meses de vida do bebê. Verificou 

também tentativas de interpretação do choro do bebê por parte da mãe, desde o primeiro mês. 

Aos dez meses, foi observado nitidamente o primeiro registro de troca comunicativa 

intencional; nesse período também foi percebida a imitação, com mesma curva melódica, 

observando o predomínio do controle entoacional sobre o morfossintático.  

No campo da Educação, Ramos (2006), fundamentada na perspectiva 

socioconstrutivista, buscou em sua dissertação apreender aspectos qualitativos das interações 

de crianças com seus coetâneos e com as educadoras de creche. Para tanto, realizou filmagens 

de crianças, com idades entre 6 e 20 meses, e educadoras de duas creches da cidade de Recife 

(PE). Essas filmagens foram feitas durante a realização de atividades pedagógicas, no período 

de três meses.  

A partir da análise do material coletado, a autora verificou que a atribuição e o 

compartilhamento de significados entre os parceiros interativos foram comunicados pelas 

crianças por meio da imitação, de ajustamentos rítmicos e posturais, de gestos, do olhar, do 

choro, de sorrisos, de vocalizações e de outras formas de expressão. Esses comportamentos 

evidenciam a construção de ações cooperativas coordenadas, processo marcado pelo 

desenvolvimento da comunicação intencional. A autora ressalta que as estratégias imitativas 

não verbais foram utilizadas pelas crianças para comunicar ao parceiro sua intenção de 

brincar com ele e compartilhar significados da brincadeira. 

Em relação às produções encontradas no campo da Fonoaudiologia, Fernandes (2000) 

investigou o desempenho sociocognitivo de nove crianças diagnosticadas com distúrbios 
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globais do desenvolvimento, que estavam inclusas em um programa de hospitalização 

parcial. Foram observadas situações de atividades de vida diária e de Oficina de Linguagem 

ao longo de 12 meses. Os resultados indicaram grandes variações individuais e maior 

evidência de progresso nas Oficinas de Linguagem, nas áreas de intenção comunicativa 

gestual e vocal.  

Busquets e Sosa (2009), por sua vez, buscaram identificar o processo de 

desenvolvimento da comunicação intencional em bebês de 9 a 24 meses, em dois contextos 

diferentes, um urbano central e outro periférico. Utilizaram como base teórica os conceitos de 

Halliday, segundo os quais a linguagem tem as seguintes funções básicas: instrumental, 

reguladora, interacional, pessoal, heurística e imaginativa, que, quanto mais complexas em 

sua evolução, podem resultar nas funções pragmática e matética. Por meio de um 

delineamento quanti-qualitativo, as autoras sugeriram que há um predomínio, em ambos os 

grupos, das funções instrumental, reguladora e interativa. 

Os resultados indicaram que em todas as crianças apareceram os comportamentos 

comunicativos pré-simbólicos durante a função pessoal. As vocalizações pré-verbais e os 

gestos pré-simbólicos encontrados se estenderam durante o primeiro ano da criança. O uso de 

gestos protoimperativos se desenvolveu principalmente nos primeiros 16 meses de vida. 

Diante disso, as discussões foram centradas em eixos complexos, relacionados ao significado 

que a linguagem infantil tem para o cuidador, especialmente a mãe; e ao papel da linguagem 

no desenvolvimento da habilidade de comunicação intencional.  

No que tange às produções no âmbito da Psicologia, Legerstee, Barna e DiAdamo 

(2000) defendem que o fato de as crianças serem capazes de entender as outras pessoas como 

seres dotados de intenção, desejos e emoções constitui um importante tópico da Psicologia do 

Desenvolvimento. Todavia, essa habilidade infantil de perceber o outro como intencional está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento da própria intencionalidade infantil, que emerge 
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em torno dos 9 meses de vida do bebê. Diante disso, o objetivo dessas autoras foi conhecer os 

precursores do desenvolvimento da referida habilidade em bebê de 6 meses. A pesquisa teve 

um delineamento experimental e foi realizada com 48 bebês, no Canadá.  

Os resultados revelaram que, aos 6 meses de vida, os bebês, quando veem pessoas 

conversando, esperam que os seus comportamentos sejam dirigidos a pessoas e não a objetos 

inanimados. Esses dados indicam que, ainda muito cedo, as crianças são sensíveis ao alvo de 

comunicações e ações dos adultos. De acordo com esses autores, esta compreensão infantil é 

precursora da intencionalidade comunicativa, sendo caracterizada pela habilidade infantil de 

compreender que as pessoas se comunicam sobre objetos. Em outro artigo, Legerstee (2001) 

reafirma as contribuições desse trabalho para estudos na área de desenvolvimento infantil.  

Rivero (2003) apresenta uma proposta teórico-conceitual da intencionalidade 

comunicativa. Como marco dessa proposta, ela expõe uma definição operacional de ato 

comunicativo, qual seja: “o ato comunicativo está configurado por um grupo de condutas não 

verbais e/ou verbais produzidas por um emissor com a intenção (prévia e/ou em ação) de 

influir no comportamento e/ou no estado mental do destinatário” (p. 343). De acordo com o 

referencial utilizado pela autora, a coerência da conduta, a orientação da conduta ao 

destinatário e a direcionalidade da meta são indicadores relacionados à intencionalidade 

comunicativa.  

Participaram do estudo mencionado três díades mãe-bebê. Foram realizadas filmagens 

nas casas das díades, ao longo dos 18 primeiros meses de vida da criança, em situações de 

alimentação. As observações foram transcritas em formato CHAT, do sistema CHILDES 

(Child Language Data Exchange System) e analisadas qualitativamente. Os resultados 

mostraram que são indicadores de intencionalidade a coerência na conduta, atos 

comunicativos nos quais a criança coordena diversos comportamentos direcionados a pessoas 

e/ou objetos; a orientação da conduta para o destinatário; a direção para uma meta; o 
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referente; e o efeito sobre o destinatário. Nesse sentido, a autora reafirma a natureza social 

dos processos comunicativos e defende que a intencionalidade comunicativa, assim como a 

significação, além de estados mentais dos bebês, são processos observáveis que gradualmente 

emergem e se constituem nos contextos das interações sociais. 

Sommerville (2003) investigou o desenvolvimento da habilidade infantil de 

interpretar e executar ações intencionais. Tendo como foco o conceito de raciocínio meio-

fim, ela estudou especificamente a habilidade dos bebês em compreenderem que as ações 

individuais ocorrem de acordo com uma sequência direcionada para um objetivo maior, ou 

seja, a capacidade de interpretar a ação como hierarquicamente organizada. Com base nessa 

ideia, a autora explorou o desenvolvimento dessa habilidade por meio da realização de quatro 

experimentos, com o objetivo de conhecer e analisar a capacidade infantil de raciocinar sobre 

uma sequência meio-fim simples. Os resultados encontrados indicaram que a compreensão 

causal não é suficiente para a compreensão intencional e que outros fatores, como a 

percepção dos pais de intencionalidade e compreensão de vocabulário, também podem estar 

relacionados com a compreensão e resolução de sequências de ação simples.  

Ainda sobre os estudos referentes ao campo da Psicologia, Braz Aquino e Salomão 

(Braz Aquino, 2008; Braz Aquino & Salomão, 2010, 2011b, 2011c) apresentaram maior 

número de publicações na busca realizada. As autoras contribuem tanto teórica quanto 

empiricamente com o tema em questão, sendo importante mencionar que três dos artigos 

encontrados foram derivados da tese de doutorado da primeira autora (Braz Aquino, 2008). 

Com os descritores utilizados para este levantamento, observou-se que esse dado tem 

implicações quando comparados os números das produções nacionais e internacionais, 

revelando que metade dos trabalhos brasileiros encontrados foi desenvolvida pelas referidas 

autoras. 
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Braz Aquino e Salomão (2010) apresentam as principais teorias e implicações da 

intencionalidade comunicativa para a cognição social infantil. As autoras destacam a 

dimensão sociocomunicativa da linguagem e o papel do adulto como coconstrutor nesse 

processo de desenvolvimento, além da estreita ligação entre a comunicação intencional e os 

contextos triádicos. Essas contribuições teóricas fundamentaram outros estudos empíricos 

(Braz Aquino & Salomão, 2011b; Braz Aquino & Salomão, 2011c). Braz Aquino e Salomão 

(2011b), ao investigarem as relações entre intencionalidade comunicativa, atenção conjunta e 

trocas intersubjetivas mãe-bebê, verificaram que as aquisições de comunicação intencional e 

os diferentes contextos de atenção conjunta redirecionaram o curso das interações. 

Grosse, Behne, Carpenter e Tomasello (2010) alegam que os bebês são capazes de se 

comunicarem de forma intencional com os outros antes do primeiro ano de vida. Entretanto, 

afirmam que diversos pontos sobre como os bebês entendem o processo comunicativo ainda 

precisam ser pesquisados e esclarecidos. Diante disso, os autores realizaram um estudo 

experimental com 60 bebês, divididos igualmente em três grupos de idade: 18, 24 e 30 meses.  

Os resultados sugeriram que, desde tenra idade, os bebês são capazes de agir a partir de uma 

compreensão básica dos aspectos mentais e cooperativos da comunicação humana. Isso 

indica que os bebês agem com o entendimento de que a comunicação é uma manipulação dos 

estados mentais dos outros. Esses autores verificaram também que as crianças podem 

resolver problemas comunicativos de forma satisfatória sem que tenham desenvolvido 

habilidades sofisticadas de linguagem. Em termos teóricos, esse estudo confirmou o modelo 

de comunicação segundo o qual as habilidades sociocomunicativas, entre elas, a habilidade 

de comunicação intencional, desenvolvem-se nas interações sociais.  

Em uma perspectiva diferente dos estudos já apresentados, Deligianni, Senju, Gergely 

e Csibra (2011) realizaram testes com 36 bebês de 8 meses de idade. Nesses experimentos, 

foram apresentados aos bebês imagens de objetos que apareciam na tela de um monitor, sem 
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a presença de seres humanos. Por meio do rastreamento ocular, foi registrado para onde os 

bebês olhavam fixamente. Os resultados mostraram que o comportamento infantil de 

acompanhar com o olhar pode ser provocado pela reatividade contingente de um objeto em 

uma tela de computador, que foi programado para mudar a posição do estímulo de acordo 

com o olhar do bebê e produzir uma resposta acústica. Nesse sentido, os autores sugerem que 

a ação do bebê de acompanhar com o olhar um determinado objeto é uma habilidade 

importante para o desenvolvimento da intencionalidade comunicativa e não depende da 

presença de um ser humano. Deve-se levar em conta que esse estudo foi realizado em 

ambiente de laboratório e que não havia a presença de outra pessoa, conhecida ou não, do 

bebê. Questiona-se se a introdução de um sujeito nesse ambiente não alteraria os tipos de 

respostas dadas pelos bebês.  

Costa (2012) investigou os significados atribuídos pelos bebês nas relações destes 

com seus pares. A autora observou que os bebês se comunicam por meio dos recursos 

disponíveis e específicos e interrogou se, nas relações entre os bebês e seus parceiros 

coetâneos, eles poderiam apreender e/ou expressar significações às suas próprias ações, às 

dos outros e às situações. Dados os objetivos da pesquisa, foi realizado um estudo de caso 

múltiplo. A coleta de dados foi realizada através de filmagens em creches do interior de São 

Paulo e contou com quatro bebês alvos, nas idades de 5, 7, 10 e 11 meses.  

Os resultados indicaram a ocorrência de significações por parte dos bebês às situações 

cotidianas ao longo do primeiro ano de vida, as quais variavam em função da idade e de 

características singulares de cada bebê. Nos meses iniciais do bebê, a significação foi 

construída dentro da concretude das ações e situações, assim como das vivências sobre si e o 

meio. Ao longo dos meses, as significações atribuídas pelos bebês às situações adquiriram 

marcas culturais do grupo, por meio dos gestos, das expressões, do tom dos balbucios, da 

antecipação da intencionalidade apreendida pelo olhar. A autora ressaltou que a linguagem 
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pode ser entendida para além do sentido verbal, abrangendo a comunicação intencional, a 

interação, o corpo, a expressividade e ações realizadas pelo bebê. 

O último trabalho encontrado por meio do levantamento realizado foi um estudo 

anterior no campo da comunicação intencional, que se refere especificamente ao tema da 

presente dissertação foi realizado por Reznick e Schwartz (2001). Com o intuito de conhecer 

e analisar a percepção parental de intencionalidade infantil, eles realizaram uma pesquisa 

com três grupos de mães. No primeiro grupo, 40 mães responderam ao Infant Intentionality 

Questionnaire (IIQ) e ao MacArthur Communicative Development Inventories (CDI), quando 

seus bebês tinham 8, 10 e 12 meses de idade. No segundo grupo, 20 mães completaram os 

referidos questionários quando seus bebês tinham 10 e 12 meses. O último grupo participou 

da pesquisa apenas quando seus bebês tinham 12 meses, sendo também formado por 20 mães.  

Os resultados do questionário sobre percepção parental de intencionalidade infantil 

mostraram que os pais percebiam mais comportamento intencionas nos bebês de acordo com 

a idade: quanto mais idade tivesse a criança, maior a percepção dos pais sobre esses 

comportamentos. Embora tal resultado tenha sido verificado, ressalta-se que a idade do bebê 

não é o fator determinante dessas mudanças nas percepções parentais, mas que construções e 

aquisições de novas habilidades que se dão na criança em cada período do desenvolvimento 

impulsionam essas modificações. Além disso, Reznick e Schwartz (2001) também 

observaram que os pais que já tinham experiência com o questionário tiveram índices mais 

altos. Esse dado sugeriu que a pesquisa fez com que os pais adquirissem uma tendência maior 

à percepção de intencionalidade. Desta forma, os autores defendem a pesquisa também como 

um meio de intervenção. 

Autores como Feldman e Reznick (1996), para quem o termo intencional refere-se às 

ações dos bebês que são baseadas em algum grau de consciência e executadas de forma 

deliberada, reafirmam o valor da comunicação intencional infantil e destacam o papel das 



74 

 

percepções maternas sobre essa habilidade. Segundo ratificam, estudar as percepções 

maternas sobre a intencionalidade comunicativa infantil é importante porque elas 

demonstram, explícita ou implicitamente, como as crenças sobre a habilidade mental infantil 

ditam as estratégias e mediam a habilidade parental de detectar e responder aos estados e 

objetivos dos bebês. As mães diferem muito entre si sobre essas percepções; enquanto 

algumas atribuem intencionalidades aos atos infantis de forma ávida, outras hesitam em fazê-

lo e, por vezes, deixam alguns comportamentos passarem despercebidos. As diferenças 

nessas formas de percepções podem ter efeitos ao longo do desenvolvimento da criança. As 

diferenças entre as percepções das mães sobre a intencionalidade infantil e o modo de 

comportamento das crianças podem ter consequências importantes (Reznick & Schwartz, 

2001).  

Além disso, a percepção materna sobre seu bebê contribui para os modos de interação 

mãe-bebê. A maneira como as mães percebem a capacidade de comunicação intencional dos 

bebês é um fator que pode influenciar as interações iniciais e as estratégias usadas por elas 

para responderem aos comportamentos dos filhos. As interações diádicas, assim como a 

mediação, fomentam um contexto para o desenvolvimento sociocognitivo (Vygotsky, 2007) e 

dos comportamentos intencionais (Feldman & Reznick, 1996; Tomasello, 2003). Santos, 

Santos e Alves (1986) também encontraram em seu estudo uma forte correlação entre as 

percepções maternas acerca das competências comunicativas dos recém-nascidos e o padrão 

interativo evidenciado pela mãe nos primeiros meses de vida do filho. É importante, ainda, 

que haja adequação entre as crenças maternas e as competências reais da criança. Faz-se 

necessário também o ajustamento pragmático materno relativo à idade da criança e suas 

competências, ou seja, a forma como a mãe interage com a criança deve ser compatível com a 

habilidade de compreensão da última; cabe à mãe se ajustar às capacidades infantis (Rivero, 

2010).  
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Sobre essa temática, também se faz necessário considerar os fatores complexos que 

estão imbricados nas percepções maternas de intencionalidade infantil, tais como as 

capacidades gerais do bebê, o seu modo de comportamento, temperamento, perfil emocional 

e o momento em que ele está sendo observado. O contexto no qual ele vive deve ser avaliado, 

as influências socioculturais e biológicas que afetam as crenças parentais também devem ser 

levadas em consideração (Bornstein et al., 2010; Bornstein et al., 2011; Reznick, 1999). 

Bornstein e Tamis-LeMonda (1997) demonstram que a responsividade materna também é um 

elemento importante para o desenvolvimento emocional e sociocognitivo dos bebês, devendo 

ser considerado. 

Neste sentido, Feldman e Reznick (1996) relatam três possíveis implicações da 

relação entre as percepções e os comportamentos maternos e, consequentemente, sobre o 

desenvolvimento infantil: a primeira refere-se ao modo como as percepções maternas sobre 

intencionalidade infantil podem afetar a dinâmica interativa; a segunda está ligada às 

percepções maternas da intencionalidade e à sensibilidade materna, definida como a 

habilidade das mães em responderem apropriadamente aos estados e objetivos dos bebês; por 

fim, esses autores apontam que as percepções em questão podem ser responsáveis pelas 

variações do modo como as mães interpretam o comportamento infantil.  

Ações que não são inicialmente intencionais podem adquirir tal conotação quando são 

percebidas pelos pais como sendo um tipo de comunicação intencional, como o choro e o 

sorriso, por exemplo. Para Braz Aquino e Salomão (2011b; 2011c), o desenvolvimento da 

comunicação, sua origem e forma estão diretamente relacionados com as interações entre a 

criança e seus cuidadores, principalmente a mãe. Isto se fundamenta no fato de que as 

primeiras habilidades sociocomunicativas se revestem de sentido por meio da interpretação e 

do compartilhamento entre os parceiros da interação, ou seja, por meio da mediação social. 

Desta forma, o adulto atua como coconstrutor ou, em termos vygotskianos, como mediador 
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das habilidades sociocomunicativas dos bebês, atribuindo significados às manifestações pré-

linguísticas e favorecendo a gradativa aquisição da linguagem oral infantil (Vygotsky, 2007).  

De tal modo, entende-se que os conceitos históricos-culturais, os relatos de pesquisa, 

bem como as discussões recentes acerca da cognição social infantil, apresentados, contribuem 

para o entendimento das percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional infantil e dos fatores que estão imbricados na construção das habilidades 

sociocomunicativas de um modo geral. 

Dada a relevância dessa temática à compreensão das interações iniciais mãe-bebê e ao 

desenvolvimento da dimensão sociocognitiva e linguística infantil, o presente estudo busca 

conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação intencional de bebês 

no primeiro ano de vida. Entende-se que uma melhor compreensão dessas percepções pode, 

entre outras questões, esclarecer as implicações destas nas interações adulto-bebê, bem como, 

contribuir para intervenções com pais e educadores, que ajudem esses cuidadores na detecção 

de possíveis problemas ou prejuízos na comunicação e na linguagem de crianças. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: Conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional de bebês no primeiro ano de vida.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Identificar as possíveis variações nas percepções maternas acerca das habilidades 

comunicativas infantis, considerando o sexo e a idade do bebê; 

 Conhecer as possíveis variações nas percepções maternas acerca das habilidades de 

comunicação intencional do bebê, considerando as caraterísticas maternas, tais como 

idade, nível instrucional e número de filhos; 

 Descrever e discutir as informações apresentadas pelas mães sobre o desenvolvimento 

global de seus filhos; 

 Propor um roteiro de entrevista baseado no Infant Intentionality Questionnaire (IIQ); 

 Identificar, por meio do relato materno, comportamentos indicadores da habilidade 

comunicativa intencional infantil. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO 

 

No presente estudo, foi realizada uma pesquisa de campo com delineamento 

transversal, que é amplamente utilizada na área do desenvolvimento humano, visto que tem 

por característica o estudo de grupos de diferentes faixas etárias ao mesmo tempo, com o 

intuito de compará-los em relação a uma habilidade determinada. As vantagens desse tipo de 

delineamento remetem à possibilidade da realização da pesquisa em um curto período de 

tempo, à diminuição de problemas com a perda de sujeitos, além de evitar a repetição do uso 

dos instrumentos, o que pode gerar, nos participantes, aprendizagem e sobrestima das 

habilidades pesquisadas (Cole & Cole, 2004; Mota, 2010). 

 

4.1. Participantes 

  Participaram deste estudo 40 mães de bebês no primeiro ano de vida. A idade das 

mães variou entre 21 e 36 anos, com média 29,23 (DP = 4,54). Desse total, 20 mães, com 

idade média de 29,95 (DP = 4,46), tinham bebês de 4 meses, e outras 20 mães, com idade 

média de 28,50 (DP = 4,62), tinham bebês de 9 meses. As idades de 4 e 9 meses foram 

escolhidas pelo fato de a literatura na área considerar que antes dos 9 meses de vida o bebê 

não tem adquirido uma comunicação de natureza intencional, sendo esta observada, em geral, 

no último trimestre do primeiro ano (Lowe et al., 2012; Tomasello, 2003; Volterra et al., 

2004). Dessa forma, buscou-se verificar como as mães descreviam as habilidades 

sociocomunicativas de seus bebês antes desse período. 

 Para tanto, foram compostos dois grupos de mães, cujos bebês estavam em momentos 

distintos do desenvolvimento. Como critérios de inclusão, as mães deveriam ter a idade a 
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partir de 20 anos, serem casadas ou em uma relação estável, residirem em seus próprios 

domicílios, nas cidades de João Pessoa ou Campina Grande, na Paraíba, com status 

instrucional a partir do Ensino Fundamental completo e ocupações diversas. Além disso, os 

bebês deveriam ter nascido a termo e não apresentar problemas no desenvolvimento. 

 A Figura 1 apresenta detalhadamente os dados sobre escolaridade, profissão e número 

de filhos das participantes.  

 

Figura 1. Quadro referente aos dados sociodemográficos das mães participantes do estudo 

 

 

Dados Sociodemográficos 

Mães de bebês 

de 4 meses 

Mães de bebês 

de 9 meses 

 

Total 

 

% % % 

 

Escolaridade 

Superior Completo 70 55 62,5 

Superior Incompleto 25 15 20 

Médio Completo 5 30 17,5 

 

 

 

 

Profissão 

Jornalista - 25 12,5 

Do lar 5 15 10 

Estudante 10 10 10 

Psicóloga 15 5 10 

Advogada 15 0 7,5 

Enfermeira 10 5 7,5 

Administradora - 10 5 

Bancária 5 5 5 

Outras profissões/ atividades 40 25 32,5 

Número de 

filhos 

Primíparas 55 65 60 

Secundíparas 45 35 40 

Sexo dos bebês Masculino 45 55 50 

Feminino 55 45 50 

 

A figura acima expõe que, entre as 20 mães de bebês de 4 meses, 14 mães tinham 

como status instrucional o Ensino Superior completo, cinco tinham o Ensino Superior 

incompleto e uma tinha o Ensino Médio completo. Três mães não exerciam atividade 

remunerada, sendo que duas eram estudantes de graduação e uma não trabalhava fora do lar. 

Entre as 17 mães desse grupo que exerciam atividades remuneradas, três eram advogadas, 
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três psicólogas, duas enfermeiras, uma arquiteta, uma analista de sistemas, uma autônoma, 

uma auxiliar de professora, uma bancária, uma contadora, uma decoradora de festas, uma 

fonoaudióloga e uma técnica de enfermagem. No tocante ao número de filhos, nesse primeiro 

grupo de mães, 11 eram primíparas e nove secundíparas. Com relação ao gênero dos bebês, 

nove eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino.  

No que diz respeito ao grupo de mães de bebês de 9 meses, 11 possuíam Ensino 

Superior completo, três tinham como nível instrucional o Ensino Superior incompleto e seis 

tinham concluído o Ensino Médio. Cinco mães não exerciam atividades remuneradas, sendo 

que três dessas eram estudantes de graduação e duas exerciam atividades exclusivamente no 

lar. Entre as 15 mães que exerciam atividades remuneradas, cinco eram jornalistas, duas 

administradoras, uma bancária, uma cabelereira, uma enfermeira, uma engenheira, uma 

operadora de caixa, uma professora, uma projetista e uma psicóloga. Com relação ao número 

de filhos, neste grupo, 13 mães tinham apenas um filho, e sete mães tinham dois filhos. Dos 

bebês de 9 meses, 11 eram do sexo masculino e nove do sexo feminino.  

 

4.2. Instrumentos 

Para atender aos objetivos propostos neste trabalho, foi utilizado, inicialmente, um 

questionário sociodemográfico, com a finalidade de conhecer características das mães, tais 

como idade, nível de instrução, profissão e número de filhos; características dos bebês, como 

idade e sexo; assim como informações sobre a presença de cuidadores secundários ou a 

frequência do bebê em berçário.  

Em seguida, foi realizada uma entrevista inicial a fim de apreender informações 

maternas sobre o desenvolvimento global de seus filhos. Esse instrumento teve ainda o 

objetivo de estabelecer um rapport com as mães. Nessa entrevista, perguntou-se: “De 
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maneira geral, em termos de desenvolvimento, como você descreve seu bebê?”. As 

respostas das mães a essa pergunta são apresentadas e discutidas na seção dos resultados. 

Para conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional de bebês no primeiro ano de vida, recorreu-se, no primeiro momento, ao Infant 

Intentionality Questionnaire (IIQ). Esse instrumento foi construído por Feldman e Reznick 

(1996) em uma pesquisa que tinha como objetivo explorar as relações entre as percepções 

parentais de intencionalidade infantil, o conhecimento, as experiências e o ajustamento 

emocional dos pais. A elaboração desse questionário se deu em razão da necessidade de um 

instrumento que tratasse o tema das percepções parentais acerca da intencionalidade infantil 

de forma direta e consistente. Ele é composto por 41 questões e, em sua versão original, é 

dividido em quatro seções: (a) consciência dos bebês sobre os seus próprios estados; (b) 

autoeficácia dos bebês; (c) consciência dos bebês sobre os estados dos outros; e (d) 

eficácia dos bebês nos outros.  

Na presente pesquisa, optou-se pelo uso desse instrumento, fundamentalmente, por ele 

ter como principal foco a apreensão das percepções maternas acerca da comunicação 

intencional de bebês, objetivo também do presente estudo. No entanto, por ser um 

questionário em inglês, o IIQ passou por um processo de adaptação antes de ser utilizado. 

Além disso, por apresentar, em sua forma original, uma escala de cinco pontos, considerou-se 

que esse tipo de estrutura reduzia as possibilidades de resposta das mães e limitava uma 

compreensão mais aprofundada sobre suas percepções acerca da comunicação intencional 

infantil. Diante disto, optou-se por dar ao instrumento um formato de entrevista 

semiestruturada, que é frequentemente utilizado nas ciências sociais, por permitir que as 

pessoas falem sobre o que elas sentem, acham, percebem, creem ou desejam. Quando 

comparada ao questionário, a entrevista semiestruturada possibilita a obtenção de maior 

número de respostas, maior flexibilidade e permite manter um foco, ao mesmo tempo que não 
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impede que o entrevistado se expresse mais livremente a respeito das questões abordadas 

(Cozby, 2011; Gil, 1999; Mattos & Lincoln, 2005).   

Assim, com vistas a atender essas etapas de adaptação do instrumento, o Infant 

Intentionality Questionnaire passou, inicialmente, por um processo de adaptação semântica 

cujos passos incluíram uma primeira tradução realizada pela pesquisadora, a qual foi 

confrontada com a de três juízes que não conheciam os objetivos do estudo nem o 

instrumento em questão. Comparadas as traduções e calculados os índices de concordância, 

obtiveram-se os seguintes resultados: 93,75% de concordância com a tradução do primeiro 

juiz e 95,83% de concordância com o segundo e o terceiro juízes.  

Em seguida, foi realizado um estudo piloto para verificar a compreensão das 

participantes sobre o conteúdo e a adequabilidade da entrevista aos objetivos do estudo. A 

partir dos dados coletados nessa etapa, foi verificado que duas das 41 perguntas não foram 

bem compreendidas pelas mães, por apresentarem termos ou expressões pouco claras que 

levantaram questionamentos das participantes, o que tornou necessário que a pesquisadora 

fornecesse algumas explicações complementares durante a realização da entrevista.  

Foram relatadas incompreensões no tocante à questão “Você acha que bebês têm 

meios para se afastarem do mundo quando as coisas se tornam um pouco demais para eles?”, 

como pode ser visto nos seguintes exemplos dados por mães de bebês de 4 meses: “Como 

assim?”; “Não entendi a pergunta.”. Também foram observadas incompreensões em 

respostas das mães de bebês de 9 meses:  “Tipo um brinquedo que ele vê que é maior, que ele 

pode cair, se ele se afasta, é isso?”; “Como assim? Não entendi.”. Também a questão “Você 

acha que alguns bebês nascem socialmente mais ‘sintonizados’ do que outros?” resultou em 

dúvidas, como as exemplificadas em respostas dadas por mães de bebês de 9 meses: “Mais 

espertos tu diz, né?”; “Você fala, assim, de interagir com outras pessoas?”. Além disso, 

notou-se que, em algumas perguntas, o termo “consciência” foi questionado e, no ato da 
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entrevista, substituído pelas próprias mães ao falarem de seus filhos, como nos exemplos: 

“Eu acho que ele não tem consciência, mas eu acho que ele sente.”; “Consciência? Eu não 

sei, mas eu acho que ele entende um pouco.”; “Consciência? Acho que não. Pode sentir é ter 

consciência? Sim, ele percebe.”. 

Além desses passos, o instrumento também foi submetido a uma análise de juízes 

peritos na área de desenvolvimento infantil. Essa técnica é apresentada por Pasquali (2010) 

como útil na construção de instrumentos e consiste na verificação da adequabilidade das 

questões ao construto estudado e aos objetivos propostos, competindo aos juízes peritos 

avaliarem se as questões que compõem a entrevista estão se referindo de forma adequada ao 

que pretendem averiguar. Em conformidade com as instruções expostas por Pasquali (2010) 

sobre essa técnica, foram enviadas duas tabelas a cinco juízes, obtendo-se a resposta apenas 

de quatro juízes. Em uma das tabelas, foram apresentadas as definições de cada seção do 

instrumento e, na outra, estavam todas as perguntas do instrumento, para que os juízes 

respondessem se elas estavam adequadas ou não aos objetivos e se eles tinham alguma 

sugestão para melhorá-las.      

Com relação às considerações dos peritos na área, três questões foram consideradas 

inadequadas. Segundo afirmaram, duas questões deveriam ser excluídas por apresentarem 

expressões que, quando traduzidas, ficavam confusas por não terem uma expressão 

equivalente em português (as mesmas que não foram compreendidas pelas participantes), e 

outra questão, por não apresentar o conteúdo de forma clara (“Você acha que os bebês têm 

mais consciência dos problemas em seu meio ambiente, tal como uma emergência doméstica, 

ex.: um cano quebrado, um problema automobilístico?”). Ademais, termos utilizados 

originalmente por Feldman & Reznick (1996), tais como “consciência”, também foram alvo 

de questionamentos entre os juízes.  
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Considerando-se os resultados dessas etapas, a expressão “tem consciência de que” foi 

substituída em seis questões (8, 9, 11, 21, 33 e 34 – ver Anexo B) por “sabe que”, termo mais 

usual que abarca o significado apresentado por Feldman e Reznick (1996) na primeira 

expressão. Desse modo, na coleta de dados, foi utilizada uma versão adaptada do IIQ em 

formato de entrevista, na qual foram empregados termos que priorizaram a compreensão 

materna sobre os itens. Esse instrumento permitiu levantar dados que, ao serem discutidos, 

contribuíram para a elaboração de um roteiro de entrevista a ser proposto no final deste 

trabalho.  

Na nova versão do instrumento, após a análise e a discussão dos resultados, foram 

excluídas as três perguntas que foram alvo ora de questionamentos dos juízes peritos, ora das 

incompreensões das mães. Cabe pontuar também que o fato de essas questões não terem sido 

entendidas pode ser explicado pelas diferenças contextuais entre o cenário estadunidense, 

para o qual o IIQ foi criado, e a realidade local das mães participantes, além das dificuldades 

de expressões equivalentes em português que pudessem substituir de modo mais 

compreensivo as expressões originais. Por fim, atendendo aos objetivos propostos 

inicialmente, o conjunto de procedimentos adotado para a adaptação semântica e as análises 

dos resultados encontrados no presente estudo resultaram no que foi denominado Entrevista 

sobre percepção materna acerca da habilidade de comunicação intencional de bebês, 

composta por 38 questões (Anexo C). 

    

4.3. Procedimento para coleta de dados 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), obtendo aprovação através do protocolo de número 

0331/12. AAE: 04762412.2.0000.5188. Deste modo, foram considerados todos os 
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procedimento éticos para pesquisa com seres humanos apresentados na Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde.  

No início da coleta de dados, foram realizadas visitas a dois Centros de Referência de 

Educação Infantil (CREI) que possuíam berçários, na cidade de João Pessoa, e a duas 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), na cidade de Campina Grande, com o intuito 

de ter indicações de mães que pudessem participar da pesquisa. Entretanto, nas duas 

primeiras instituições, apesar de terem crianças matriculadas dentro da faixa etária exigida, 

não foram encontradas mães que atendessem a todos os critérios de inclusão. Nas unidades de 

saúde visitadas, as fichas de cadastro não contemplavam todos os critérios de inclusão, então, 

foram selecionadas as fichas dos bebês que atendiam à faixa etária e realizado o contato com 

as mães, quando se constatou que a maioria delas também não atendia aos critérios de 

inclusão. Assim, a maioria das mães participantes da pesquisa foi indicada por pessoas que 

conheciam mães e bebês que se adequavam aos critérios de inclusão.   

Ao entrar em contato com cada mãe, foram explicados os objetivos do trabalho e, uma 

vez tendo aceitado participar do estudo, foi solicitada à mãe a permissão para uso de gravador 

de áudio e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A participação das 

mães no estudo esteve condicionada à assinatura do referido termo. As entrevistas foram 

realizadas em local reservado na casa ou no ambiente de trabalho das participantes, para 

evitar possíveis interferências. Foi ressaltado que não havia na entrevista respostas certas ou 

erradas, já que o mais importante era obter a opinião da mãe sobre os aspectos levantados na 

entrevista pensando em sua criança naquele momento de seu desenvolvimento.  

 

4.4. Procedimento para análise dos dados 

Para a análise dos dados foi realizado um levantamento dos dados sociodemográficos. 

No tocante às entrevistas, elas foram transcritas de forma literal, em seguida, foi realizada a 
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leitura flutuante e o levantamento das respostas das mães, suas semelhanças e possíveis 

contradições, sendo feita uma análise qualitativa de conteúdo (Bardin, 1977/2002; Franco, 

2008), com foco nos aspectos referentes às percepções maternas sobre o desenvolvimento 

geral dos seus filhos e, mais especificamente, sobre a intencionalidade comunicativa infantil. 

Ainda em relação à análise da fala materna, foram levantadas as frequências de respostas 

dadas pelas mães em cada grupo de idade estudado.   

A partir dos instrumentos utilizados e da análise dos elementos apresentados pelas 

mães para entender o que elas pensam sobre os referidos aspectos do desenvolvimento 

infantil, foram criadas duas classes temáticas, em função do conteúdo de cada entrevista, a 

saber: Percepções maternas acerca do desenvolvimento global infantil e Percepções 

maternas acerca da habilidade de comunicação intencional infantil. Cada classe temática 

foi dividida em categorias, que refletem os principais conteúdos das falas das mães 

considerados relevantes para serem analisados e discutidos à luz de ideias e resultados de 

estudos relacionados ao tema, apresentados por outros autores que utilizam, em linhas gerais, 

o referencial teórico histórico-cultural como norteador de suas pesquisas.  

É importante destacar que essas categorias não são excludentes, ou seja, a mesma mãe 

pode ter mencionado mais de um aspecto relativo ao desenvolvimento. A separação desses 

elementos foi feita com o objetivo didático de facilitar a apresentação e a compreensão, 

todavia, eles são elementos indissociáveis no desenvolvimento infantil, assim, os conteúdos 

apresentados em cada seção estão diretamente relacionados com os que são apresentados nas 

demais seções. Abaixo serão descritas as classes temáticas e as categorias de análise. 

 

A) Percepções maternas sobre o desenvolvimento global infantil 

Essa classe temática refere-se aos principais aspectos apresentados pelas mães em 

resposta à seguinte questão: “De maneira geral, em termos do desenvolvimento, como você 
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descreve seu bebê?”. A análise dos relatos maternos sobre o desenvolvimento global infantil 

permitiu o levantamento de seis categorias, que variam de acordo com o período de 

desenvolvimento do bebê, quais sejam: 

  

1. Características do temperamento do bebê 

Esta categoria diz respeito às características de temperamento do bebê que foram 

relatadas pelas mães. Nesse sentido, entende-se que o temperamento consiste em diferenças 

individuais nas tendências de comportamento que se apresentam precocemente e são 

relativamente estáveis através das situações e ao longo do tempo. Autores (Alvarenga & 

Piccinini, 2007; Pires, 1990, 1997) definem o temperamento como um padrão inato e estável, 

que se refere a diferenças constitucionais no nível de atividade física, no ritmo, na reação da 

criança a novas situações, na adaptabilidade, na intensidade da reação emocional e no humor 

da criança. Todavia, apesar de ser inato, ele pode ser modificado através das interações 

sociais e culturais ao longo do desenvolvimento. Diante disso, observou-se que as mães 

percebiam seus bebês como ativos, calmos, simpáticos, alegres, curiosos e com 

características positivas de temperamento. 

 

2. Avaliação do desenvolvimento infantil 

Esta categoria refere-se à avaliação feita pelas mães sobre o desenvolvimento dos seus 

filhos. A maioria delas utilizou termos como desenvolvimento “normal”, desenvolvimento 

“avançado” e desenvolvimento “lento”. Esses recortes foram utilizados para nomear as 

classificações referentes à avaliação do desenvolvimento.  

 

3. Dimensão sociocomunicativa e cognitiva 
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Refere-se às falas maternas sobre a dimensão sociocomunicativa e cognitiva dos 

bebês, expressas pelas mães ao descreverem o desenvolvimento global dos seus filhos. No 

tocante aos aspectos sociocomunicativos, esse termo foi utilizado por demarcar 

explicitamente as referências das mães às habilidades comunicativas infantis que são 

evidenciadas em um contexto interativo. Essa dimensão envolve comportamentos como 

choro, vocalizações e balbucios.  

O âmbito cognitivo, por sua vez, diz respeito aos relatos maternos sobre os aspectos 

dos processos cognitivos básicos dos bebês, entendidos como as diferentes capacidades de 

processamento da informação (Dunbar, 2013; Gallese & Rochat, 2013). As falas das mães 

sobre esse aspecto foram classificadas em termos de reconhecimento de pessoas e voz, 

acompanhamento de pessoas com o olhar, atenção voluntária, inteligência e comportamento 

exploratório.  

 

4. Atribuição de significado 

Esta categoria refere-se às falas que demonstram que as mães atribuem significado aos 

comportamentos dos bebês. Para a classificação dos relatos nessa categoria, foi utilizada a 

codificação elaborada por Slaughter, Peterson e Carpenter (2009), que divide a atribuição de 

significado em três tipos: volição, cognição e disposição. A atribuição de volição alude a 

nomes, verbos, adjetivos e advérbios referentes à vontade e intenção. A atribuição de 

cognição refere-se a atribuições de pensamento, inteligência e razão. O item atribuição de 

disposição remete a nomes, verbos, adjetivos e advérbios referentes a estados de preferência, 

afeto, excitação emocional e estados fisiológicos.  

 

5. Dimensão motora 
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Esta categoria refere-se aos relatos maternos sobre aspectos motores do 

desenvolvimento dos bebês, que se relacionam com as implicações do movimento e da 

atividade corporal na relação do organismo com o meio no qual se desenvolve (Palacios & 

Mora, 2004). Foram mencionados comportamentos como se virar, mover aleatoriamente os 

membros, pegar objetos, engatinhar e ficar em pé.  

 

6. Outras 

 Esta categoria refere-se ao conjunto de outros aspectos do desenvolvimento 

mencionados pelas mães com menor frequência que as categorias anteriores. Nesta categoria, 

estão incluídas as falas maternas relativas a sono, saúde, dentição e alimentação dos bebês. 

 

B) Percepções maternas acerca da habilidade de comunicação intencional infantil 

Esta classe temática foi dividida em quatro categorias, com base nas quatro seções do 

Infant Intentionality Questionnaire. São elas:  

 

1. Consciência dos bebês sobre os seus próprios estados 

Esta categoria de análise refere-se à percepção das mães sobre a capacidade do bebê 

de conhecer seus próprios estados emocionais, tais como felicidade, alegria, medo, amor, 

surpresa, tristeza e culpa, bem como suas próprias necessidades.  

 

2. Autoeficácia dos bebês 

Esta categoria de análise diz respeito à percepção materna sobre a capacidade dos 

bebês de fazerem algo com o objetivo de comunicar e satisfazer suas próprias necessidades. 

A autoeficácia dos bebês, de acordo com Feldman e Reznick (1996), está diretamente 

relacionada com a habilidade infantil discutida na seção anterior, ou seja, para que o bebê 
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tenha uma noção de que pode fazer algo em relação a si mesmo, primeiramente, ele deve ter 

consciência do seu estado ou da sua necessidade. 

 

3. Consciência dos bebês sobre os estados dos outros 

Esta categoria de análise refere-se à percepção materna sobre a capacidade do bebê de 

conhecer os estados de outras pessoas, ou seja, quando o bebê se torna capaz de ler a intenção 

do outro, captando seus estados, emoções e necessidades.  

 

4. Eficácia dos bebês nos outros 

Esta categoria de análise remete à percepção das mães sobre seus bebês como sendo 

capazes de comunicar suas necessidades com intenção de que outros possam atendê-las e se 

eles são capazes de atender algumas necessidades dos outros de forma intencional. O 

conteúdo desta seção está diretamente relacionado ao conteúdo da seção anterior, já que, para 

atender as necessidades alheias, os bebês precisam, primordialmente, ter consciência dos 

estados dos outros. Nesta seção, também estão contidas questões que abordam aspectos da 

intencionalidade tidos como negativos (Reznick, 1999). 

Os resultados encontrados serão descritos e discutidos no capítulo seguinte, 

considerando-se os estudos no âmbito da linguagem em uma perspectiva sociocomunicativa. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados apresentados, inicialmente, referem-se à análise do perfil 

sociodemográfico das mães participantes do estudo. Buscou-se nesse momento do trabalho 

evidenciar as características maternas e do bebê que podem estar relacionadas com as 

percepções maternas. Em seguida são apresentadas as análises das entrevistas sobre as 

percepções maternas acerca do desenvolvimento global infantil por grupo de idade. Para a 

referida análise foram identificados os elementos relatados pelas mães sobre o 

desenvolvimento dos seus filhos, elencados em seis categorias. 

 Por fim, são apresentadas as análises das percepções maternas acerca da habilidade de 

comunicação intencional infantil. Para tanto, realizou-se uma análise qualitativa de conteúdo 

das respostas à entrevista semiestruturada resultante do processo de adaptação semântica do 

Infant Intentionality Questionnaire, procedimento que possibilitou identificar semelhanças, 

diferenças e contradições dos discursos maternos sobre a consciência dos bebês sobre os 

próprios estados, autoeficácia dos bebês, consciência dos bebês sobre os estados dos outros e 

eficácia nos outros. 

 

5.1. Resultados da análise do perfil sociodemográfico das mães participantes do estudo 

 

A partir do questionário sociodemográfico utilizado, considerou-se pertinente explorar 

as características maternas relativas ao nível instrucional materno, à idade materna e ao 

número de filhos, uma vez que pesquisas nessa área (Braz Aquino & Salomão, 2011a; 

Burchinal et al., 2010; Kobarg & Vieira, 2008; Olson et al., 1989; Ribas Jr. et al., 2007; 
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Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al., 2004) discutem o impacto desses aspectos nas concepções 

dos adultos acerca do desenvolvimento infantil e, especialmente, nas interações mãe-bebê. 

Também foram consideradas para a análise características individuais dos bebês, quais sejam, 

sexo e idade.  

No tocante ao nível instrucional materno, 17,5% das participantes tinham o Ensino 

Médio completo, 20% tinham o Ensino Superior incompleto e 62,5% tinham o Ensino 

Superior completo. Notou-se que as mães com um nível educacional maior apresentaram, de 

maneira geral, respostas mais elaboradas, com uso de termos mais específicos e com mais 

informações sobre o desenvolvimento do bebê, o comportamento materno e a relação mãe-

bebê. Por outro lado, as mães com menor nível de escolaridade pareciam mais hesitantes ao 

responderem à entrevista e emitiram respostas menos detalhadas.   

Esses resultados confirmam aqueles encontrados por Seidl-de-Moura, Ribas Jr. e 

colaboradores (2004) em um estudo realizado com mães de bebês menores de um ano, em 

seis cidades brasileiras. Nessa pesquisa, foi destacado o papel da escolaridade materna no 

contexto do desenvolvimento e considerado que esse fator pode estar relacionado às 

cognições parentais e ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil.  

Lordelo e colaboradores (2000) desenvolveram uma pesquisa sobre crenças e práticas 

parentais, da qual participaram 45 mães de crianças entre 12 e 36 meses de idade, as quais 

responderam sobre aspectos referentes à maternidade e às práticas de cuidado à criança. Esses 

autores encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as respostas quando foi 

considerada a escolaridade materna. Mães com o nível instrucional mais elevado 

apresentaram maior satisfação com a maternidade e maior média no tocante à autonomia da 

criança.  

Nessa mesma linha, diversos autores (Bornstein et al., 2011; Marin et al., 2013; Seidl-

de-Moura, Carvalho, & Vieira, 2013) ressaltam que o nível de instrução tem um efeito 
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relevante nos resultados sobre as crenças e práticas de cuidado maternas. Kobarg e Vieira 

(2008) sugerem que mães com maior nível de instrução, além de se preocuparem com os 

cuidados básicos dos filhos, consideram importante proporcionar outras formas de interação, 

como a brincadeira. Sobre esse aspecto, Yoder e Warren (1998) sugerem que a educação 

materna pode influenciar as expectativas e os estilos de interação mãe-bebê. Entretanto, em 

consonância com esses autores, é importante ressaltar que a qualidade da interação tem 

efeitos no desenvolvimento sociocomunicativo infantil que se sobressaem às diversas 

características maternas.   

Com relação à idade materna, verificou-se que, de forma geral, não houve diferenças 

consideráveis entre as respostas das mães mais velhas e das mães mais jovens. Dados 

semelhantes foram encontrados por Silva, Vieira, Seidl-de-Moura e Ribas Jr. (2005) em uma 

pesquisa que objetivou avaliar o conhecimento de mães, ao longo do primeiro ano dos seus 

filhos, sobre processos do desenvolvimento infantil. Participaram desse estudo 109 mães 

primíparas da cidade de Itajaí (SC), e, a partir da análise dos resultados, os autores 

constataram que não houve correlação entre a idade materna e as medidas de conhecimento 

das mães. 

Lima-Silva et al. (2010) estudaram as concepções maternas acerca das habilidades 

sociocomunicativas infantis de 66 mães, verificando que a diferença de idade das mães não 

foi um elemento que influenciou a concepção delas em relação às referidas habilidades dos 

filhos. Esses resultados também foram encontrados por Souza (2009), ao estudar as crenças 

maternas sobre o desenvolvimento sociocomunicativo de bebês, e por Ribas Jr. et al. (2007). 

No tocante ao número de filhos, dentre as 40 mães participantes do presente estudo, 

24 eram primíparas e 16 secundíparas. A maioria das mães secundíparas relatam que as 

experiências com o primeiro filho contribuíram para a percepção e as práticas atuais delas 

com o bebê. Em seus relatos, seis mães apresentaram comparações entre os seus filhos e 
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mencionaram situações passadas que têm influenciado na forma de criação do novo bebê, 

como pode ser visto nos fragmentos das falas a seguir: “Porque a irmã dela, na idade dela, já 

era mais desenvolvida” (M9, 4 meses); “Pra ele, eu tô dando a ele a liberdade e a locomoção 

das pernas, pra ele aprender a se locomover, tanto na minha primeira filha foi assim e nele 

vai ser do mesmo jeito” (M5, 9 meses).  

Como demonstram essas falas, as mães relatam comparações entre os 

comportamentos dos seus filhos e as práticas de criação que foram influenciadas por 

experiências prévias com seus filhos mais velhos. Estes resultados corroboram dados 

apresentados por diversos autores (Burchinal et al., 2010; Feldman & Reznick, 1996; 

Harkness & Super, 2006), os quais defendem que ter outro filho contribui para a formação de 

crenças e concepções maternas. Todavia, cabe destacar que, por mais que as mães busquem 

comparar e, em algumas situações, repetir as práticas de criação empregadas com o primeiro 

filho, as interações e o desenvolvimento dos filhos não serão idênticos, tendo em vista que 

cada bebê tem sua própria linha de desenvolvimento, pautada, inclusive, no contexto único no 

qual cada criança vive e na participação ativa do bebê nos processos interativos (Vygotsky, 

2007).  

A respeito disso, retoma-se o conceito de situação social do desenvolvimento, pois, 

segundo afirma Vygotsky (1996), cada criança, em cada período específico do 

desenvolvimento, tem uma relação única e irrepetível com o meio social no qual está 

inserida. Assim, cada bebê terá sua trajetória de desenvolvimento personalizada em função da 

situação social do desenvolvimento ser única para cada sujeito e da atividade que ele exerce 

no cenário social e interativo.  

Com relação à presença dos cuidadores secundários, entre as 40 mães participantes da 

pesquisa, 25 afirmaram a presença de outras pessoas que ajudam nos cuidados do bebê. Mais 

especificamente no grupo de mães de bebês de 4 meses, oito possuem cuidadores 
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secundários, sendo quatro babás e quatro avós. No grupo de mães de bebês de 9 meses, o 

número de mães que contam com a ajuda de cuidadores secundários é maior, totalizando 17 

mães. Dessas 17 mães, 10 contrataram babás, seis recebem ajuda das avós dos bebês e uma 

dessas mães matriculou a filha em um berçário.  

Destaca-se a importância desse dado, tendo em vista que cada vez mais mulheres, em 

todas as camadas sociais, têm assumido novas responsabilidades e atribuições na 

comunidade. Devido às exigências profissionais e ao papel conquistado pela mulher na 

atualidade, as mães têm que delegar os cuidados dos seus filhos, ainda muito novos, a outras 

pessoas ou instituições, tais como babás, avós, creches e berçários (Oliveira et al., 1992; 

Seidl-de-Moura, Carvalho et al., 2013). Desta forma, deve ser pontuado que esses cuidadores 

secundários estão inseridos no contexto de desenvolvimento da criança e podem influenciar 

seus aprendizados e sua apropriação do contexto sociocultural.  

Diante disso, pode-se relacionar o menor número de cuidadores secundários no grupo 

de mães de bebês de 4 meses ao fato de a maioria das mães ainda estar de licença-

maternidade e com mais tempo disponível para o cuidado do bebê. Há ainda mães que 

optaram por serem as cuidadoras primárias de seus bebês. Cabe mencionar que duas, das três 

mães de bebês de 4 meses que têm babá, ressaltaram que esta tem a função de auxiliar em 

algumas tarefas específicas que estão ligadas ao bebê, mas que a mãe é a cuidadora principal, 

como demonstrado nas falas: “Eu vejo, muitas vezes assim, principalmente, quanto maior a 

renda, mais as mães, assim, deixam 100% o cuidado com a babá. (…) Aquilo perde um 

pouco daquele instinto, né, de mãe, de pegar e de proteger. Então, eu tenho a babá, mas 

quem cuida sou eu.” (M2); “Tem uma pessoa que me ajuda, que lava a roupa dele, mas 

quem cuida dele sou eu.” (M14).  

Ainda sobre os cuidadores secundários, Harkness e Super (2006) afirmam que 

familiares dos pais, aqui, especificamente, representados pelas avós dos bebês, podem 
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influenciar as crenças e práticas de criação maternas, além de ajudar a cuidar do bebê. A este 

respeito, Souza (2009) menciona que, especialmente no Nordeste brasileiro, a transmissão de 

conhecimentos e experiências sobre como cuidar do novo membro da família é culturalmente 

passada de mãe para filha. Silva e Salomão (2003), ao estudarem a perspectiva de mães 

adolescentes e avós maternas dos bebês sobre a maternidade, constataram que ambas 

concebiam como principal papel desempenhado pela avó apoiar a mãe e auxiliar nos 

cuidados com o bebê.  

A respeito das características infantis, foram considerados para análise o sexo e a 

idade dos bebês. Entre os 20 bebês de 4 meses, nove eram do sexo masculino e onze do sexo 

feminino. Já no grupo de bebês de 9 meses, onze eram dos sexo masculino e nove do sexo 

feminino. Não foram encontradas diferenças entre as respostas maternas em função do sexo 

do bebê, tais como comportamentos com o bebê que demarcassem uma delimitação de 

gênero.  

Esses dados corroboram os resultados encontrados por Silva (2003a) e Silva e 

colaboradores (2005), que, ao estudarem o conhecimento materno sobre desenvolvimento 

infantil, componente que influencia as percepções maternas, verificaram que o sexo do bebê 

não foi uma variável interferente no construto pesquisado. Bornstein et al. (2010), em uma 

pesquisa realizada com 268 mães americanas, também relataram que, ao analisarem os 

fatores experienciais e sociodemográficos que podem estar relacionados com o conhecimento 

materno sobre o desenvolvimento infantil, não encontraram diferenças significativas entre as 

respostas das mães de meninos e de meninas.   

No que se refere à idade do bebê, foram encontradas diferenças entre as respostas das 

mães de bebês de 4 meses e as das mães de bebês de 9 meses. Todavia, ressalta-se, em 

consonância com a literatura na área (Braz Aquino & Salomão, 2011b; Seidl-de-Moura, 

Ribas Jr. et al., 2004), que as diferenças entre os relatos maternos não estão ligadas 
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exclusivamente à idade dos bebês, mas às novas habilidades apresentadas por estes em cada 

período específico do desenvolvimento, que afetam as mães de modo distinto. Isto implica 

dizer que o que as crianças vivenciam e constroem nas interações sociais repercute nas 

percepções maternas. Estes resultados são apresentados de modo detalhado e discutidos nos 

tópicos seguintes, referentes ao levantamento das percepções maternas acerca do 

desenvolvimento global infantil e, posteriormente, às percepções maternas acerca da 

habilidade de comunicação intencional infantil.          

 

5.2. Resultados das análises das entrevistas sobre as Percepções Maternas acerca do 

Desenvolvimento Global Infantil 

 

Pretende-se apresentar e discutir as categorias, expostas na Figura 2, referentes à 

classe temática Percepções Maternas acerca do Desenvolvimento Global Infantil.  

Figura 2. Gráfico referente aos aspectos do desenvolvimento infantil referidos pelas mães. 

 

A Figura 2 exibe a frequência de evocações maternas relativas aos aspectos 

levantados pelas mães quando se referiram ao desenvolvimento de seus bebês. Como 
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demonstra a figura acima, tais aspectos incluíram Características de temperamento, 

Avaliação do desenvolvimento, Dimensão sociocomunicativa e cognitiva, Atribuição de 

significado e Dimensão motora. As evocações pouco referidas foram sintetizadas na 

categoria Outros. Nota-se que, de forma geral, as evocações de Características de 

temperamento do bebê foram as mais frequentes, seguidas das evocações sobre a Avaliação 

do desenvolvimento feita pelas mães, da Dimensão sociocomunicativa e cognitiva, da 

Atribuição de significado materno aos comportamentos dos bebês e das menções referentes à 

Dimensão motora do desenvolvimento infantil. Por último, são apresentados outros aspectos 

do desenvolvimento infantil mencionados pelas mães e agrupados na categoria Outros.  

 

5.2.1. Características de temperamento do bebê 

No que se refere às características do temperamento do bebê, observou-se que as mães 

mencionaram características positivas. Em geral, elas percebem seus filhos como sendo 

ativos, calmos, simpáticos, alegres, curiosos e com características positivas de 

temperamento, com variações relacionadas a cada grupo de idade dos bebês. 

No grupo de mães de bebês de 4 meses, dez das 20 mães relataram que percebiam os 

seus bebês como ativos: “Ela é bem esperta, ativa, sempre ativa. (…) Mas ela é muito ativa.” 

(M4). Quatro mães caracterizaram seus filhos como sendo calmos: “Ela é bem calminha.” 

(M3). Uma mãe descreveu sua filha como sorridente e simpática: “Ri muito, (…) mas acorda 

sorrindo, vai dormir sorrindo.” (M2). Outra mãe definiu sua filha como alegre. 

No grupo de mães de bebês de 9 meses, oito descreveram os seus bebês como ativos: 

“Ela, ela é uma criança muito ativa, desde que nasceu. (…) ela é extremamente ativa.” (M3). 

Uma mãe descreveu seu filho como sendo calmo: “Ele é tranquilo no sentido de ser chorão, 

de isso aí, ele não é não. Ele é bem tranquilo. Nunca deu muito trabalho.” (M17). Uma mãe 

descreveu sua filha como simpática: “O que nos, nos chama atenção nela é a questão da 
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simpatia.” (M7). Uma mãe caracterizou seu filho como curioso, e outra mãe afirmou que sua 

filha tem um “temperamento bom”: “Porque eu costumo dizer que, que o bebê ele não tem 

personalidade, mas ele tem temperamento. Então, ela tem um temperamento bom, costumo 

dizer assim.” (M7).    

Como foi observado, a maioria das mães, em ambos os grupos, mencionou aspectos 

positivos do temperamento infantil. Resultados semelhantes foram encontrados por Seidl-de-

Moura, Mendes et al. (2013), em uma pesquisa realizada com 94 mães de bebês de 17 a 22 

meses, na qual as mães relataram maior número de características de temperamento positivas 

do que negativas. No referido estudo, os adjetivos mais utilizados pelas mães foram 

inteligente e ativo.  

Estes resultados são importantes tendo em vista que crianças com baixa 

adaptabilidade e humor negativo, ou aquelas que as mães percebem como tendo um 

temperamento difícil, têm maior probabilidade de contribuir de modo aversivo para a 

interação mãe-bebê (Pires, 1997). Já crianças percebidas por suas mães como apresentando 

características positivas de temperamento tendem a provocar mais responsividade materna 

(Melchiori et al., 2007; Pires, 1997).  

Malhado e Alvarenga (2012), em uma pesquisa realizada com 28 díades mãe-bebê, na 

cidade de Salvador (BA), constataram que há uma correlação entre o temperamento infantil e 

práticas maternas facilitadoras. De acordo com os resultados encontrados por esses autores, 

quanto mais o temperamento dos bebês foi considerado como sendo fácil aos 8 meses de 

idade, maior foi o número de práticas maternas facilitadoras identificadas no segundo período 

da investigação, quando os bebês estavam com 18 meses.  

No presente estudo, especificamente sobre os relatos das mães que descreveram seus 

bebês como ativos e curiosos, sugere-se que essas características estejam relacionadas ao 

desenvolvimento sociocognitivo dos bebês e aos comportamentos de observar e agir sobre 
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aspectos do ambiente. De tal modo, esses dados corroboram o que Tomasello (2003) defende 

ao mencionar que os bebês interagem diadicamente, por meio de olhares e gestos, tanto com 

objetos quanto com pessoas. De acordo com Brazelton (1994), essa habilidade infantil 

emerge a partir dos 4 meses e aprimora-se ao longo dos meses seguintes, à medida que os 

bebês adquirem uma noção mais apropriada de causalidade. Esse autor afirma que o impulso 

cognitivo que ocorre aos 4 meses torna o bebê mais interessado pelo que ocorre no ambiente 

em seu entorno. Isto possibilita uma nova forma de compreensão do mundo e de relação com 

os objetos.   

 Sobre isso, autores como Striano e colaboradores (Cleveland et al., 2007; Striano & 

Bertin, 2005; Striano & Rochat, 1999) também demonstram que por volta do quinto mês 

emerge a capacidade da atenção visual entre pessoas e objetos; essa habilidade é possibilitada 

pelas interações anteriores do bebê com o ambiente e é essencial para as futuras interações 

triádicas, para o desenvolvimento da linguagem e da imitação. Desse modo, os dados 

encontrados confirmam a literatura, tendo em vista que, a partir dos 4 meses, esse 

aprendizado sobre o mundo e os objetos torna-se mais evidente nos bebês e aprimora-se ao 

longo dos meses seguintes, por meio das interações sociais (Laakso et al., 1999). 

 No que tange às falas maternas que fizeram referência à simpatia e à alegria dos 

bebês, sugere-se que elas sejam alusivas ao sorriso dos bebês enquanto um comportamento 

comunicativo. Sobre esse aspecto, Mendes e Seidl-de-Moura (2009b) defendem que o sorriso 

é um comportamento utilizado para dar continuidade às interações. 

 

5.2.2. Avaliação do desenvolvimento 

No tocante à avaliação do desenvolvimento dos bebês, entre as 20 mães de bebês de 

4 meses, 13 mães apresentaram avaliações sobre o desenvolvimento dos seus bebês. Seis 

delas afirmaram que seus filhos tinha um desenvolvimento “normal”: “Tá tendo um 



101 

 

desenvolvimento bem normal” (M20). Nesse grupo, outras seis mães destacaram o ritmo 

rápido do desenvolvimento dos seus bebês, referindo um desenvolvimento mais “avançado”: 

“Eu acho ela avançadinha, viu, muito avançadinha” (M4). Em contrapartida, uma mãe 

descreveu o desenvolvimento de sua filha como sendo “lento”: “Ela é mais lenta, (...) mais 

preguiçosa mesmo pra se desenvolver” (M9).  

No grupo de mães de bebês de 9 meses, 13 mães também emitiram relatos alusivos à 

avaliação do desenvolvimento dos seus filhos. Seis dessas 20 mães descreveram seus filhos 

como tendo um desenvolvimento “normal”: “Normalíssimo. Eu não vejo nenhum atraso, nem 

tenho ansiedade de que ele seja mais desenvolvido que os demais.” (M16). Cinco mães 

referiram-se ao desenvolvimento “avançado”: “Ela se desenvolveu muito rápido. Ela aprende 

as coisas muito rápido. Ela faz, faz coisas assim que eu realmente acho que ela não, pela 

idade dela ela não... Tá mais avançado, sabe?”  (M20). Por outro lado, duas mães alegaram 

que seus filhos estão tendo um desenvolvimento “lento”: “Preguiçosinha, mulher, pra sentar, 

pra tudo, mulher, bestinha em relação a essas coisas, mas fora isso é bem.” (M8). 

Estes dados podem sugerir a preocupação das participantes em delimitar essas 

características devido às representações ou expectativas delas sobre o que seria feito com os 

resultados. No tocante às mães que avaliaram seus filhos como tendo um desenvolvimento 

“lento”, os aspectos mencionados foram restritos a características motoras, já que as mães 

acham que seus bebês já deveriam estar mais desenvolvidos. 

 De modo geral, esse resultado parece estar relacionado ao conhecimento e às 

expectativas maternas sobre o desenvolvimento infantil. Ribas Jr. et al. (2007) afirmam que 

os conhecimentos parentais são constantemente utilizados pelos pais para avaliar o 

comportamento e o desenvolvimento de seus bebês e para guiar decisões cotidianas a respeito 

de como conduzir a criação de filhos. Dito de outra forma, a partir do que as mães conhecem 

e entendem sobre o desenvolvimento infantil, elas criam expectativas com relação aos 
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comportamentos que os bebês serão capazes de compreender e de fazer em determinada 

idade, e, diante disso, elas avaliam seu desempenho. Esse tipo de avaliação torna-se 

importante, no sentido de que pode fornecer pistas sobre o desenvolvimento do bebê e sobre 

as estratégias mobilizadas pela mãe caso ela perceba traços atípicos no comportamento 

infantil.    

Sobre este tema, Piccinini e colaboradores (Piccinini, Gomes, Nardi, & Lopes, 2004; 

Piccinini, Gomes, Moreira, & Lopes, 2008) evidenciam que, desde a gestação, a mãe cria 

expectativas em relação desenvolvimento do seu filho e, a partir delas, idealiza um bebê 

imaginário. Essas expectativas, em conjunto com o conhecimento da mãe sobre o 

desenvolvimento infantil, podem trazer repercussões tanto positivas como negativas para as 

interações. As repercussões positivas ocorrem quando há congruência entre aquele bebê 

idealizado e o bebê real, entre determinados comportamentos esperados pela mãe e os 

comportamentos que o bebê desenvolve, ou seja, entre o que a mãe esperava do seu o bebê e 

o que ele de fato está demonstrando e realizando. Por outro lado, as implicações negativas 

concernem à desarmonia entre o bebê idealizado pela mãe e os comportamentos reais 

desempenhados pelo bebê; nesse caso, muitas vezes, geram angústia e frustrações na mãe 

(Piccinini et al., 2004). 

 

5.2.3. Dimensão sociocomunicativa e cognitiva 

No grupo de mães de bebês de 4 meses, oito mencionaram aspectos relacionados à 

comunicação. As mães desse grupo se referiram, mais frequentemente, a comportamentos 

próprios da linguagem não verbal, tais como emissão de sons por parte dos bebês, como pode 

ser verificado nos extratos de fala a seguir: “Esse menino, com 20 dias, ele já tava 

‘baldejando’.” (M11); “E as percepções que a gente tem dela de desenvolvimento, de assim, 
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como o povo diz, ‘graiando’, né? Tá normal, fala direitinho.” (M18); “Já tá balbuciando já 

faz tempo.” (M19). 

No grupo de mães de bebês de 9 meses, seis fizeram referência ao aspecto 

comunicativo. Elas destacaram a aquisição e o uso da linguagem oral dos seus bebês como a 

forma mais frequente de comunicação, o que pode ser constatado nos fragmentos: “(…) já tá 

falando: papai, mamãe, neném, não.” (M9); “Questão do desenvolvimento da fala, ele tá bem 

também, já fala papá, mamã, já tá bem encaminhada também.” (M10).  

Estes resultados são semelhantes a dados encontrados na literatura, que afirmam que 

aos 4 meses os bebês ainda não são capazes de se expressar verbalmente, no entanto, 

conseguem, por meio de comportamentos vocais, comunicarem seus estados afetivos 

(Trevarthen, 2011). Nesse sentido, Gratier e Trevarthen (2007) defendem que a emissão de 

sons por parte dos bebês pode ser entendida enquanto uma protoconversação e tem como 

objetivo o engajamento intersubjetivo. Diante disso, entende-se que os termos utilizados 

pelas mães, tais como “baldejando”, “graiando”, “balbuciando” e “fazendo uns barulhos”, 

são referentes às vocalizações emitidas pelos bebês, que nessa fase ainda não são 

denominadas, propriamente, de balbucios. Como afirma Brazelton (1994), nessa fase, os 

bebês apresentam jogos vocais, também denominados por Pedroso, Rotta, Danesi, Avila e 

Savio (2009) de “autobalbucios”.   

Referente aos dados apresentados pelo grupo de mães de bebês de 9 meses, apesar de 

essa dimensão ter sido referida por um menor número de mães, verificam-se diferenças 

qualitativas nos comportamentos comunicativos dos bebês que parecem indicar avanços neste 

âmbito do desenvolvimento. Nessa idade, o bebê já é capaz de enunciar algumas palavras, 

diferentemente do bebê aos 4 meses. Essa nova habilidade permite que a criança solicite a 

atenção do adulto através da fala, chamando-o (Braz Aquino & Salomão, 2011a, 2011c; 

Florentino, 2009; Pedroso et al., 2009).   
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No que diz respeito à dimensão sociocognitiva, entre as 20 mães de bebês de 4 

meses, nove mencionaram aspectos relacionados. As capacidades dos seus filhos de 

reconhecerem a imagem e a voz dos parentes mais próximos e das pessoas do convívio e de 

atenção voluntária foram apresentadas exclusivamente por esse grupo de mães. A primeira 

dessas habilidades, reconhecimento da imagem e a voz de pessoas do convívio, foi 

mencionada por quatro mães, como pode ser visualizado no exemplo: “(…) eu percebo que 

ela já conhece a mim, ao pai, à irmã, aos parentes mais próximos” (M13). Duas mães 

relataram a capacidade de atenção voluntária dos bebês: “Ele presta atenção já, na televisão, 

tem criança que eu vejo que não presta. Se deixar ele fica, ele presta atenção em você 

conversando, tanto é que você tava fazendo as perguntas e ele bem interessado em você 

perguntando” (M6). Uma mãe fez referência ao acompanhamento com o olhar: “Ela já 

acompanha a gente.” (M10); e outra mãe destacou a inteligência do seu filho: “Ele é 

inteligente demais.” (M17). 

No grupo de mães de bebês de 9 meses, três apresentaram aspectos relativos a essa 

categoria. Houve uma fala materna sobre cada um dos seguintes aspectos: acompanhamento 

com o olhar: “Não pode ver ninguém falando que ele já vira pra, pra ver.” (M15); 

inteligência: “Muito inteligente, assim, pela idade dela. É muito inteligente.” (M18); e 

comportamento exploratório: “E... na questão de, assim, das descobertas, tudo pra ele agora 

é um sucesso. Pegou um pedaço de papel, a ‘zuada’ que o pedaço de papel faz é a coisa 

mais... acho que é a descoberta. Mexeu. Tomada, tomada é a principal, acha uma tomada em 

qualquer canto, vai e dana o dedo; nunca levou choque, mas sabe que ali é uma coisa que 

chama atenção, então ele dana os dedinhos lá dentro. (…) E assim, tudo que ele pega... a 

hora do banho é do mesmo jeito, então, eu dou um brinquedinho, ele aperta, descobre a 

‘zuada’.” (M5). 
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Inicialmente, deve-se considerar a diferença entre os grupos de mães com relação ao 

número de participantes que mencionaram aspectos sociocognitivos do desenvolvimento 

infantil. Tendo em vista que a questão originária desses resultados abrangia o 

desenvolvimento infantil de maneira global, associa-se a frequência maior dessa resposta 

entre as mães de bebês de 4 meses ao fenômeno “despertar cognitivo”, como denominado por 

Brazelton (1994).  Esse autor afirma que, aos 4 meses, os bebês apresentam um período de 

apogeu no desenvolvimento cognitivo, e cita que  “(…) os bebês dessa idade são qualquer 

coisa, menos passivos! A criaturazinha calma e cooperativa transformou-se num furacão de 

atividades. Fica cada vez mais excitante assimilar todo um mundo e conquistá-lo.” (p. 107). 

Desta forma, sugere-se que, aos 4 meses, essas novas habilidades do bebê estão em evidência, 

o que justifica que essas mães tenham dado maior destaque a elas. Aos 9 meses, os 

progressos cognitivos continuam acontecendo, todavia, desenvolvem-se de forma mais 

paulatina e progressiva, com bases nas várias habilidades que vêm sendo aprimoradas ao 

longo dos meses anteriores.  

Especificamente sobre os comportamento referidos pelas mães de bebês de 4 meses, o 

reconhecimento de pessoas do convívio por parte do bebê está associado ao impulso 

cognitivo dessa idade. A partir desse período, desperta no bebê a consciência de estranhos, 

dessa forma, ele evidencia comportamentos diferentes em relação às pessoas que ele conhece 

e com quem convive (Brazelton, 1994). Além disso, como afirma Legerstee (2013), nessa 

fase, o bebê já significa algumas emoções, tidas como sociais, dentro do contexto no qual está 

inserido, o que permite que ele tenha a sensação de estar com o outro.  

Associa-se a isso também o “acompanhamento com o olhar”, já que, nesse período, a 

atenção do bebê é atraída facilmente e se reflete na direção do olhar. Assim, se algo lhe 

chama a atenção, ele olha imediatamente. No tocante à atenção voluntária dos bebês, ela é 

considerada como um preditor da atenção conjunta, que influencia o desenvolvimento 
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comunicativo (Tomasello, 2003; Vygotsky, 2007). Vygotsky (2007) afirma que, nos primeiro 

meses de vida, o mundo ainda é confuso para o bebê, e os pais o auxiliam a ignorar 

características irrelevantes do ambiente e indicam objetos e lugares que podem ser 

significativos para a adaptação infantil. Desse modo, a atenção voluntária desenvolve-se por 

meio da atenção socialmente mediada. Diante disso, e de acordo com o exemplo apresentado 

pela mãe, nota-se que ela direciona a atenção do filho para a televisão. O uso de vídeos 

dirigidos à criança funciona como um meio comumente utilizado pelas mães para que seus 

bebês se concentrem em algo enquanto elas exercem outras atividades. 

 Sobre o comportamento exploratório, apresentado exclusivamente pelas mães de 

bebês de 9 meses, destaca-se a sua estreita relação com o desenvolvimento comunicativo e 

motor e sua evidência no último trimestre do primeiro ano de vida. Nesse sentido, resultados 

encontrados por Lopes e colaboradores (2007), ao investigarem os sentimentos maternos 

frente às novas aquisições do bebê, reforçam os dados encontrados no presente estudo. Esses 

autores afirmam que as vocalizações, o aumento da capacidade de atenção, as novas 

habilidades de locomoção e o maior interesse dos bebês por objetos, além de contribuírem 

para a qualidade das interações mãe-bebê, são importantes para o desenvolvimento de ações 

exploratórias. Ademais, enfatizam que a curiosidade e exploração infantis são decorrentes de 

experiências saudáveis entre os bebês e seus cuidadores, visto que pais que proporcionam 

materiais para exploração e disponibilizam tempo para as descobertas infantis criam um 

ambiente compreensivo e potencializador do desenvolvimento sociocognitivo.  

 

5.2.4. Atribuição de significado  

 Entre as 20 mães de bebês de 4 meses, foram encontrados 13 recortes de falas nas 

quais estavam presentes atribuições de significado das mães aos comportamentos dos bebês. 

Na análise, foram verificados trechos das entrevistas referentes às atribuições de disposição, 
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em falas como: “Ele é agitado, quando tá com fome, nervoso, quando tá com fome, né.” 

(M1); “Só chora quando ela quer mamar.” (M3); “Assim, se um dia ele tá triste, ou se ele 

tem muita atenção numa coisa, ou se ele tá muito assim, meio que tristinho, a gente já sabe 

que tem alguma coisa.” (M11). Parte das mães referiram aspectos relacionados à atribuição 

de volição, como: “Ele fica conversando, ele fica tentando chamar nossa atenção.” (M13).  

Verificaram-se também falas que remetiam a atribuições de cognição, como no exemplo: 

“Ela ri com motivo, desde, mais ou menos, antes dos dois meses ela já ri.” (M8).  

 Entre as 13 falas de atribuição de significado emitidas pelas mães desse grupo, 

predominou a atribuição de disposição, presente em oito recortes. Em seguida, foram 

encontradas três atribuições de volição e duas atribuições de cognição. Pode-se verificar que 

as atribuições de disposição, referentes a estados de preferência, afeto, excitação emocional e, 

primordialmente, a estados fisiológicos, apresentaram o choro como principal 

comportamento relacionado, como no exemplo: “Só chora pra comer.” (M18). Nessa idade 

dos bebês, o choro é um exemplo de elemento fundamental de comunicação (Brazelton, 

1994), e, na maioria das vezes, as mães estudadas pareciam considerar esse comportamento 

como um indicativo das necessidades básicas do bebê. No tocante aos dois recortes de fala 

nos quais estavam presentes atribuições de volição, as mães apresentaram comportamentos 

associados à tentativa de comunicação oral dos bebês, com destaque para a atribuição de 

intenções ao bebê por “querer conversar”, como mostra o seguinte recorte: “Ela tá 

começando, assim, começando a querer conversar.” (M5). 

 No grupo de mães de bebês de 9 meses, foram apresentadas oito manifestações 

explícitas de atribuição de significado nos relatos maternos. Na análise, foram constatados 

trechos das entrevistas referentes às atribuições de volição, tais como ilustrados nos exemplos 

a seguir: “Quando eu digo, por exemplo: ‘ai, não faça isso com mamãe!’, aí ele olha pra 

mim e faz: ‘huuuuum’, finge que tá chorando, sabe!? Aí eu digo: ‘Olhe! Não faça isso não!’ 
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Aí ele ri. Ele já entendeu, ele sabe que, quando eu não gosto de uma coisa, ele chora, ele 

finge que chora pra, pra eu ficar triste, ter dó, né.”  (M6); “Ele já sabe o que quer.” (M9); 

“Tá sempre querendo mexer em alguma coisa.” (M17). Verificaram-se também falas que 

remetiam a atribuições de cognição, como no exemplo: “Eu acho que entende, basta você 

saber como dizer. Ela para e fica olhando, como quem tivesse prestando atenção.” (M7). 

 Nesse grupo de mães, houve o predomínio de atribuições de volição, sendo referidas 

por seis mães. Falas referentes à atribuição de cognição, por sua vez, foram mencionadas por 

duas mães. Não houve, entre as mães de bebês de 9 meses, referências que possam ser 

classificadas como atribuição de disposição. Pelas falas das participantes, sugere-se que elas 

percebem seus bebês como apresentando formas mais diretas de comunicar suas 

necessidades, e, de acordo com as entrevistadas, as intenções dos bebês são manifestadas por 

meio de gestos e vocalizações. Nesse momento do desenvolvimento, os bebês têm 

comportamentos mais precisos quando necessitam ou querem algo, são capazes de expressar 

comportamentos como apontar, estender a mão para objetos desejados, emitir vocalizações 

mais claras, alternar o olhar entre o adulto e o objeto desejado e começam a entender as ações 

direcionadas a um objetivo (Slaughter et al., 2009; Tomasello, 1999, 2003; Tomasello et al., 

2005). 

Diante desses resultados, verificam-se diferenças quanto à frequência e ao tipo de 

significado atribuído pelas mães de bebês de 4 e 9 meses. Os dados sugerem que, aos 4 

meses, os bebês mostram comportamentos menos precisos em relação a cada intenção, 

cabendo à mãe interpretar mais. No grupo de mães de bebês de 4 meses, foram 

predominantes as atribuições de disposição, ao passo que a atribuição de volição foi a mais 

referida pelas mães de bebês de 9 meses. Deve-se considerar, também, a especificidade da 

atribuição de volição e o nível de desenvolvimento e novas aquisições dos bebês aos 9 meses, 

já que, apesar de ambos os grupos terem mencionado esse tipo de atribuição, as mães de 
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bebês de 9 meses relatam o uso de gestos e vocalizações coordenadas, comportamentos 

tipicamente intencionais. Os relatos das mães sobre essa habilidade em seus bebês ganham 

apoio na ideia de “reequipamento” de Vygotsky e Luria (1996), segundo a qual a criança não 

só amadurece, mas adquire, por meio das interações sociais, novas habilidades e modos de 

comportamento mais aprimorados e deliberados.   

 

5.2.5. Dimensão motora  

No grupo de mães de bebês de 4 meses, seis relataram elementos da dimensão 

motora. Essas falas foram referentes a atividades como se virar, mover aleatoriamente os 

membros e postura. Três dessas mães relataram os avanços dos seus filhos na capacidade de 

se virar e mencionaram o cuidado e a atenção que essa nova fase demanda delas: “Nos 

movimentos, agora com quatro meses ela já está rolando né, rola pro lado direito sozinha ... 

a gente tem que ter até cuidado.” (M18). As outras três mães falaram sobre a habilidade de 

movimento dos filhos e postura: “Movimenta bastante, movimenta tanto as pernas quanto os 

braços” (M8); “Ela já é mais durinha, ela já (...) faz um bom tempo.” (M10). 

No segundo grupo, quatro mães de bebês de 9 meses mencionaram essa dimensão, 

dentre elas, três mães destacaram as capacidades dos bebês de engatinhar e ficar em pé: “Ela 

já engatinha, ela já quer ficar em pé, ela já quer se apoiar nos objetos da casa, em cadeira, 

em sofá, ela já fica em pé no berço, sozinha.” (M7). Duas mães desse grupo relataram 

dificuldades dos seus bebês em algumas áreas, tais como o movimento de chamar e o 

comportamento de andar.   

Destaca-se como importante o fato de as mães terem mencionado o aspecto motor do 

desenvolvimento, considerando que, como afirmam Brazelton (1994) e Willrich, Azevedo e 

Fernandes (2009), o aprendizado motor é inseparável do desenvolvimento cognitivo e tem 

repercussões diretas para o desenvolvimento das habilidades sociais infantis. No tocante às 
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falas maternas sobre essa dimensão, foram verificadas diferenças entre os dois grupos de 

mães. Esse aspecto deve considerar as habilidades distintas específicas de cada período do 

desenvolvimento e as características próprias de cada bebê. Os resultados encontrados 

corroboram dados que a literatura traz sobre o desenvolvimento motor inicial (Boyd & Bee, 

2011; Brazelton, 1994), segundo os quais, aos 4 meses, os esforços do bebê se concentram na 

tentativa de aprender a sentar, virar-se e usar as mãos para pegar objetos. Já aos 9 meses, o 

bebê engatinha e começa a aprender a ficar em pé, geralmente utilizando objetos como 

auxiliares. O desenvolvimento dessas novas habilidades permite maior locomoção e 

exploração do ambiente por parte do bebê. 

Além das mudanças regidas por um conjunto de leis biológicas, constituintes do 

calendário maturativo, ou seja, além das mudanças no comportamento motor em função da 

idade, Palacios e Mora (2004) afirmam que também estão presentes aspectos relacionais, 

marcados pelas interações e pela estimulação. Desse modo, as ideias das mães sobre os 

cuidados com a criança, seus atos e as possibilidades de estimulação no contexto familiar têm 

repercussões na dimensão motora do desenvolvimento (Schobert, 2008; Silva, Santos, & 

Gonçalves, 2006). Lopes et al. (2007) salientam também que as novas aquisições infantis 

requerem a adaptação materna à demanda infantil e disponibilidade para partilhar de suas 

experiências. Assim, o caráter bidirecional é evidente também no aspecto motor do 

desenvolvimento. 

 

5.2.6. Outros 

 Além dos elementos já apresentados, também foram relatados pelas mães, embora em 

menor frequência, aspectos alusivos a sono, saúde, dentição e alimentação dos bebês. Entre 

as mães de bebês de 4 meses, quatro fizeram referência ao sono dos bebês e duas 

descreveram seus bebês com saudáveis. Entre as mães de bebês de 9 meses, uma descreveu 
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seu bebê como sendo saudável e duas outras mães desse grupo mencionaram característica da 

dentição e alimentação dos seus filhos. 

 Observaram-se diferenças entre as respostas das mães dos dois grupos. As mães de 

bebês de 4 meses mencionaram principalmente o sono, o que pode ser devido ao maior 

número de horas que o bebê dorme nessa idade em comparação ao que ele dorme aos 9 

meses, quando a curva de sono já está mais solidamente estabelecida e há uma diferenciação 

mais precisa entre dia e noite (Vygotsky, 1996). As mães de bebês de 9 meses, por sua vez, 

apresentaram respostas sobre a dentição dos seus bebês e novas formas de alimentação que 

são proporcionadas pela aquisição dos dentes. Sobre isso, Brazelton (1994) afirma que, na 

maioria dos bebês, os dentes de leite começam a nascer apenas depois dos 4 meses, o que 

explica o fato de as mães de bebês com essa idade não terem mencionado tal aspecto. 

Diante dos dados apresentados, torna-se fundamental destacar que todos os aspectos 

mencionados pelas mães estão inter-relacionados e constituem o processo de 

desenvolvimento infantil. Entretanto, os resultados acerca da atribuição de significado aos 

comportamentos dos bebês e das dimensões sociocomunicativa e cognitiva são essenciais aos 

objetivos do presente trabalho, tendo em vista a importância desses fatores para a aquisição 

da linguagem oral e a cognição social infantil. As mães percebem o bebê como comunicativo, 

o que provoca mudanças na interação e uma melhor compreensão do desenvolvimento pela 

mãe. 

Com vistas a aprofundar a compreensão sobre a dimensão sociocomunicativa e 

cognitiva infantil, foi utilizada a uma entrevista semiestruturada resultante do processo de 

adaptação semântica do Infant Intentinality Questionnaire. A partir do relato materno, 

vislumbra-se conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional de bebês no primeiro ano de vida e pontuar suas possíveis implicações no 

desenvolvimento infantil e nas interações iniciais mãe-bebê. 



112 

 

5.3. Resultados das análises das entrevistas sobre as Percepções Maternas acerca da 

Habilidade de Comunicação Intencional Infantil 

 

5.3.1. Consciência dos bebês sobre os próprios estados 

Na primeira seção, inicialmente, as mães foram questionadas sobre as emoções e os 

sentimentos que elas percebem que seus filhos podem sentir. Os resultados encontrados são 

ilustrados na figura abaixo: 

 

Figura 3: Gráfico referente às emoções e aos sentimentos que os bebês podem sentir, 

conforme relatos maternos. 

 

 

A Figura 3 expõe a frequência de respostas das mães participantes do estudo no que se 

refere às percepções acerca da capacidade dos seus bebês de sentirem felicidade, alegria, 

medo, amor, surpresa, tristeza e culpa. Como demonstra a figura acima, todas as mães de 

bebês de 4 meses responderam que seus filhos podem sentir felicidade, e, dessas mães, 

quatro referiram que os bebês expressam esse sentimento por meio de comportamentos tais 

como o sorriso e a emissão de sons, como evidenciado nos exemplos: “Quando eu chego 
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perto dela, ela abre aquele sorriso, tudo para.” (M1); “Com certeza. Basta os gritinhos que 

ela dá.” (M5). Dezenove mães desse grupo acham que eles podem sentir alegria: “Com 

certeza.” (M11). Dezenove mães também responderam que seus bebês podem sentir medo: 

“Acho. Que, às vezes, ele chora do nada assim, ou ele acorda chorando e não é fome, não é 

nada, eu acho que é medo. Ele sente!” (M1). Dezessete mães percebem seus filhos como 

sendo capazes de sentir amor: “Ele, ele fica na cama, ‘falando’, né, ‘conversando’ e alisando 

meu rosto. Isso pra mim é uma demonstração de afeto, de amor. Eu... pelo menos, é o que eu 

penso, né.” (M6). Duas mães não souberam responder se percebiam seus filhos como sendo 

capazes de sentir amor.    

Ainda no grupo de mães de bebês de 4 meses, dezesseis mães responderam que seus 

filhos podem ficar surpresos: “Eu acho que sim, pelo... pela expressão facial.” (M19); “Nas 

brincadeiras eu acho que sim, ela tá começando a entender.” (M5). Quinze mães alegaram 

que seus filhos podem sentir tristeza, tal como no seguinte exemplo: “Eu acho que sim, eu 

acho que desde ontem que ele tá um pouquinho meio que triste.” (M6). Uma mãe não soube 

responder se seu filho era capaz de expressar essa emoção. Em relação à culpa, três mães 

acreditam que seus bebês podem senti-la. 

Já no grupo de mães de bebês de 9 meses, todas responderam que seus filhos podem 

sentir felicidade, alegria e amor, tal como demonstrado nos respectivos exemplos: “Acho que 

sim. Ela... pelo menos, ela expressa bastante isso.” (M20); “Acho. Acho. Acho, porque, 

agora depende do ambiente. (...) e você olha pra ela, ela ri. Você faz uma brincadeira, ela ri, 

ela dá uma resposta.” (M7); “Eu noto. Já dá pra notar as pessoas que ele gosta mais, que 

ele tem mais afinidade.” (M17). Dezenove mães responderam que seus bebês podem sentir 

medo: “Acho. Acho porque eu notei que ela não gosta de escuro, (...) eu acho que ela tem 

medo de escuro.” (M7). Dezessete mães responderam que seus filhos podem ficar surpresos: 

“Surpresa? Ela já apresentou um ar de quem tava surpresa, com um presente que ela 
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ganhou, sabe. Ela ficou tão, que ela tem o olhão, sabe, o olho dela cresceu mais ainda.” 

(M7); “Sim, quando um brinquedo some e que aparece ela fica surpresa sim.” (M20). Uma 

mãe não soube responder sobre essa emoção. Dezesseis mães alegaram que seus filhos 

podem sentir tristeza: “Pode, que às vezes ela fica com desgosto tão grande quando eu deixo 

ela com os outros, que eu acho que ela fica triste, né, quando eu saio. Eu acho que pode.” 

(M8). No tocante à culpa, apenas uma mãe respondeu que seu bebê pode senti-la: “Às vezes 

eu acho que sim, viu.” (M6). 

De maneira geral, pode-se verificar que não houve diferença em função da idade dos 

bebês quanto à percepção materna acerca de seus filhos poderem sentir felicidade e medo; 

houve maior número de mães de bebês de 9 meses que responderam afirmativamente sobre a 

capacidade do bebê em sentir alegria, amor, surpresa e tristeza; e, quanto à capacidade do 

bebê de sentir culpa, o número de mães de bebês de 4 meses que afirmou isso foi maior que o 

de mães de bebês de 9 meses.  

A respeito da percepção materna acerca da capacidade dos bebês de sentirem diversas 

emoções e sentimentos, a literatura sobre as habilidades infantis é congruente com os relatos 

maternos encontrados. Sobre esse tema, Jonhson et al. (1982) realizaram um estudo a fim de 

investigar a percepção materna acerca das seguintes emoções e sentimentos: alegria, surpresa, 

medo, culpa, tristeza, interesse, raiva, desprezo, timidez, desgosto e angústia. A idade dos 

bebês desse estudo variou entre 1 e 18 meses; esses bebês foram separados em seis grupos, 

em função da idade. Aqui serão considerados os grupos 2 e 3, de bebês entre 4 e 6 meses e 

entre 7 e 9 meses, respectivamente. No tocante à alegria, todas as mães de bebês de ambos os 

grupos acreditavam que eles são capazes de senti-la. Tristeza e culpa foram apontados com 

maior frequência pelas mães de bebês entre 7 e 9 meses. Surpresa e medo foram mais 

mencionados pelas mães de bebês entre 4 e 6 meses.   
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Comparados com o presente estudo, esses dados diferem em relação à percepção 

materna sobre a capacidade do bebê de sentir culpa, surpresa e medo. Todavia, são 

semelhantes, à medida que a maioria das mães percebe seus bebês como sendo capazes de 

sentir alegria, tristeza, medo e surpresa. Especificamente sobre a percepção materna acerca de 

os bebês sentirem culpa, os referidos autores relacionam isso com alguma projeção por parte 

da mãe, mas alegam que esse dado também pode refletir expressões infantis rudimentares que 

se tornam mais bem definidas no segundo ano de vida da criança.   

Na pesquisa de Feldman e Reznick (1996), os dados referentes à percepção materna 

sobre o sentimento infantil mostraram que mais de 75% das mães entrevistadas no período 

em que seus bebês tinham 4 e 8 meses não concordavam com a possibilidade de seus filhos 

sentirem culpa. Esses resultados são congruentes com os que foram aqui encontrados em 

relação à culpa. Todavia, cabe pontuar que, apesar de a capacidade do bebê de sentir culpa ter 

sido mencionada por um reduzido número de mães, essa percepção pode ter repercussões nas 

práticas maternas, inclusive pode fundamentar ações punitivas das mães que visem a castigar 

o bebê, tendo em vista que, se elas acham que o bebê pode se sentir culpado, é porque 

consideram que ele sabe que fez algo errado. 

Como parte dos resultados concernentes às emoções e aos sentimentos relatados, 

algumas ações foram mencionadas como sendo utilizadas pelos bebês para expressar o que 

sentem. Destaca-se que as expressões faciais foram referidas por ambos os grupos de mães. A 

respeito disso, pesquisas afirmam que, devido às limitações no conjunto de comportamentos 

iniciais infantis, as expressões faciais, assim como os comportamentos vocal e visual, 

representam um importante comportamento expressivo das emoções dos bebês e refletem o 

nível de desenvolvimento infantil (Alonso, Morina, Serrano, & Carriba, 2004; Bornstein et 

al., 2011; Hoehl & Striano, 2010; Izard, Woodburn, & Finlon, 2010; Mendes & Pessôa, 

2013b;  Mendes & Seidl-de-Moura, 2009a; Walker-Andrews, 1997).  
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Conforme verificado nos relatos das mães, as expressões faciais, os movimentos 

corporais e os gestos infantis estão relacionados à atribuição de significado materna, tendo 

em vista que são pistas comunicativas emitidas pelo bebê para seus cuidadores e predizem o 

desenvolvimento comunicativo propriamente dito (Amorim, Costa et al., 2012; Camras & 

Shutter, 2010; Cohn & Tronick, 1987; Gratier & Trevarthen, 2007; Hoehl & Striano, 2010; 

Reddy & Trevarthen, 2004; Tomasello et al. 2005). Cabe destacar também que a 

comunicação fundamenta e relaciona-se com outras funções psicológicas do desenvolvimento 

infantil. Desse modo, as expressões emocionais do bebê, assim como a capacidade de 

reconhecer emoções, proporcionam o desenvolvimento da consciência social dos bebês em 

relação às habilidades de atenção e intenção (Legerstee, 2013; Mendes & Pessôa, 2013b; 

Vygotsky, 2007). 

Assim, trechos dos relatos maternos encontrados evidenciam a relação existente entre 

as expressões emocionais, a habilidade comunicativa do bebê e a interação social, tal como 

exemplificado na fala de uma das participantes do grupo de bebês de 4 meses: “Ele, ele fica 

na cama, ‘falando’, né, ‘conversando’ e alisando meu rosto. Isso pra mim é uma 

demonstração de afeto, de amor. Eu... pelo menos, é o que eu penso, né.” (M6). Esse recorte 

apresenta de forma explícita como essa mãe percebe os comportamentos comunicativos do 

bebê que parecem fornecer pistas para que ela os interprete como uma demonstração de 

carinho e amor. Esses comportamentos infantis, as interpretações e as atribuições de 

significado maternas, por sua vez, têm impacto nos contextos interativos (Vygotsky, 2007). 

Assim, essa questão, além de levantar as percepções maternas acerca dos sentimentos e 

emoções dos bebês, pode contribuir para evidenciar, pela fala das entrevistadas, que os 

comportamentos, os gestos e as expressões dos bebês são indicadores do seu 

desenvolvimento.  
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Especificamente sobre as expressões de alegria e felicidade dos bebês, relatos 

maternos, tais como “Quando eu chego perto dela, ela abre aquele sorriso, tudo para.” (M1, 

4 meses) e “(...) e você olha pra ela, ela ri. Você faz uma brincadeira, ela ri, ela dá uma 

resposta.” (M7, 9 meses), demonstram que, na percepção das mães, o sorriso é apresentado 

como o principal comportamento utilizado para expressar essas emoções. A respeito disso, 

Mendes et al. (2009) afirmam que o sorriso infantil é tido como uma expressão prototípica de 

alegria e representa uma abertura para o desenvolvimento de emoções positivas.  

Sobre a percepção materna acerca da capacidade infantil de sentir medo, apesar de 

ambos os grupos de mães terem mencionado tal aspecto com a mesma frequência, as mães de 

bebês de 9 meses apresentaram relatos mais específicos sobre o que faz os bebês sentirem 

medo, tal como no exemplo: “(...) mas eu acho que ela tem medo de escuro.” (M7). Esse 

resultado confirma dados da literatura que alegam que, à medida que o bebê cresce, o medo 

da escuridão também aumenta, isso porque o escuro provoca nele a sensação de isolamento e 

solidão. Esta explicação ganha apoio no estudo de Tuan (2005), que verificou que, próximo 

aos 10 meses, os bebês preferem explorar ambientes bem iluminados. Ainda sobre a 

capacidade infantil de sentir medo, Bussab (2000) lembra que o medo de estranhos está 

presente nos bebês desde os primeiros meses de vida, ainda que de forma sutil. Entretanto, 

entre os oito e 12 meses, esse medo se torna mais agudo e é expresso de modo mais 

revelador.  

Com relação à capacidade dos bebês de ficarem surpresos, também se verificou uma 

diferença qualitativa entre os relatos das mães dos dois grupos. Entre as mãe de bebês de 9 

meses, foi referido que a brincadeira de “aparecer-desaparecer” é um dos contextos 

específicos no qual a criança demonstra surpresa (Ex.: “Sim, quando um brinquedo some e 

que aparece ela fica surpresa sim.” M20.) Resultados semelhantes foram apresentados por 

Braz Aquino (2008), ao observar díades mãe-bebê em situação de brincadeira livre. Essa 
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autora observou que, aos 9 meses, os bebês exibiram novas modalidades sociocognitivas por 

meio do uso de brincadeiras em contextos de mediação, tais como jogos de “aparecer e 

desaparecer”, que atraíam a atenção dos bebês e faziam com que eles dirigissem seus sorrisos 

às mães. Ademais, as percepções maternas acerca dessas novas aquisições infantis mobilizam 

a criação de brincadeiras diversas e o uso de brinquedos inéditos. Diante desses dados, 

ressalta-se, ainda, que as manifestações de emoções por parte do bebê e a percepção das mães 

sobre isso possibilitam e potencializam as relações interpessoais.  

 No tocante à questão: “Você acha que seu bebê sabe quando está sujo, com fome, 

ou cansado?”, quinze das 20 mães de bebês de 4 meses percebem que seus filhos sabem 

quando estão sujos, com fome e/ou cansados. Cinco mães relataram que seus bebês não 

sabem quando estão sujos, com fome ou cansados. Estas mães alegam que eles podem até 

sentir algum incômodo por isso, mas eles não percebem quais são os seus estados, tal como 

demonstra o exemplo: “Ela sente que alguma coisa tá incomodando, mas não sabe o que é.” 

(M2). 

 Já entre as mães de bebês de 9 meses, 16 afirmam que seus filhos sabem quando 

estão sujos, com fome e/ou cansados. Quatro mães desse grupo, todavia, consideram que seus 

filhos não sabem quando estão sujos, com fome e/ou cansados, como no seguinte relato: 

“Acho que ele não sabe, eu acho que deve incomodar. Mas saber o que está incomodando? 

Eu acho que a gente quem tem que descobrir. Eu acho que ele não sabe.” (M19).  

 A partir das falas maternas, verificou-se que a maioria das mães concebe seus bebês 

como seres que percebem seus estados fisiológicos. Essa capacidade infantil, em conjunto 

com a habilidade dos bebês de reconhecerem suas próprias emoções, são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da comunicação intencional (Mendes & Pessôa, 

2013b), tendo em vista que, para que o bebê comunique suas necessidades intencionalmente, 

faz-se necessário que ele as reconheça (Feldman & Reznick, 1996). 



119 

 

 Finalizando esta seção, foi perguntado às mães “Quando seu bebê chora, você acha 

que ele sabe que precisa de alguma coisa?”. Entre as 20 mães de bebês de 4 meses, 18 

afirmam que percebem o choro do bebê como um indicativo de que a criança conhece suas 

próprias necessidades, conforme demonstrado no exemplo: “Creio que sim. Sabe, ele chora 

quando sabe que tá com necessidade de alguma coisa, ou é trocar a fralda, ou é comer, ou é 

dormir.” (M15). Duas outras mães declararam que seus bebês ainda não têm esse 

entendimento: “Acho que não, acho que não entende ainda.” (M5).  

 Também entre as mães de bebês de 9 meses, 18 afirmaram que seus filhos, quando 

choram, sabem que precisam de algo: “Acho que sim; não tem como falar, chora.” (M18). 

Duas outras mães não percebem que seus bebês reconhecem suas próprias necessidades ao 

chorar: “Acho que ela... ela só reage.” (M3). 

 Esses dados, em conjunto com as respostas da questão anterior, podem elucidar a 

percepção materna acerca da consciência que os bebês têm sobre suas necessidades, já aos 4 

meses. Além disso, analisando as respostas das participantes a essa pergunta, nota-se que a 

maioria das mães afirma que o choro pode ser um dos comportamentos indicativos da 

consciência infantil sobre seus estados e necessidades. Referente a esse tema, estudos 

discutem o papel do choro na comunicação infantil e nas interações mãe-bebê (Brazelton, 

1994; Seidl-de-Moura, Ribas et al., 2004), destacando que esse comportamento, na 

concepção das mães, além de demonstrar a percepção do bebê sobre suas necessidades, 

possibilita que ele as comunique, solicitando a atenção e os cuidados do adulto, como será 

discutido nas seções seguintes. 

 

5.3.2. Autoeficácia dos bebês 

 Em relação à questão “Quando seu bebê chora, você sente que ele quer lhe dizer 

que está com dor ou triste?”, 16 mães do grupo de mães de bebês de 4 meses percebem 
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que seus filhos querem comunicar dor ou tristeza quando choram, como neste exemplo: 

“Cada tipo de choro dele é uma coisa, tem choro de dor, tá entendendo? Tem choro de 

aperreio, se ele tá aperreado com alguma coisa.” (M11).  Duas responderam que o choro dos 

seus bebês não significa necessariamente que eles estão com dor ou tristes, mas pode ter 

vários outros significados. “Eu acho que, quando ele chora, ele quer dizer alguma coisa, não 

necessariamente que tá triste ou com dor. Assim, ou ele quer uma atenção, ou tá feito xixi, 

cocô, assim, tem alguma coisa que tá incomodando.” (M14). Outras duas mães relataram que 

seus bebês ainda não têm essa intenção comunicativa ao chorarem: “Acho que tá muito novo 

pra ele ter essa percepção assim.” (M5). 

 Já entre as mães de bebês de 9 meses, 11 afirmaram que sentem que, quando seus 

bebês choram, eles querem dizer que estão com dor ou tristes: “Sim, com dor, 

principalmente.” (M18). Sete entre essas 20 mães alegaram que o choro pode significar dor 

ou tristeza, mas que, geralmente, ele indica muito mais do que isso, como pode ser visto no 

exemplo: “Eu acho que ela quer falar alguma coisa que tá incomodando, não é 

necessariamente dor ou tristeza, mas é o fato que ela quer ‘tá’ mais comigo. Ou é o fato que 

ela já tá com fome, ou é o fato que ela está extremamente abusada porque ela tá com sono.” 

(M7). As outras duas mães responderam que seus bebês ainda não têm a consciência de que 

estão sentindo dor ou tristeza para poder comunicar: “Eu não sei se ele tem essa consciência, 

sabe? De que ele tá sentindo dor, que tá triste, sabe? Eu acho que é uma coisa que ainda tá 

sendo construída.” (M6).  

 Cabe ressaltar que, embora essa pergunta pudesse limitar as respostas das 

participantes, por apresentar apenas dois motivos pelos quais os bebês podem chorar (dor e 

tristeza), as mães incluíram outros comportamentos, estados e sentimentos do bebê que 

podem estar relacionados ao choro. A partir desses dados, sugere-se que a maioria das mães, 

em ambos os grupos, percebe o choro enquanto um comportamento comunicativo. Diante 
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disso, pontua-se também que o uso do instrumento em formato de entrevista proporcionou 

que as participantes se expressassem de forma abrangente, expondo suas respostas mais 

detalhadamente e sendo condizentes com suas percepções, sem se limitarem a opções 

preestabelecidas. 

 Em relação à pergunta “Quando seu bebê chora, você acha que ele sabe que deve 

fazer algo para satisfazer a necessidade dele?”, 12 mães de bebês de 4 meses 

responderam afirmativamente, explicando que o choro representa uma forma eficaz que o 

bebê tem de fazer algo para ter suas necessidades satisfeitas. “Eu creio que sim, porque ele 

não ia chorar à toa. Se ele tá chorando, é porque ele acha que vai servir de alguma coisa. É 

a forma que ele tem, já que não sabe falar ainda” (M8). Oito mães, por sua vez, relataram 

que não percebem o choro dos seus bebês como sendo um comportamento consciente e 

comunicativo sobre suas necessidades. “Não, acho que ainda não, ele não tem esse 

entendimento não.” (M5).  

 Entre as mães de bebês de 9 meses, 15 afirmaram perceber que, quando seus bebês 

choram, eles sabem que devem fazer algo para satisfazer suas necessidades, como nos 

exemplos: “Eu acho que o choro é esse algo. Eu acho que ele transmite isso com o choro.” 

(M9); “Eu acho que ele pensa assim: eu chorando, eu vou ter o que preciso.” (M17). As 

outras cinco mães consideram que o bebê ainda não tem essa habilidade. “Não, acho que esse 

desenvolvimento, acho que tá muito além dela ainda.”(M20). 

 Verifica-se que, também nessa questão, a maioria das mães percebe o choro como um 

comportamento comunicativo. Nesse sentido, houve um maior número de mães de bebês de 9 

meses que responderam afirmativamente a essa pergunta e apresentaram exemplos que 

indicam, de forma mais precisa, que os bebês parecem ter a intenção de realizar algo ou de 

chamar a atenção de alguém quando choram. Os dados encontrados são semelhantes aos 

resultados expostos por Lima-Silva et al. (2010) e Braz Aquino e Salomão (2011a, 2011c), 
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em estudos realizados com mães que sugerem que o choro é um importante recurso utilizado 

por bebês de 6, 9 e 12 meses para chamarem a atenção materna e comunicarem suas 

necessidades. Todavia, aos 9 e 12 meses, outras habilidades comunicativas acompanham o 

choro ou se sobressaem a ele. 

 Também sobre esses aspecto, em um trabalho anterior, Braz Aquino, Ribeiro, Barbosa 

e Braga (2009), ao investigarem as concepções maternas sobre as habilidades comunicativas 

de bebês no primeiro ano de vida, utilizando o The Pragmatics Profile of Everyday 

Communication Shills in Children (Dewart & Summers, 1995), observaram que o choro foi o 

principal comportamento comunicativo realizado pelos bebês, principalmente aos 6 meses, 

enquanto que, aos 9 e 12 meses, além do choro, os bebês exibiam outros comportamentos, 

tais como puxar a mãe e vocalizar.  

 Diante disso, destacam-se as contribuições de Brazelton (1994), segundo as quais o 

bebê utiliza o choro para expressar desconforto relacionado a fatores endógenos e exógenos. 

O choro, nesse sentido, representa um mecanismo de regulação infantil, por meio do qual o 

bebê descarrega sua energia acumulada e passa a um estágio mais calmo. Além disso, 

Vygotsky (1996) argumentou que o choro pode comunicar a necessidade de proteção e 

cuidados, como também evidenciar a disposição do bebê para a atividade com o parceiro.  

 Em outra perspectiva, Rochat (2003, 2007) defende que, já nos primeiros meses de 

vida, o choro representa uma forma explícita utilizada pelo bebê para expressar suas 

necessidades e intenções. Barr (2011), por seu turno, afirma que o choro pode ter diferentes 

configurações em função do período de desenvolvimento infantil. Para esse autor, antes dos 5 

meses de vida, as propriedades do choro do bebê são, em geral, mais um reflexo do estado 

comportamental do que uma sinalização intencional do bebê. Entretanto, aos 9 meses, o 

choro já tem adquirido um caráter mais deliberado, no sentido de que é mais contextualizado, 

incorporado a outros sistemas de sinalização, como o olhar, por exemplo, e de natureza mais 



123 

 

reativa. Diante disso, sugere-se que as respostas das mães de bebês de 4 meses podem ser 

derivadas de como a mãe interpreta e atribui significado ao choro do bebê (Rivero, 2003, 

2010; Sanchez, 1991).    

 Nesse sentido, recorre-se ao que Sanchez (1991) denominou de ato comunicativo 

percebido, que repercute no desenvolvimento do bebê à medida que as habilidades infantis, 

ao serem percebidas e significadas pelo outro social, permitem que o infante tenha contato 

com o seu contexto cultural. Assim, ao atribuírem significados aos comportamentos infantis, 

as mães mediam pela linguagem a relação entre o bebê e as representações do mundo social, 

possibilitando que, gradualmente, o bebê internalize o significado de suas ações (Pino, 2005; 

Vygotsky, 2007). A partir disso, os bebês vão se tornando capazes de fornecer respostas 

dotadas de significado cultural e mais congruentes com os comportamentos dos adultos 

(Reznick, 1999; Seidl-de-Moura, 1999; Slaughter et al., 2009; Mendes & Pessôa, 2013a). 

 No que se refere à questão “Quando seu bebê está sujo, com fome ou cansado, você 

acha que ele sente que pode fazer algo sobre isso?”. A partir dos relatos maternos, 

verificou-se que, das 20 mães de bebês de 4 meses, 14  mães responderam afirmativamente à 

essa questão. Quando explicitaram de que forma o bebê expressa seus estados, 10 alegaram 

que o choro é o principal meio que o bebê dispõe para comunicar que está sujo, com fome ou 

cansado, tal como demonstrado no exemplo: “Ele chora olhando pra mim. Ele chora quando 

ele tá cansado, ele chora quando tá com sono, ele chora quando tá sujo.” (M17). Ainda 

nesse grupo, uma mãe relatou que, quando sua filha está suja, ela movimenta os pés, como 

pode ser visualizado no exemplo: “Sim, ela sente que ela pode fazer algo. (…) quando ela 

esteja suja, a fralda incomodando, ela fica empurrando os pezinhos como se fosse pra 

levantar.” (M2).  

 Entre as mães de bebês de 9 meses, 11 afirmaram que percebem seus bebês como 

sendo capazes de fazer algo sobre suas necessidades, quando estão sujos, com fome ou 
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cansados. Novamente, o choro representou o principal comportamento dos bebês que indica 

essa capacidade, sendo mencionado por oito dessas mães, como exemplificado: “Eu acho 

que, com nove meses, ele já teve tempo de aprender que, se ele chorar, ele vai ser atendido.” 

(M16). Uma mãe relatou que sua filha apresenta comportamentos mais elaborados para fazer 

algo quando está com fome, suja ou cansada, como pode ser visto no exemplo: “(…) é assim, 

às vezes ela tá com sede, aí vê o copinho dela ali em cima. Ela mesma levanta, vai, sai daqui 

e sobe ali e pega o copo e bebe. Então assim, querendo ou não, ela já tá querendo se 

desenvolver em relação a querer pegar as coisas sozinha, saber que aquilo ali é a comida, ou 

aquilo ali é alguma coisa pra ela se satisfazer, né, em alguma coisa que ela tá precisando. 

Ela, ela, pronto, quando ela tá suja, ela pega na fralda e mostra. Quando ela tá com fome, 

ela vê a gente comendo e quer comer.” (M20). Outra mãe, ainda nesse grupo, afirmou que o 

uso de vocalizações é o comportamento utilizado pelo bebê para comunicar seus estados.  

Esses dados mostram algumas diferenças nas ocorrências e configurações das 

respostas maternas no tocante às habilidades específicas de cada período do desenvolvimento. 

Verifica-se que a maioria das mães de bebês de 4 meses que percebe que seus filhos podem 

fazer algo quando estão com fome, sujos e/ou cansados refere o choro do bebê como o 

principal recurso comunicativo utilizados por ele para comunicar seus estados. Já as mães de 

bebês de 9 meses também relatam que seus filhos choram para comunicar seus estados, mas 

também apresentam outros comportamentos mais elaborados, como, por exemplo, pegar o 

copo quando está com sede, pegar e mostrar a fralda suja, além do uso de vocalizações.  

 Os resultados expressos pelos relatos maternos encontram respaldo em um estudo 

realizado por Braz Aquino e Salomão (2011c), com mães de bebês de 6, 9 e 12 meses. No 

tocante às percepções maternas acerca das habilidades dos bebês de chamarem a atenção das 

mães, as autoras verificaram que o choro, apesar de ter sido mencionado por mães dos três 

grupos, apresentou maior frequência de evocações entre as mães dos bebês mais novos. Por 
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outro lado, comportamentos como o gesto de puxar a mãe e vocalizar “mamã” foram 

referidos apenas por mães cujos bebês já estavam no último trimestre do primeiro ano de 

vida.  

 Os relatos das mães, apresentados também no presente estudo, permitem supor que as 

habilidades sociocomunicativas dos bebês aos 9 meses são mais aprimoradas e direcionadas 

para um objetivo determinado. Nesse sentido, por volta dos 9 meses, o choro deixa de ser o 

principal meio utilizado pelo bebê para comunicar suas necessidades e chamar a atenção 

materna. Nessa idade, o bebê já apresenta um novo repertório comportamental marcado por 

vocalizações e ações direcionadas para um objetivo (Brazelton, 1994). O caráter intencional 

que fundamenta os comportamentos infantis a partir desse período possibilita que a criança 

aumente seu efeito no meio social e tenha suas necessidades atendidas (Tomasello, 1999, 

2003; Yoder & Warren, 1998). 

Ainda no tocante às percepções maternas sobre as modificações das habilidades 

comunicativas, os dados também estão de acordo com as ideias anteriormente defendidas por 

Vygotsky (1996), as quais esclarecem que, no segundo semestre de vida, o bebê sente uma 

necessidade específica de se comunicar e, por isso, usa comportamentos como gestos e 

vocalizações. Esse autor afirma que, a partir do nono mês, o bebê se torna capaz de empregar 

objetos ou artefatos culturais, tais como brinquedos, de modo simples, que evidenciam 

comportamentos orientados para um fim.  

Outros estudiosos, tais como Volterra et al. (2004), Iverson et al. (2008) e Goldin-

Meadow (2009), também apresentam ideias que contribuem para a discussão sobre as 

percepções maternas acerca dos comportamento infantis indicadas nos relatos das mães de 

bebês de 9 meses. Essas autoras afirmam que, a partir dessa idade, os bebês já fazem uso de 

gestos para obter a atenção materna. Entre os tipos de gestos apresentados nesses estudos, 

estão os gestos protodeclarativos, que produzem comportamentos como mostrar, dar e 
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apontar, pelo uso de objetos como “ferramenta”. Esse comportamento comunicativo pode ser 

verificado no seguinte exemplo: “(…) quando ela tá suja, ela pega na fralda e mostra.” 

(M20).  

 Como parte da entrevista, foi perguntado: “Você acha que os bebês nascem com 

habilidades de comunicar suas necessidades?”. Em resposta, 14 mães de bebês de 4 

meses afirmaram que acham que os bebês nascem com essas habilidades. “Ele nasce com 

habilidade de se expressar pra tentar fazer isso.” (M14). Quatro mães alegam que, no 

momento atual, ou seja, aos quatro meses, os bebês têm essas habilidades, no entanto, elas 

foram desenvolvidas ao longo do tempo, e os bebês não nasceram com elas, como pode ser 

visto no relato a seguir: “Ele não nasce com essa habilidade, ele adquire durante o tempo. 

Porque, quando ele era bebê, eu não, quando ele era bebezinho, eu não via essa 

capacidade.” (M6). Outras duas mães, porém, responderam negativamente sobre essas 

habilidades dos bebês: “Não, acho que ele não tem. Que é um choro tão, tão, tão assim... 

Que eu acho que só se acaba mesmo quando chega o socorro, enquanto não, é um desespero. 

Acho que eles nem esperam que ninguém venha atender.” (M19). 

 Já entre as mães de bebês 9 meses, 11 mães responderam que eles nascem com a 

habilidade de comunicar suas necessidades: “Nascem, nascem, por experiência própria.” 

(M8). Cinco mães afirmaram que os bebês têm essas habilidades, no entanto, elas não estão 

presentes desde o nascimento, mas foram desenvolvidas com o tempo: “Se eles nascem já? 

Eu acho que não. Eles vão adquirindo com o passar do tempo, com os estímulos, né, com o 

passar do tempo.” (M1). Quatro mães não percebem os bebês como tendo essas habilidades. 

 Esses dados demonstram que a maioria das mães, em ambos os grupos, percebe seus 

filhos como tendo habilidades de comunicar suas necessidades. Entretanto, nos dois grupos, 

houve mães que alegaram que os bebês apresentam habilidades comunicativas desde o 

nascimento e outras que acreditam que os bebês não nascem com a capacidade de comunicar 
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suas necessidades, mas que essas são adquiridas ao longo do desenvolvimento infantil. Esse 

dado é relevante porque revela pistas sobre as concepções que essas mães têm sobre a 

emergência das habilidades infantis, o que permite conhecer algumas das ideias delas sobre o 

desenvolvimento infantil. Como afirma a literatura na área (Bornstein et al., 2011; Harkness 

& Super, 1996, 2006; Seidl-de-Moura, Ribas Jr. et al., 2004; Vieira et al., 2010), as 

concepções e o conhecimento das mães sobre o desenvolvimento infantil orientam suas 

práticas. 

 Além disso, pontua-se que algumas mães apresentaram atribuições equivocadas, 

expressas por falas que não necessariamente correspondem ao que estudos sobre o 

desenvolvimento inicial têm mostrado. Um exemplo disso pode ser visto no trecho da fala de 

uma mãe de um bebê de 9 meses: “Eles nascem com essa certeza de que eles têm meios de se 

comunicar.” (M7). Nesse sentido, estudos mostram que os bebês, ao nascerem, têm 

preferências por estímulos sociais e dispõem de meios comunicativos que permitem sinalizar 

suas necessidades; todavia, nessa fase, eles ainda não têm consciência disso (Mundy, 2013; 

Trevarthen, 2011; Trevarthen & Delafield-Butt, 2013). Ao longo do desenvolvimento é que 

os bebês vão construindo novas formas de compreender as suas próprias necessidades, seus 

comportamentos e as ações dos outros, o que embasará a emergência futura da habilidade de 

comunicação intencional (Tomasello, 2003).  

 Também foi solicitado que as mães descrevessem a capacidade dos seus bebês de 

terem suas necessidades atendidas em três domínios, quais sejam: necessidades 

cognitivas, necessidades socioemocionais e necessidades motoras.  

 O primeiro domínio foi referente às necessidades cognitivas, e foi dado o seguinte 

exemplo às mães: “pegar objetos que ele acha interessantes”. Entre as mães de bebês de 4 

meses, 10 afirmaram que seus filhos já conseguem pegar os objetos que eles acham 

interessantes, como pode ser constatado nos exemplos: “Super bem. Ele quer pegar coisa 
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grande, almofada grande ele quer pegar e botar na boca.” (M17); “Tipo, a gente coloca na 

frente dele, aí ele já vem com a mão pra pegar o objeto, aí, quanto mais colorido, melhor.” 

(M8). Dez mães relataram que seus bebês ainda não têm a habilidade de pegar desenvolvida, 

mas que eles têm preferências por determinados objetos e expressam isso por meio de outros 

comportamentos dotados de intenção, tais como o olhar. “Ela já, assim, ela não tem 

coordenação pra pegar, mas ela já, quando ela quer alguma coisa, ela fica olhando pro 

brinquedinho já.” (M3); “Como ele tá com 4 meses agora, ele ainda não consegue pegar 

objetos, né. (…) Ele vai primeiro pro que mais interessa a ele, eu acho que seja devido à cor, 

o que chama mais atenção. (…) eu acredito que já tenham uns determinados objetos que 

chamam determinada atenção dele, talvez pela cor.” (M13).  

 No grupo de mães de bebês de 9 meses, as 20 participantes afirmaram que seus bebês 

têm preferências por alguns objetos que eles consideram mais interessantes e já são capazes 

de pegá-los. O exemplo a seguir ilustra as falas das mães ao fazerem referências às 

preferências dos bebês: “Então, hoje eu tava querendo que ela fosse pegar a boneca que ela 

ganhou de presente, mas ela não queria. Ela queria pegar o quadradozinho que é o encosto 

da porta. Então, ela queria ir lá, e por mais que eu botasse ela no meu caminho, ela voltava 

lá. E se de repente eu insisto, ela reclama, ela faz ‘humhurrum’. Então, ela dá os sinais dela 

de que ela não quer aquilo, por mais que eu ou o pai ou alguém queira.” (M12). Uma mãe 

apresentou outro tipo de comportamento, o apontar, que, além do pegar, demonstra a 

habilidade cognitiva e comunicativa do seu bebê em indicar seus objetos de interesse: “Ele já 

aponta” (M19). 

A partir do exemplo dado na questão e dos relatos maternos, verifica-se que a 

capacidade cognitiva dos bebês é percebida pelas mães como diretamente relacionada a 

avanços no desenvolvimento de habilidades motoras, tal como apresentado também por 

Lopes et al. (2007). Todas as mães, de ambos os grupos, afirmam que seus bebês têm 
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preferências por objetos específicos, no entanto, os comportamentos utilizados para 

demonstrar essas preferências são diferentes nos dois grupos estudados.  

O comportamento de olhar atentamente para o objeto foi referido, exclusivamente, 

pelas mães de bebês de 4 meses. Esse dado corrobora o que autores como Striano e Rochat 

(1999) e Tomasello (2003) defendem ao mencionar que os bebês interagem diadicamente, 

por meio de olhares e gestos, tanto com objetos quanto com pessoas. O comportamento de 

pegar o objeto considerado interessante foi relatado por 50% das mães de bebês de 4 meses e 

por todas as mães de bebês de 9 meses. Diante disso, verifica-se que os bebês de 9 meses têm 

essas habilidades mais aprimorada, conforme os relatos maternos.  

 Cabe ressaltar que apenas no grupo de mães de bebês de 9 meses foi mencionado o 

gesto de apontar. Os dados sugerem que os bebês aos 9 meses usam mais recursos 

comunicativos intencionais que aos 4 meses. Os relatos maternos encontram respaldo em 

dados empíricos da literatura sobre as formas utilizadas pelos bebês para participarem 

ativamente das interações. Lima-Silva et al. (2010) também verificaram que apenas as mães 

de bebês de 9 e 12 meses, e não as mães de bebês de 6 meses, relataram que seus filhos usam 

o gestos de apontar para se comunicar; esse comportamento foi mais presente nos relatos das 

mães dos bebês de 12 meses, o que sugere um aumento da frequência desse gesto a partir dos 

9 meses de vida, tal como defendido por Volterra et al. (2004). 

 Ainda sobre o gesto de apontar, autores (Góes, 2000; Goldin-Meadow, 2007, 2009; 

Iverson et al., 2008; Nogueira, 2009; Tomasello, 1999, 2003; Vygotsky, 2007; Volterra et al., 

2004) esclarecem que ele é um preditor da capacidade linguística, por promover o 

crescimento do aprendizado de palavras, já que os pais rotulam os objetos para os quais o 

bebê aponta. Assim, os bebês que já usam o gesto de apontar podem criar condições para seu 

próprio desenvolvimento vocabular.  
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 Em seguida, foi solicitado às mães: “Descreva a capacidade do seu bebê de ter suas 

necessidades socioemocionais atendidas (por exemplo: ter certeza de que você está perto 

e atenta às comunicações sociais dele)”. Todas as mães de bebês de 4 meses afirmaram 

que seus filhos têm essa capacidade. Além disso, a maioria das mães mencionaram os 

comportamentos utilizados pelos bebês para se certificarem da presença delas. Dez mães 

citaram o choro como principal comportamento do bebê para ter suas necessidades 

socioemocionais atendidas, como no exemplo: “E quando eu saio do quarto, que ela vê 

minhas costas, ela já começa a chorar. Aí eu volto propositalmente e percebo que, quando 

ela me vê, ela se cala. Então, é a forma que ela tem de ‘tá’ se comunicando, ‘fique comigo, 

não me deixe sozinha não!’” (M20).  

 Três mães desse grupo mencionaram que seus bebês vocalizam na tentativa de chamar 

a atenção delas para suas necessidades, “Sim, ela emite sons, assim, embora não fale, mas ela 

emite sons chamando... ela imita o som ‘pa’.”(M2). Três mães ressaltaram o comportamento 

dos seus bebês de olhar e prestar atenção na fala e nas ações da mãe: “Quando ela, 

principalmente quando ela escuta minha voz, ela já vira o rosto, a cabecinha, já pra isso.” 

(M4); “Quando ela olha pra ver se eu tô prestando atenção, se eu não tô prestando atenção, 

ela fica parada olhando. Quando eu olho, ela faz.” (M7). 

 Entre as mães de bebês de 9 meses, todas também afirmaram que seus bebês têm a 

capacidade de solicitar que suas necessidades socioemocionais sejam atendidas. Seis mães 

relataram que seus bebês olham e prestam atenção nas falas e nas ações da mãe, esperando 

que esta satisfaça suas necessidades: “Ela é muito boa nisso. Ela presta atenção, quando, pra 

onde eu tô indo”. (M3); “Ela fica no colo da avó, mas olhando pra mim, esperando que eu 

vá, que eu não saia.” (M20).  

 Cinco mães mencionaram o choro como o principal comportamento do bebê para 

comunicar essas necessidades e fazer com que elas sejam atendidas, como pode ser visto no 
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exemplo: “Ele sabe, ele sempre sabe. Agora mesmo, ele acordou e eu tava com ele no braço, 

então ele viu que eu ia pra porta, então, imediatamente, ele já chorou, porque ele queria que 

eu voltasse.” (M9). Cinco mães responderam que os bebês realizam movimentos específicos 

com o intuito de demonstrar suas necessidades socioemocionais. “Quando ela me vê, ela 

balança logo as mãos. Ela tenta chamar minha atenção.” (M4). Duas mães mencionaram o 

uso de vocalizações como comportamento utilizado para esse fim: “Quando ele quer chamar 

atenção de alguém que não tá dando atenção a ele, ele puxa conversa.” (M17). Uma mãe fez 

referência ao sorriso. 

 A partir dos relatos maternos, verifica-se que, apesar de todas as mães perceberem 

seus bebês como sendo capazes de solicitar que suas necessidades socioemocionais sejam 

atendidas, os comportamentos infantis mencionados pelas mães são diferentes entre os grupos 

estudados. Entre as mães de bebês de 4 meses, o choro foi o comportamento mais 

mencionado. Já entre as mães de bebês de 9 meses, o choro também foi mencionado, mas em 

menor frequência. Comportamentos como o olhar e prestar atenção à fala e às ações 

maternas, movimentos corporais e vocalizações foram apresentados com relevante 

frequência. Desse modo, verifica-se que comportamentos comunicativos que envolvem 

atenção conjunta e gestos intencionais foram relatados pelo grupo de mães de bebês de 9 

meses e representam uma forma mais elaborada de comunicação, que permite à mãe uma 

maior clareza sobre os estados e as solicitações dos bebês.  

 No tocante a isso, Volterra e colaboradores (2004) afirmam que bebês entre 9 e 13 

meses já utilizam vocalizações e gestos como puxar a mãe, na tentativa de chamar a atenção 

desta. Braz Aquino e Salomão (2011c) também encontraram resultados semelhantes, em que 

as mães afirmaram que os principais comportamentos utilizados por bebês de 9 meses para 

obter sua atenção foram o choro, o gesto de puxar a mãe e de vocalizar.  
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 Sobre os movimentos corporais, as vocalizações e o olhar enquanto comportamentos 

comunicativos, Gratier e Trevarthen (2007) afirmam que, por volta dos 2 meses de idade, o 

bebê já começa a desenvolvê-los como uma forma rudimentar de comunicação e de atividade 

inteligente, que vão sendo aprimoradas ao longo do processo interativo de desenvolvimento. 

Isto elucida o uso mais frequente por parte dos bebês de 9 meses dos movimentos corporais e 

do olhar enquanto comportamentos comunicativos.  

 Também foi solicitado às participantes: “Descreva a capacidade do seu bebê de ter 

suas necessidades motoras atendidas (por exemplo: ter certeza de que você o coloca no 

chão quando ele quer explorar algo)”. Doze mães de bebês de 4 meses responderam que 

eles têm capacidade de ter suas necessidades motoras atendidas. Entre os comportamentos 

infantis referidos por essas mães para que o bebê tenha suas necessidades motoras atendidas, 

o choro foi mencionado por quatro mães: “Eu percebo que, quando ela tá muito agitada, 

chorando mesmo, que eu pego ela e boto ‘em pezinha’, assim, sustentando ela, que ela se 

sente, assim, toda durinha, ela começa logo a sorrir. Então, é a forma dela pedir.” (M20).   

 Quatro mães deste grupo também relataram que seus bebês demonstram esse tipo de 

necessidades através de movimentos corporais. “Ela fica muito pedindo pra ficar em pé. Por 

exemplo, ela tá aqui sentada, aí fica assim, se movimentando, querendo ficar em pé.” (M12). 

Oitos mães, ainda desse grupo, não percebem seus bebês como sendo capazes de comunicar 

suas necessidades motoras para que elas sejam atendidas devido a eles ainda serem muito 

novos. “Não é o caso do meu bebê ainda.” (M1).  

 No grupo de mães de bebês de 9 meses, as 20 participantes afirmaram que seus bebês 

“pedem” para ir para o chão. Dentre essas 20 mães, 12 fazem referências a movimentos 

corporais como uma forma utilizada pelo bebê para demonstrar suas necessidades motoras: 

“A gente tá com ela no colo, ela levanta os bracinhos pra escorregar, querendo ir pro 

chão.” (M11); “Se ela tiver no braço e ela quiser ir pro chão, andar, ela se agonia. Tá no 
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braço e se estica, quer se jogar.” (M18); “Pede, se estica pra baixo, já se movimenta.” 

(M19). 

 Verifica-se, de modo geral, que os bebês de 9 meses têm um desenvolvimento motor 

mais avançado e, em função disso, têm mais necessidades nesse âmbito, além de terem meios 

mais eficientes de comunicá-las. No tocante a isso, Lopes et al. (2007), em um estudo com 

mães de bebês de 12 meses, sobre os sentimentos delas em relação às novas aquisições do 

bebê, afirmaram que as percepções e a disponibilidade física e emocional da mãe são 

essenciais para o desenvolvimento motor e a capacidade de exploração dos bebês.  

 As novas aquisições das habilidades motoras infantis repercutem no cotidiano do bebê 

e de seus cuidadores. Além disso, permitem que a criança interaja de maneira diferente com 

os objetos e explore novas situações e ambientes. Associado ao desenvolvimento motor, as 

vocalizações e as novas aquisições comunicativas do bebê no último trimestre do primeiro 

ano de vida potencializam o comportamento exploratório (Lopes et al., 2007; Lopes et al., 

2009). De modo inter-relacionado, as novas aquisições e experiências motoras infantis, por 

seu turno, são básicas para o desenvolvimento de habilidades mentais e sociais do bebê 

(Willrich et al., 2009). 

 A pergunta seguinte foi: “Quando seu bebê estende a mão para um brinquedo, lhe 

parece que ele pretende pegar o brinquedo?” As 20 mães de bebês de 4 meses 

responderam afirmativamente, como demonstrado no exemplo: “Se eu tiver com o objeto e 

ele levantar a mão, sim, eu sinto que ele quer pegar.” (M14). Também no grupo de mães de 

bebês de 9 meses, todas responderam afirmativamente a essa questão, como pode ser 

visualizado no exemplo: “Sim, eu acho que, quando ele vai, é pra pegar.” (M17). 

 As respostas das mães a essa questão sugerem que, desde muito novos, os bebês são 

capazes de usar movimentos para sinalizar um objeto desejado, comportamento também 

evidenciado pela literatura (Brazelton, 1994; Bruner, 1999; Striano & Reid, 2006; Rochat, 
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2007). Todavia, inicialmente, esses movimentos não são intencionais, mas, quando realizados 

pelo bebê na presença de um adulto, passam a ser significados por este como um ato 

comunicativo e tornam-se o ato de apontar, um gesto essencialmente sociocomunicativo e 

intencional (Iverson, et al., 2008; Tomasello, 1999, 2003; Tomasello et al., 2007; Volterra et 

al., 2004).  

 Dessa forma, é importante que as mães percebam os movimentos dos bebês em 

direção aos objetos como uma demonstração de interesse e, a partir dessa percepção, 

atribuam significado a esses comportamentos. Essa ação materna permitirá que o bebê, 

progressivamente, aproprie-se das noções culturalmente compartilhadas sobre esses 

movimentos e internalize o significado.  

 No que tange à pergunta “Quando seu bebê está olhando ao redor, você acha que 

isso é porque ele quer aprender algo?”, das 20 mães de bebês de 4 meses, 15 percebem 

que, quando seus bebês olham ao redor, é porque eles querem aprender sobre o mundo. 

Entretanto, as outras cinco mães acham que o fato de o bebê ficar olhando ao redor não 

significa que ele queira aprender alguma coisa. Vale ressaltar que a curiosidade dos bebês foi 

indicada por quatro mães como o motivo que move o aprendizado, como exemplificado a 

seguir: “Acho, eles são muito curiosos.” (M17). Já para três mães, a curiosidade do bebê não 

está relacionada com a aprendizagem, como no exemplo: “Não, só curiosidade mesmo, só 

curiosidade por coisa nova. Aprender? Ela não sabe o que é isso não.” (M7).  

 No grupo de mães de bebês de 9 meses, 18 percebem que seus bebês querem 

aprender sobre o mundo quando eles estão olhando ao redor e destacam a capacidade dos 

seus bebês de mostrarem interesse por coisas novas: “Eu acho que sim, porque, às vezes, a 

gente tá sentado aqui, ele fica olhando assim pras coisas. Eu acho que ele tá observando, 

vendo o que aquilo é. Eu acho que ele tá aprendendo sim.” (M1). Entre essas mães, quatro 

destacaram a curiosidade como um elemento que influencia a aprendizagem. Duas mães 
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responderam que, quando o bebê observa o ambiente, ele não quer aprender sobre o mundo, 

porque ele ainda não tem essa capacidade para aprender: “Não, acho que ainda não; ele vê 

mais por curiosidade” (M15).  

 Os exemplos referidos acima mostram que, para algumas mães, em ambos os grupos, 

a curiosidade dos bebês não está relacionada à aprendizagem e à estimulação. Relatos como 

esses podem indicar a necessidade de maiores esclarecimentos às mães e aos cuidadores 

infantis sobre todos os aspectos que influenciam o desenvolvimento infantil.  

 Além disso, verificou-se que a maioria das mães percebe que, quando seus bebês 

estão olhando ao redor, eles querem aprender algo. Esses resultados parecem estar 

relacionados à ideia de impulso cognitivo, segundo a qual, a partir dos 4 meses, o bebê torna-

se mais interessado no que ocorre no ambiente que está em seu entorno. Isto possibilita uma 

nova forma de compreensão do mundo e de relação com os objetos, que se aprimora ao longo 

dos meses seguintes, à medida que os bebês adquirem uma noção mais apropriada de 

causalidade (Brazelton, 1994). 

 Sobre isso, autores como Striano e colaboradores (Striano & Rochat, 1999; Striano & 

Bertin, 2005; Cleveland et al., 2007) também demonstram que, por volta do quinto mês, 

emerge a capacidade da atenção visual entre pessoas e objetos. Segundo afirmam, essa 

habilidade é possibilitada pelas interações anteriores do bebê com o ambiente e é essencial 

para as futuras interações triádicas, para o desenvolvimento da linguagem e da imitação. 

Desse modo, os dados encontrados confirmam a literatura, tendo em vista que, a partir dos 4 

meses, o aprendizado sobre o mundo e os objetos torna-se mais evidente nos bebês e 

aprimora-se ao longo dos meses seguintes. Isso é uma justificativa possível para o fato de que 

um maior número de mães de bebês de 9 meses tenha respondido afirmativamente a essa 

questão. 
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 Quando perguntadas sobre “Você acredita que os bebês buscam experiências 

emocionais e têm maneiras de alcançar esse objetivo?”, entre as mães de bebês de 4 

meses, 15 responderam que percebem os bebês como capazes de buscar experiências 

emocionais e que, para alcançar esse objetivo, eles podem usar muitos comportamentos, tais 

como chorar, vocalizar, olhar, “fazer dengo” e movimentos corporais. Esses exemplos 

refletem a forma peculiar da comunicação infantil percebida pelas mães: “Acho que sim, só 

que diferente, né, de um adulto, do jeito deles, né.” (M19). Cinco mães, em contrapartida, 

não acreditam que os bebês tenham esse tipo de habilidade já aos 4 meses de vida: “Agora 

não, não.”(M10).  

 No tocante às mães de bebês de 9 meses, 16 afirmaram que seus filhos buscam 

experiências emocionais e têm maneiras de alcançar esse objetivo, entre elas, chorar, “fazer 

dengo”, vocalizar e movimentos corporais: “Esse choro se torna um meio de chantagem 

deles conseguirem as coisas deles.” (M13). Quatro mães responderam que não percebem 

seus filhos como tendo essa capacidade: “Conscientemente, eu acho que eles não buscam 

não. Eu acho que eles não buscam, eles apenas vivem.” (M3).  

 As respostas maternas a essa questão encontram respaldo no trabalho de Tristão e 

Feitosa (2003), que defendem que os bebês, mesmo com pouca idade, constroem uma 

identidade social, que, quando anunciada, permite que eles confirmem relacionamentos 

afetivos e busquem experiências emocionais nos contextos diádicos. Para esses autores, tais 

demonstrações são realizadas por meio de movimentos corporais, como bater palma e 

vocalizar, por exemplo. Relatos maternos encontrados no presente estudo também expressam 

essa ideia, tal como a fala de uma mãe do grupo de bebês de 9 meses: “Ah, ela faz, ela bate 

palma, é. Aí ela bate palma e eu tenho que olhar pra ela...” (M8). 

 Sobre a pergunta “Você acha que os bebês sabem mais do que eles podem 

expressar?”, dezoito mães de bebês de 4 meses afirmam que a capacidade de conhecimento 
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dos bebês vai além das suas habilidades de expressão e que, ao longo do desenvolvimento, 

eles vão adquirindo novas habilidades que permitem a expressão comunicativa mais ampla, 

como apresentado neste relato: “Acho que sim, porque eu acho que o período, como ele 

ainda tá novinho, não tem como expressar, mas, mais pra frente, ele vai expressar.” (M8). 

 Dezessete mães de bebês de 9 meses afirmam que os bebês sabem mais do que 

podem expressar: “Sim, eu acho que sim. Acho que eles sabem mais do que eles conseguem 

mostrar pra gente.” (M3). Três mães responderam que aquilo que os bebês expressam é 

exatamente o que eles sabem, não tendo consciência de nada além do que eles conseguem 

comunicar.  

 As respostas das participantes a essa questão retratam as percepções maternas sobre o 

amplo conjunto de habilidades infantis. Estes resultados indicam que as mães percebem que 

os bebês têm uma postura ativa nas interações e, apesar de compreenderem muito do que 

acontece ao seu redor, ainda precisam desenvolver novas formas de comunicação, de modo 

especial, a fala. Diante desses dados, também pode ser evidenciada a ideia de que algumas 

habilidades humanas precisam ser, desde o início, reconhecidas pelos bebês, para que, por 

meio de novas interações, eles se apropriem dessas habilidades e desenvolvam outros tipos de 

comportamentos. Tomasello (1999, 2003), ao descrever a habilidade de comunicação 

intencional, propõe que, primeiramente, o bebê percebe os outros como seres intencionais, 

para que, posteriormente, ele possa direcionar sua ação para objetivos determinados e 

comunicar-se intencionalmente.   

 

5.3.3. Consciência dos bebês sobre os estados dos outros 

 A terceira seção foi referente à percepção materna acerca do conhecimento dos bebês 

sobre os estados dos outros, ou seja, como o bebê reconhece as emoções e lê a intenção do 

outro.  
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 A primeira questão desta seção foi “Você acha que seu bebê sabe que você teve ou 

não um dia ruim?”. Quinze mães de bebês de 4 meses responderam que seus bebês sabem 

reconhecer se elas tiveram ou não um dia ruim e que, na maioria das vezes, o humor materno 

percebido pelo bebê também influenciará o comportamento deste, como no exemplo a seguir: 

“Acho, porque ela percebe o humor da gente e transfere pra ela.” (M9). Cinco outras mães 

desse grupo têm uma percepção diferente e alegam que seus bebês são muito novos para 

saber reconhecer isso: “Não, nesse de quatro meses não. Mas a minha maior já sabe.” 

(M16).  

 Já entre as mães de bebês de 9 meses, 12 mães acham que seus bebês sabem se elas 

tiveram ou não um dia ruim e que o humor delas é refletido no comportamento do bebê. “Eu 

acho que sim, ela sente. Ela sente e fica mais, mais emotiva, já notei. Mais estressadinha 

quando eu tiver mais estressada. Ela fica mais calma quando eu tô mais calma.” (M11). Oito 

mães desse grupo acham que os bebês ainda não têm essa percepção.  

 Os relatos maternos sobre essa questão estão diretamente relacionados aos dados da 

questão seguinte e serão discutidos conjuntamente na sequência. Na ocasião, será discutida 

essa habilidade do bebê de reconhecer os estados e o humor dos outros e apresentadas as 

implicações disso nas configurações interativas.  

 As respostas que são apresentadas na Figura 4 se referem às percepções maternas 

acerca da consciência que os seus bebês têm dos sentimentos e emoções dos seus cuidadores, 

mais especificamente, se as mães acham que os bebês podem sentir quando seus 

cuidadores estão felizes, tristes, preocupados e surpresos.   

  

Figura 4: Gráfico referente às emoções e aos sentimentos dos cuidadores percebidos pelos 

bebês, conforme relatos maternos. 



139 

 

 

A Figura 4 expõe o número de mães que percebem seus bebês como tendo 

consciência de quando seus cuidadores estão felizes, tristes, preocupados e surpresos. Como 

pode ser visualizado na figura acima, a maioria das mães de bebês de 4 meses acredita que 

os bebês podem sentir o humor dos seus cuidadores, entretanto, existem algumas diferenças, 

dependendo de qual emoção o cuidador expressa. Assim, 19 mães acham que seus bebês 

podem sentir quando os cuidadores estão tristes, como demonstrado no exemplo: “A tristeza, 

já vem aquela coisa que você não tem o riso pra dar, você não tem uma alegria, eu acho que 

eles percebem.” (M11). Já 18 mães acham que os bebês sentem quando seus cuidadores estão 

felizes: “Podem, por causa da felicidade que a gente passa pra eles.” (M11). Também 18 

mães afirmaram que eles sentem quando os cuidadores estão preocupados: “Eu acho que, 

quando a gente não tá bem, a gente transmite, a gente não transmite paz. Eu acho que a 

criança fica mais agitada. Então, eu acredito que, com certeza.” (M13). Por fim, 13 mães 

acreditam que seus bebês sentem quando os cuidadores estão surpresos: “Eu acho que eles 

sentem.(…) Eu acho que eles reagem com choro.” (M16).  

No tocante às mães de bebês de 9 meses, todas elas acham que seus bebês sentem 

quando seus cuidadores estão felizes, como pode ser visto no exemplo: “Acho que, acho que 

é mais fácil eles sentirem quando a gente tá feliz.” (M4). Nesse grupo, 15 mães acham que 

eles sentem quando seus cuidadores estão tristes: “É lógico que ele percebesse a tristeza 
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também, né.” (M16). Também 15 mães acham que os bebês sentem que os cuidadores estão 

preocupados: “Preocupados? Sim, eu me agoniei com ela, quando ela tava doente (…). Ela 

viu, eu chorei, ela viu que eu tava chorando e ela fez um bico porque eu tava chorando.” 

(M7). Já 11 participantes acreditam que eles sentem quando os cuidadores estão surpresos, 

“Surpresos? É, ela imita, né, quando a gente tá surpreso, ela meio que imita, né. Acho que 

tem como ela perceber.” (M3). 

Os relatos maternos apresentados nas duas questões descritas nesta seção confirmam 

discussões apresentadas em pesquisas na área do desenvolvimento infantil (Bornstein, 2013; 

D’Entremont & Muir, 1997, 1999; Legerstee, 2013; Legerstee et al., 2000; Markova & 

Legerstee, 2006; Mendes & Seidl-de-Moura, 2009a; Mendes & Pessôa, 2013a, 2013b), que 

consideram o primeiro ano de vida como um período crucial para o desenvolvimento 

emocional, relacionado à capacidade do bebê de produzir expressões emocionais e 

reconhecê-las. O desenvolvimento dessas habilidades mais complexas permite que os bebês 

leiam e interpretem os sentimentos e estados dos outros. Assim, esses resultados também 

estão articulados aos resultados da pergunta sobre a percepção materna acerca da habilidade 

dos bebês de comunicarem suas emoções, anteriormente apresentados e discutidos neste 

trabalho.  

Semelhante aos resultados aqui encontrados, a literatura mostra que desde tenra idade 

os bebês têm capacidade de identificar, nos outros, algumas expressões faciais que estão 

associadas às emoções (Kobarg, 2006; Mendes & Seidl-de-Moura, 2009a; Nelson & 

Horowitz, 1983; Trevarthen, 2011; Vasconcelos, Amorim, Anjos, & Rossetti-Ferreira, 2003). 

Cleveland et al. (2007) defendem que, com apenas 3 meses, os bebês parecem reagir de 

acordo com as emoções e os comportamentos do adulto, inclusive com os movimentos de 

direção do olhar. Todavia, esses autores destacam que essa percepção infantil e os 

comportamentos direcionados aos comportamentos do adulto tornam-se mais robustos e 
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elaborados, especialmente, em torno dos 9 meses. Hoehl e Striano (2010) apresentam dados 

de pesquisas nas quais foi verificado que bebês a partir de 7 meses são capazes de discriminar 

e classificar emoções básicas manifestadas pelas expressões faciais dos adultos.   

Markova e Legerstee (2006, 2008) demonstram que os bebês percebem as interações 

com seus cuidadores como um sistema regulado mutuamente, no qual ambos se engajam em 

trocas afetivas e têm os significados de suas expressões emocionais apreciados pelo outro.  

Além disso, as autoras sugerem que os bebês não apenas percebem as emoções dos seus 

cuidadores, mas também reagem de acordo com elas. Essa ideia é corroborada por resultados 

encontrados no presente estudo e pode ser ilustrada no trecho da fala de uma mãe do grupo 

dos bebês de 9 meses: “Eu acho que ele consegue sentir a energia, se a coisa não tá muito 

bem, se tá ruim, eles ficam mais quietinhos.” (M6).  

Fundamentadas no pressuposto de que os bebês percebem e reagem diante das 

emoções dos seus cuidadores, Legerstee e Markova (2007) realizaram um estudo com bebês 

de 3, 6 e 9 meses, no qual as díades mãe-bebê foram filmadas em três condições de interação, 

quais sejam: face a face, face estática e face estática modificada (a mãe usando uma 

máscara). Os resultados encontrados demonstraram que os bebês estão conscientes dos 

aspectos relacionais da emoção e da comunicação. Isto porque, nos três grupos, os bebês 

produziram, significativamente, mais afetos positivos durante a interação natural face a face e 

responderam com mais afetos negativos durante a condição clássica de face estática. 

Outra pesquisa que utilizou o paradigma da face estática, realizada por Lowe e 

colaboradores (2012), mostrou que as alterações das expressões emocionais no adulto têm 

efeito no comportamento do bebê com quem interage. Nesse estudo, tanto bebês de 4 meses 

quanto de 9 meses perceberam as variações no comportamento materno e reagiram de acordo 

com o que foi percebido. Dessa forma, evidencia-se o caráter bidirecional das interações 

diádicas, nas quais os comportamentos do bebê são influenciados não apenas pelo seu próprio 
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estado emocional e por suas próprias intenções, mas também pelo que é percebido por ele a 

respeito do parceiro social.  

Nesse sentido, autores (Mendes & Pessôa, 2013b; Seidl-de-Moura et al., 2008; 

Mendes & Seidl-de-Moura, 2009a) indicam que as habilidades sociocomunicativas infantis 

ampliam-se em função dos comportamentos maternos nos contextos interativos. Esses 

autores argumentam que as ações infantis dependem também do que os bebês percebem 

sobre as emoções do parceiro social e da dinâmica da comunicação afetiva nas interações 

estabelecidas. Ademais, as relações emocionais estabelecidas entre o bebê e seu cuidador 

ajudam a compreensão infantil sobre “como” e “o que” as pessoas pensam, o que é 

fundamental para a compreensão das intenções dos outros, para o desenvolvimento da 

habilidade de comunicação intencional e da compreensão e orientação para o mundo 

(Hobson, 1989; Legerstee et al., 2000; Legerstee, 2001; Markova & Legerstee, 2008).  

Legerstee (2013) defende que, ao longo do desenvolvimento, o bebê percebe o outro 

como sendo semelhante a ele mesmo (“like me”) e, ainda mais importante, desenvolve a 

consciência de que o outro está emocionalmente envolvido com ele (“with me”). Essa 

habilidade permite que o bebê perceba as emoções dos cuidadores e interaja a partir disso, 

confirmando a sensibilidade infantil para as contingências sociais (Reddy & Trevarthen, 

2004; Trevarthen & Delafield-Butt, 2013).  

A questão seguinte foi “Você acha que os bebês podem reagir à insegurança de 

suas mães?” Sobre essa pergunta, 15 mães de bebês de 4 meses responderam 

afirmativamente: “Podem, eu acho que eles sentem quando você tá insegura e eles reagem. 

Ou eles reagem de forma a enfrentar essa sua insegurança ou eles recuam.” (M6). Quatro 

mães acreditam que seus bebês ainda não têm essa habilidade por conta da pouca idade. Uma 

mãe não soube responder a questão. No grupo de mães de bebês de 9 meses, 18 acham que 
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seus bebês podem reagir à insegurança materna. Duas mães acham que os bebês não são 

capazes de perceber a insegurança das mães e, consequentemente, não são capazes de reagir.  

 Sobre a capacidade do bebê de reagir à insegurança materna, notou-se que, apesar do 

elevado número de mães de bebês de 4 meses que respondeu afirmativamente, a frequência 

dessas respostas entre mães de bebês de 9 meses foi superior. Este dado está relacionado à 

questão anterior sobre a habilidade dos bebês de perceberem as emoções maternas e 

demonstra que aos 9 meses essa habilidade está mais consolidada (Lowe et al., 2012). Sobre 

esse aspecto, estudos (Lowe et al., 2012; Laakso et al., 1999) mostram que os estilos 

maternos responsivos estão associados a comportamentos positivos do bebê. Entretanto, em 

experimentos realizados em laboratório (Lowe et al., 2012), bebês cujas mães demonstram 

mais insegurança e traços de ansiedade apresentam comportamentos mais negativos e 

alterações de humor. 

Na sequência, foi perguntado às participantes: “Você sente que seu bebê tem mais 

consciência do seu humor do que do humor dos outros?”. Das 20 mães de bebês de 4 

meses, 17 responderam “sim” e justificaram suas afirmações alegando que, por serem mais 

próximas dos filhos e passarem a maior parte do tempo com eles, os bebês têm mais 

facilidade em perceber o humor materno, como no exemplo: “Ah, com certeza, porque nós 

somos o primeiro contato, o contato mais próximo que ele tem é com a gente, né, com a mãe 

principalmente.” (M13). Uma mãe respondeu que seu filho tem mais consciência do humor 

da babá, tendo em vista que ele passa mais tempo com esta, como ilustrado no exemplo: “Eu 

acho que ele hoje, ele tem consciência mais do da babá do que do meu, porque ele convive 

mais com ela.” (M1). Uma mãe disse que seu bebê percebe igualmente o humor materno e o 

dos outros. Outra mãe não soube responder e afirmou nunca ter prestado atenção a esse tipo 

de comportamento do seu bebê.  
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 Entre as mães de bebês de 9 meses, 18 acham que seus filhos têm mais consciência 

do seu humor do que do humor de outras pessoas e apresentaram os mesmos argumentos que 

as mães de bebês de 4 meses para justificar suas respostas. Uma mãe respondeu que sua filha 

tem mais consciência do humor da babá. Outra mãe acha que sua filha percebe o humor de 

todos de maneira uniforme, a depender de como a pessoa fala com ela, independentemente de 

ser a mãe ou uma pessoa desconhecida. 

Em congruência com os relatos das participantes, a literatura (Bornstein, 2013; 

Legerstee, 2013; Mendes & Seidl-de-Moura, 2009a; Mendes & Pessôa, 2013a, 2013b) revela 

que os bebês têm a habilidade de reconhecer o humor dos seus cuidadores, porém, para que 

isso ocorra, faz-se necessário o engajamento do bebê com o outro social (Reddy & 

Trevarthen, 2004). Desse modo, a mãe, enquanto cuidadora primária, tende a estar mais 

tempo e a interagir mais com o bebê, o que permite que eles se engajem de forma mais sólida, 

envolvendo aspectos emocionais, comunicativos e sociais. Isto favorece para que o bebê 

perceba mais o humor da mãe do que o de outras pessoas. 

Todavia, também merecem destaque as respostas maternas que pontuaram que o bebê 

percebe mais o humor da babá. Este dado ilustra uma das diversas configurações possíveis 

que caracterizam a família e as relações de cuidado na atualidade. É cada vez mais comum 

que as mães, já nos primeiros dias e meses de vida do bebê, deleguem o cuidado com seus 

filhos a babás e avós, para retornarem às suas atividades profissionais (Oliveira et al., 1992; 

Prado et al., 2007). Desse modo, alguns bebês podem passar mais tempo com as babás, o que 

parece permitir um engajamento maior com essa cuidadora.  

Também foi perguntado: “Você acha que seu bebê tem consciência do sofrimento 

de outra criança?”. Cinco mães de bebês de 4 meses acham que seus filhos percebem o 

sofrimento de outra criança, como demonstrado no exemplo seguinte: “Sim, porque quando, 

outro dia, tinha um bebê chorando e ela ficou assim assustada. Eu acho que sim.” (M3). 
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Catorze responderam que eles ainda não possuem essa habilidade. Uma mãe não soube 

responder essa questão. 

 Entre as mães de bebês de 9 meses, 11 afirmaram que eles têm consciência do 

sofrimento de outra criança e que isso, algumas vezes, pode ser percebido pela mudança que 

ocorre nos comportamentos dos bebês ao verem outra criança chorando, como no exemplo: 

“Quando ele vê uma criança chorando, ele, ele assim, ele até às vezes faz biquinho pra 

chorar. Eu acho que ele entende que aquilo ali é que tá fazendo mal para a criança, alguma 

coisa, né? Eu acho sim.” (M1). Oito mães responderam que seus bebês ainda não têm essa 

habilidade. Uma mãe respondeu que, apesar de sua filha prestar muita atenção quando vê 

outras crianças chorando, ela não sabe responder se isso significa que a filha entende que a 

criança está sofrendo.  

 No tocante a essa questão, houve um maior número de mães de bebês de 9 meses que 

percebe seus filhos como tendo consciência do sofrimento de outras crianças. As 

justificativas maternas para essa questão remetem, geralmente, ao comportamento “imitativo” 

dos bebês ao verem outra criança chorando. Relacionado a isso, Vitória e Rossetti-Ferreira 

(1993) afirmam que, desde os meses iniciais de vida, o bebê tem interesse por outras crianças, 

eles as observa por períodos prolongados de tempo e gosta da sua companhia. Isto contribui 

para que, ao final do primeiro ano, os bebês estejam mais aptos a perceberem os estados dos 

outros e se comportarem de acordo com o que percebem no contexto.  

 As respostas de parte das mães a essa questão têm apoio em estudos que demonstram 

a capacidade de empatia em bebês, a qual, segundo Legerstee (2013), é possibilitada por 

circuitos neurais e pelas experiências socioemocionais e sensoriais. Sobre isso, Markova e 

Legerstee (2006) e Knafo e Uzefovsky (2013) apresentam evidências da existência do 

sentimento infantil de empatia, que está diretamente relacionado ao engajamento 

socioemocional do bebê com os outros. Essas considerações permitem identificar a estreita 



146 

 

relação da empatia com a intersubjetividade, como indicada também por Bussab, Pedrosa e 

Carvalho (2007) e Amorim et al. (2012), nas relações dos bebês com seus pares (Costa, 

2012).  

 Essas autoras apresentam episódios envolvendo bebês em ambientes de creches e 

defendem que, mesmo em tenra idade, os bebês têm uma percepção interpessoal e 

apresentam empatia, que é considerada um elemento mediador de comportamentos de ajuda 

ao outro. Nesse sentido, Bussab et al. (2007) afirmam que o choro dos bebês em resposta ao 

choro de outras crianças pode ser entendido como um precursor da ação empática, que se 

apresenta ainda no primeiro ano de vida do bebê.  

 

5.3.4. Eficácia nos outros 

 A primeira pergunta desta seção foi “Você sente que o seu bebê está tentando lhe 

dizer algo?”. No grupo de mães de bebês de 4 meses, todas as participantes afirmaram que 

sentem que seus bebês tentam lhes dizer algo. Alguns comportamentos infantis foram 

relatados pelas mães como tento um caráter comunicativo, tais como choro, vocalizações, 

sorriso e olhar. Exemplos: “É, assim com o sorriso, com o choro, diz, né.” (M3); “Sinto, às 

vezes pelo olharzinho dele é como se dissesse assim: ‘Ei, troque minha fralda!” (M6).  

 No tocante às mães de bebês de 9 meses, as 20 participantes também sentem que os 

seus bebês tentam se comunicar com elas. Os relatos maternos apresentaram comportamentos 

infantis que são considerados pelas mães como comunicativos, a saber, o olhar e 

vocalizações, conforme pode ser visto nos exemplos: “Ela derrubou a bolinha embaixo do 

móvel, aí ela ficava olhando pra mim, olhando pro pai e fazia ‘Ahm, ahm’. Então, assim, 

querendo ou não, ela queria dizer: ‘Ó, mamãe, caiu lá embaixo. Tira ali pra mim.’” (M20). 

Os comportamentos infantis mencionados pelas mães de ambos os grupos podem ser 

visualizados na Figura 5. 
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Figura 5: Gráfico referente aos comportamentos comunicativos dos bebês, conforme relatos 

maternos. 

  

A Figura 5 exibe a frequência de evocações relativas aos comportamentos 

mencionados pelas mães quando se referiam à capacidade de comunicação de seus bebês. 

Como demonstra a figura acima, tais comportamentos foram vocalizações, choro, olhar e 

sorriso. Apesar de todas as mães afirmarem que seus bebês têm capacidades comunicativas, 

os exemplos dados apresentam diferenças entre as modalidades de comunicação em cada 

período do desenvolvimento. O sorriso e o choro foram mencionados apenas pelas mães de 

bebês de 4 meses; já as vocalizações foram mais referidas pelas mães de bebês de 9 meses; e 

o olhar, apesar de ter sido mencionado por mães dos dois grupos, apresenta uma configuração 

tipicamente intencional no relato de uma mãe de bebê de 9 meses, tendo em vista que foi 

referido por ela como atrelado à alternância do olhar. Além disso, essa mãe, ao atribuir 

significado ao olhar do bebê, proporciona uma extensão do comportamento dele.  

O fato de o choro ter sido o comportamento mais referido pelas mães de bebês de 4 

meses, enquanto que, entre as mães de bebês de 9 meses, as vocalizações estiveram mais 

presentes, pode ser justificado pela situação social do desenvolvimento dos bebês nos 

diferentes períodos estudados. Como demonstram estudos acerca do desenvolvimento infantil 

(Brazelton, 1994; Rochat, 2009; Stephen et al., 2003; Striano & Rochat, 1999; Seidl-de-

Moura, Ribas et al., 2004; Trevarthen, 2011), um dos principais comportamentos 
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comunicativos do bebê, desde o nascimento, é o choro, todavia, o processo de reequipamento 

da criança permite que novas habilidades sejam construídas e aprimoradas, possibilitando que 

os bebês utilizem comportamentos mais sofisticados e direcionados para um objetivo 

(Vygotsky & Luria, 1996) .  

Nesse sentido, os relatos maternos corroboram estudos (Goldstein et al., 2009; Sung et 

al., 2013) que afirmam que, aos 4 meses de vida, os bebês emitem mais vocalizações mais 

simples, com o uso de vogais, ao passo que, nos meses seguintes, essas vocalizações tornam-

se mais elaboradas e incluem o uso de sílabas, com alternância consoante-vogal. De tal modo, 

considerando as manifestações vocálicas infantis, Gros-Louis, West, Goldstein e King (2006) 

afirmam que os adultos têm preferência pelas vocalizações silábicas, sendo que bebês que já 

produzem esse tipo de vocalização são considerados, mais frequentemente, pelos adultos, 

como mais intencionalmente comunicativos, como exemplificado no seguinte trecho da fala 

de uma mãe de bebê de 9 meses: “Ele ainda fala ‘daá, babaa’, fica reclamando.” (M15). 

Também de acordo com esses autores, as vocalizações são precursoras do desenvolvimento 

linguístico e, a partir delas, as mães tentam interpretar e fornecer aos bebês informações sobre 

o “significado” de suas vocalizações, o que pode influenciar o desenvolvimento linguístico 

posterior.  

Menciona-se que as intervenções realizadas pela mãe permitem que o bebê internalize 

o significado dos objetos e das palavras enquanto elementos do seu contexto cultural, tendo 

em vista que a mãe reformula as vocalizações infantis e rotula os objetos para os quais elas 

são direcionadas. Partindo de uma leitura bidirecional das interações mãe-bebê, destaca-se a 

participação ativa dos bebês, à medida que eles modificam sua produção vocal e suas ações 

de acordo com mudanças em seu ambiente social, ações e respostas dos seus cuidadores 

(Miller & Lossia, 2013; Rivero, 2003, 2010). 
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Assim, de modo geral, no processo de desenvolvimento sociocomunicativo, as 

vocalizações se tornam, paulatinamente, mais elaboradas, semelhantes às palavras da língua 

formal, e acompanham o uso convencional de gestos enquanto comportamentos sociais 

(Goldin-Meadow, 2007, 2009). Essas vocalizações em seu modo mais sofisticado podem 

assumir a forma de vocalizações ritualizadas, que são indicadores relevantes da comunicação 

intencional, antes do surgimento da fala propriamente dita (Laakso et al., 1999; Volterra et 

al., 2004). Essas vocalizações permitem que o bebê atue e se comunique de modo mais 

eficiente no meio social, influenciando seu desenvolvimento comunicativo, afetivo e 

sociocognitivo mais amplo (Mendes & Pessôa, 2013b; Vygotsky, 1996).   

A respeito do olhar, os exemplos dados pelas mães apresentam configurações 

diferentes em função da idade do bebê. No relato da mãe de um bebê de 9 meses, o olhar, 

enquanto um comportamento comunicativo, apresenta uma configuração distinta do que foi 

mencionado pelas mães de crianças de 4 meses, qual seja, a alternância do olhar. Essa 

distinção é importante e ilustra habilidades específicas de cada período do desenvolvimento. 

Sobre esse tema, Feldman e Reznick (1996) ressaltam que o olhar direcionado para o adulto 

por meio da referência compartilhada, por exemplo, quando o bebê olha para o adulto, em 

seguida olha para o objeto e novamente para o adulto, pode ser considerado um ato 

intencional. Resultados de estudos realizados por Braz Aquino e Salomão (2011a) mostraram 

que bebês no último trimestre do primeiro ano de vida apresentaram habilidades de 

comunicação intencional, sendo o olhar alternado uma delas.  

Cabe destacar ainda que os comportamentos infantis apenas adquirem significado por 

estarem inseridos em um contexto interativo. De acordo com o que afirmam Ribas e Seidl-de-

Moura (1999), as ações infantis estão diretamente relacionadas aos comportamentos dos 

outros. Diante disso, evidencia-se, mais uma vez, a importância de as mães perceberem seus 

bebês como seres comunicativos, já que isso contribui para que elas atribuam significado às 
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ações infantis e para que o bebê, por meio das interações e mediações sociais, internalize tais 

significações.  

A questão seguinte foi: “Quando seu bebê sorri, é porque ele quer que você faça 

algo para ele?”. Entre as 20 mães de bebês de 4 meses, 14 responderam afirmativamente, 

sendo que sete dessas mães consideram que o sorriso tanto pode ser uma forma que o bebê 

utiliza para pedir que algo seja feito por ele, como também pode representar um 

agradecimento pelo que já foi feito ou apenas uma demonstração de felicidade. “Ah, eu acho 

que ele fica tentando chamar nossa atenção, né, pra brincar, pra, pra ir pro braço. Eu 

acredito que sim.” (M13); “Às vezes sim. Às vezes, é só sensação de bem-estar dela mesmo, 

felicidade.” (M20). As outras seis mães deste grupo responderam de forma negativa, dizendo 

que, quando seus bebês sorriem, eles não estão querendo que elas façam algo por eles.  

 No grupo de mães de bebês de 9 meses, quatro acham que, quando seus bebês 

sorriem, é porque querem que elas façam algo por eles. Doze mães também acham que o 

sorriso pode representar um pedido do bebê, mas não apenas isso. Elas relatam que o sorriso 

pode ocorrer porque elas já atenderam alguma necessidade do bebê ou pode ser uma 

expressão de felicidade. “Nem sempre. Às vezes, ela, eu fiz alguma coisa que ela achou 

engraçada. Às vezes, ela... Ela é muito bem-humorada, então ela tá rindo porque ela tá feliz. 

Nem sempre ela usa isso pra conseguir alguma coisa. Acho que raramente.” (M13). Quatro 

mães, por sua vez, não acham que os bebês sorriem como uma forma de pedir algo. De 

acordo com os relatos, verifica-se que a maioria das mães, em ambos os grupos, percebe o 

sorriso como um comportamento comunicativo infantil. Sobre esse tema, foram apresentadas 

mais duas questões que serão descritas a seguir e discutidas em conjunto.  

Assim, também foi perguntado às mães: “Quando seu bebê sorri, é porque ele sente 

que algo está lhe incomodando e ele pode fazer você se sentir melhor?” Entre as mães de 

bebês de 4 meses, 11 acreditam que sim, que o bebê pode sorrir  para fazer com que elas se 
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sintam melhor. Nove mães acham que o bebê ainda não tem essa capacidade. Entre as mães 

de bebês de 9 meses, sete responderam que percebem o bebê como sendo capaz de sorrir 

com a intenção de fazê-las sentirem-se melhor. Uma mãe afirmou que não sabia responder 

essa questão.  

 Em seguida, as mães também foram questionadas: “Quando seu bebê sorri, você 

acha que ele pretende lhe dizer algo?”. Esta pergunta remete à percepção da mãe sobre a 

habilidade de bebê de se comunicar intencionalmente por meio do sorriso. No grupo de mães 

de bebês de 4 meses, 18 consideram o sorriso como um comportamento comunicativo. 

“Com certeza. Alguma coisa ele tem a falar, né. Só que não sabe falar, tome riso pra cima.” 

(M11). Duas mães responderam que não percebem o sorriso do bebê como comunicativo. 

Entre as mães de bebês de 9 meses, 19 acham que os bebês querem dizer alguma coisa por 

meio do sorriso, como no exemplo: “Acho, algumas vezes eu acho que ele sorri só porque tá 

brincando, ele tá feliz. Mas, outras vezes, eu acho que ele tá quer dizer alguma coisa.” 

(M17). Uma mãe acha que o bebê não está tentando se comunicar através do sorriso.  

No tocante ao sorriso, Vygotsky (1996) o descreveu como uma ação essencialmente 

comunicativa. De acordo com esse autor, por volta de 1 ou 2 meses de vida, o bebê começa a 

usar o sorriso em resposta à voz humana. De modo semelhante, outros teóricos (Brazelton, 

1994; Legerstee, 2013; Reddy & Trevarthen, 2004; Trevarthen, 2011) afirmam que, desde 

tenra idade, o sorriso é um comportamento usado para expressar emoções, tais como o prazer, 

e configura-se como uma das formas mais eficientes que os bebês têm para se comunicarem.  

Sobre esse tema, entende-se, em consonância com a literatura e com os relatos 

maternos, que o sorriso do bebê proporciona maior engajamento em interações face a face, 

que envolvem trocas afetivas e comunicativas (Goldstein et al., 2009; Mendes, Seidl-de-

Moura, & Siqueira, 2009; Rochat, 2003, 2007). Dados empíricos apresentados por Striano e 
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Stahl (2005) sugerem que bebês de 3, 6 e 9 meses variaram seus olhares e sorrisos 

dependendo da atenção visual coordenada pelo parceiro social e do afeto deste.  

Os resultados encontrados no presente estudo são semelhantes também aos 

apresentados por Braz Aquino e Salomão (2011a), ao relatarem que as mães percebem o 

sorriso como um comportamento comunicativo apresentado pelos bebês aos 6 e aos 9 meses, 

com diferenças específicas das habilidades em cada período do desenvolvimento. Aos 6 

meses, o sorriso funcionou como um indicador para que as mães prosseguissem as atividades 

que estavam realizando ou inferissem o interesse do bebê nessa ação. Já aos 9 meses, alguns 

bebês apresentaram o sorriso em antecipação a um gesto materno; isso se deu em função das 

situações criadas pelas mães e evidencia a reciprocidade das trocas interativas.  

Essas autoras, em outro estudo (Braz Aquino & Salomão, 2011c), dessa vez com 45 

mães de bebê de 6, 9 e 12 meses, relataram que o sorriso foi um dos principais 

comportamentos mencionados pelas mães quando se analisaram as percepções delas sobre os 

tipos de participação dos bebês nas interações diádicas. Resultados parecidos foram 

encontrados em um estudo longitudinal realizado por Florentino (2009), no qual as mães 

relataram o sorriso como principal ato comunicativo do bebê durante situações interativas.  

Outra pergunta dessa seção foi “Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe 

que você está perto e que pode cuidar das necessidades dele?”. No grupo de mães de 

bebês de 4 meses, 19 mães afirmaram que sentem que, quando o bebê chora, é porque ele 

sabe que ela está perto e pode atender suas necessidades. Entre as mães de bebês de 9 meses, 

todas responderam afirmativamente a essa questão, como ilustrado no exemplo: “Às vezes 

tem sim, às vezes ela chora justamente... eu sinto que ela chora pra isso. Quando eu me 

afasto, ela chora pra que eu volte.” (M3). 

Também remetendo à percepção materna acerca do choro do bebê, foi questionado: 

“Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe que pode conseguir ajuda através do 
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choro?”. Todas as mães nos dois grupos de idade pesquisados afirmaram que o bebê sabe 

que pode conseguir ajuda por meio do choro, como exemplificado no trecho da fala de uma 

mãe de bebê de 4 meses: “Certeza que sim. É como eu te disse: tudo através do choro.” 

(M11). 

As respostas maternas a essa pergunta remetem às discussões apresentadas na 

primeira e na terceira seções deste tópico, nas quais as mães afirmaram perceber o choro 

como um dos principais comportamentos comunicativos dos bebês. Na presente seção, os 

relatos maternos sobre o choro ratificam o que foi explorado nas questões anteriores e 

evidenciam de forma mais clara o caráter intencional que esse comportamento pode 

expressar. 

Como pode ser verificado, a maioria das mães percebe que os bebês choram porque 

reconhecem seus estados e sabem que podem conseguir ajuda por meio desse 

comportamento, tendo, assim, suas necessidades satisfeitas. Nesse sentido, em consonância 

com o que Rochat (2007, 2009) apresenta e de acordo com as falas maternas, o choro é um 

comportamento utilizado pelo bebê para expressar suas necessidades e também suas 

intenções.   

Isto é possível porque, antes mesmo que o bebê tenha a habilidade de comunicação 

intencional consolidada, o adulto já percebe o choro, assim como outros comportamentos, 

como um tipo de comunicação intencional. Essas atribuições de intencionalidade por parte 

dos adultos aos comportamentos infantis permitem que os bebês desenvolvam a compreensão 

do significado do seu choro para os seus cuidadores e, no último trimestre do primeiro ano de 

vida, comportem-se de modo intencional, solicitando ajuda por meio do choro (Dunn, 1999; 

Sanchez, 1991).  

Quando questionadas se “O seu bebê sempre chora porque está com raiva de 

você?”, no grupo de mães de bebês de 4 meses, 17 responderam que não, por considerarem 
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que o bebê ainda não pode sentir raiva. Três mães desse grupo consideram que, quando seus 

bebês não têm suas necessidades ou vontades satisfeitas, eles ficam com raiva e expressam 

isso por meio do choro. “Assim, se eu não fizer da maneira que ela quer. Que assim, às vezes 

pra colocar pra dormir tem que variar, não é numa posição só. Aí, por exemplo, eu não tô 

naquela posição que ela gosta, aí ela chora mais ainda porque ela fica enraivada porque eu 

não encontrei ainda.” (M19). Entre as mães de bebês de 9 meses, 15 acreditam que seus 

bebês ainda não sentem raiva. Cinco mães, em contrapartida, acham que seus bebês podem 

sentir raiva e choram para demonstrar esse sentimento. “Sempre. Quando ela se enraivece, 

ela chora. Não só de mim, como dos outros.” (M3). 

 Observa-se que um maior número de mães de bebês aos 9 meses percebem seus bebês 

como sendo capazes de sentir raiva. No tocante a essa emoção, Bussab et al. (2007) afirmam 

que ela aparece de forma típica e universal em bebês ainda muito novos e está associada às 

quebras nas interações, interferindo, desta forma, na regulação diádica. Desse modo, a 

percepção materna sobre a capacidade do bebê de sentir raiva e expressar isso por meio do 

choro pode ter implicações na forma como a mãe atende ao choro do bebê quando entendido 

como uma expressão dessa emoção. 

Na sequência, foram apresentadas às mães duas questões consideradas como itens 

negativos (Feldman & Reznick, 1996; Reznick, 1999), por remeterem a ações e afetos 

negativos dos bebês, as quais também estão relacionadas com a pergunta anterior. A primeira 

delas foi: “Quando seu bebê lhe machuca (ex.: mordendo enquanto está mamando ou 

chutando durante a troca de fraldas), você acha que ele faz de propósito?” Em relação às 

mães de bebês de 4 meses, 19 acham que, quando seus bebês as machucam, eles não têm 

intenção de fazê-lo. “De jeito nenhum. A gente sente a dor e tudo mais, mas não é de 

propósito de jeito nenhum.” (M11). Todavia, uma mãe desse grupo considera que seu bebê, 

em alguns momentos, chega a machucá-la propositalmente.  
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No grupo de mães de bebês de 9 meses, 18 acham que seus filhos não as machucam 

de propósito. “Não. Acho que não é de propósito não. É involuntário.” (M3). Duas outras 

mães, porém, acham que sim. “Ela não faz isso, porque se ela fizer eu vou repreender. Mas 

ela faz, porque, se eu deixasse, ela fazia de propósito.” (M13). 

O segundo item negativo foi: “Você acha que alguns bebês são rancorosos?”. 

Quinze mães de bebês de 4 meses responderam que acham que os bebês ainda não são 

capazes de sentir rancor. “Eu acho que não, acho que é um sentimento muito forte pra um 

bebê sentir.” (M6). Cinco mães, por sua vez, acham que sim, que os bebês podem ser 

rancorosos. “Depende, né, se for questão de ‘maltrato’, ele pode ficar rancoroso com aquela 

pessoa, né.” (M16). 

No grupo de mães de bebês de 9 meses, 16 acham que os bebês não podem ser 

rancorosos. Quatro acham que eles podem, dependendo da maneira como são tratados, e que 

podem agir de forma a demonstrar esse sentimento: “Sim. Depende, eu acho, como eu já 

disse, da gestação da mãe, do que ele vivencia dentro de uma casa. Acho que tudo passa, 

porque a criança, ela é espelho dos pais, ou então, de, como você mesmo falou, dos 

cuidadores.”(M5); “Eu creio que sim, que tem assim, eu acho que tem hora que o bebê quer 

tanto aquela coisa, que fica aquela coisa. Ele insiste em querer descontar, assim, e bater. 

Bater na mãe, bater em qualquer pessoa ou então bater no chão.” (M20).  

Analisando os itens considerados negativos, verificou-se que, de forma geral, as mães 

responderam que seus bebês ainda não têm consciência do que é certo ou errado e, quando o 

fazem, é de modo involuntário. Portanto, segundo os relatos maternos, os bebês ainda não são 

capazes de expressar sentimentos ou ações negativas, como sentir rancor e machucar a mãe 

intencionalmente. Entretanto, algumas mães responderam de forma diferente e acreditam que 

seus bebês, mesmo com poucos meses de idade, já são capazes de tais sentimentos ou ações. 

Nesse sentido, esses dados são corroborados pelos resultados encontrados por Burchinal e 
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colaboradores (2010) ao investigarem a relação entre estilos parentais e práticas de punição 

física em bebês.  

Na referida pesquisa, os autores encontraram que muitas mães acreditam que seus 

bebês ainda não sabem claramente o que devem ou não fazer e, pautadas nessa percepção, 

não utilizam práticas punitivas. Além disso, essas mães apresentam um estilo parental mais 

responsivo. Porém, algumas mães acreditam que seus bebês se comportam mal 

intencionalmente e precisam ser punidos para aprenderem a responder à autoridade materna. 

Sobre esse aspecto, os autores sugerem que as percepções maternas acerca da 

intencionalidade comunicativa infantil podem estar ligadas às crenças sobre disciplina, 

segundo as quais, desde cedo, faz-se necessário ensinar os bebês a respeitarem as regras e a 

autoridade para que eles não se comportem de forma negativa para machucar ou “testar” os 

outros. Esse tipo de percepção materna também está relacionado com a influência dos valores 

e da cultura, que são refletidos nos comportamentos parentais. 

Em um estudo anterior, Feldman e Reznick (1996) também encontraram que algumas 

mães de bebês de 4 e 8 meses percebem seus filhos como sendo capazes de machucá-las de 

propósito e que esse tipo de percepção pode resultar numa inclinação à parentalidade abusiva, 

como, por exemplo, punir um bebê de 8 meses por chorar com intenção de irritar a mãe. 

Nesse sentido, cabe pontuar que os itens negativos da entrevista utilizada podem ser 

empregados também para identificar sinais de desajustamento emocional e mental das mães, 

especialmente em casos de depressão pós-parto.  

Por fim, foi feita a seguinte pergunta às mães: “Você acha que seu filho tenta ajudá-

la quando você está machucada?”. No grupo de mães de bebês de 4 meses, seis mães 

acham que seus bebês tentam, de alguma forma, ajudá-las quando elas estão precisando, 

especialmente no que se refere ao aspecto emocional, tal como demonstrado nos exemplos a 

seguir: “Sim. Basta eu ver o sorrisozinho lindo dele.” (M8); “De uma forma sim, de outra 
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não. Não a de agir, mas a de passar pra gente a felicidade dele tá ao lado, aquela calma. Ele 

quer passar ‘eu tô aqui!’. Não de chegar e cuidar do seu ferimento, não. Mas de passar 

harmonia pra gente, passa.” (M11). 

 O restante das mães desse grupo relatou que considera seus bebês muito novos para 

esse tipo de ação. No grupo de mães de bebês de 9 meses, apenas duas mães percebem seus 

bebês como sendo capazes de ajudá-las quando elas estão machucadas. Dezessete mães deste 

grupo acham que os seus bebês ainda não são capazes de tentar ajudá-las. Uma mãe não 

soube responder a essa questão. 

Verificou-se que a maioria das mães que responderam afirmativamente a essa 

pergunta mencionaram que, quando estão machucadas ou tristes, sentem-se melhor apenas 

pela presença do bebê, e não, necessariamente, em razão de comportamentos do bebê 

realizados com a intenção de ajudá-las. Assim, sugere-se que essas falas estão relacionadas, 

mais frequentemente, com o envolvimento afetivo das mães com seus filhos e com as 

emoções positivas que a maternidade evoca nelas, do que com as habilidades infantis 

propriamente ditas. 

Além disso, cabe pontuar que o elevado número de mães que respondeu 

negativamente a esta seção pode ser devido ora à percepção da mãe sobre a incapacidade do 

bebê de poder ajudá-la, ora à incompreensão delas sobre o que, de fato, a questão pretendia 

apreender, tais como os exemplos em que as mães solicitaram esclarecimentos: “Física ou 

emocionalmente? Os dois?”; “Assim, machucada em termos de quê?”.  

Como se pode perceber diante do conjunto de resultados, a análise minuciosa das 

respostas das mães à entrevista semiestruturada, resultante do processo de adaptação 

semântica do Infant Intentionality Questionnaire, permitiu identificar aspectos específicos 

relacionados à dimensão sociocomunicativa e cognitiva infantil, partindo da percepção 

materna. Essa análise, considerando as respostas e algumas incompreensões das mães sobre 
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as questões apresentadas, favoreceu ainda a elaboração de uma nova versão do instrumento 

utilizado, denominada Entrevista sobre percepção materna acerca da habilidade de 

comunicação intencional do bebê (Anexo C). Essa entrevista proposta é condizente com a 

compreensão e o repertório linguístico das participantes, bem como contribui para uma 

apreensão mais detalhada do que pensam as mães sobre as habilidades e os comportamentos 

comunicativos dos bebês. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou conhecer as percepções maternas acerca da habilidade de 

comunicação intencional de bebês no primeiro ano de vida. Essa habilidade infantil se 

constitui por meio das interações sociais, já no primeiro ano, como derivada da atividade 

cognitiva e do engajamento do bebê com os parceiros sociais. Diante disso, destaca-se a 

relevância de entender o modo como as mães percebem a habilidade de comunicação 

intencional infantil, tendo em vista que a compreensão da mãe acerca dessa habilidade pode 

influenciar suas práticas com o bebê.  

Para fundamentar as análises realizadas neste estudo, foram resgatadas premissas 

centrais do modelo histórico-cultural de Vygotsky, bem como utilizados argumentos de 

autores que discutem importantes aspectos relativos à cognição social infantil, tais como a 

hipótese de cérebro social, a capacidade dos bebês para interpretar as pistas socioemocionais 

daqueles com quem interagem, e as articulações entre aspectos biológicos e sociais. Em 

conjunto, essas pesquisas contribuem para o entendimento das habilidades sociocognitivas 

infantis ao apresentarem resultados de estudos que enfatizam o impacto da interação social na 

coconstrução de habilidades socioculturais, tipicamente humanas. 

Os resultados encontrados sugerem que o nível instrucional materno e o número de 

filhos podem influenciar as percepções das mães sobre o desenvolvimento e, mais 

especificamente, a percepção materna acerca da habilidade de comunicação intencional dos 

bebês. Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que outras características maternas também 

estão imbricadas no processo de construção dessas percepções, quais sejam, o conjunto de 

conhecimentos que cada uma possui sobre o desenvolvimento infantil, também influenciado 
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pelas especificidades de suas profissões e ocupações; os tipos de informações a que tem 

acesso e que amparam suas práticas cotidianas; as expectativas sobre seus filhos e suas 

experiências prévias; o sentido, para cada uma delas, de ser mãe; e ainda aspectos 

relacionados a sua personalidade. Também foram identificadas variações dessas percepções 

ao considerar a idade do bebê e as habilidades específicas deste em cada período, construídas 

em função das características próprias de cada situação social de desenvolvimento. 

Os resultados obtidos por meio da entrevista inicial permitiram conhecer como as 

mães percebem o desenvolvimento global infantil. Ao descreverem seus filhos, as mães 

apresentaram importantes dimensões do desenvolvimento, incluindo características de 

temperamento, aspectos sociocomunicativos, cognitivos, motores, entre outros. Além disso, 

as respostas maternas a essa entrevista oportunizaram uma discussão mais aprofundada sobre 

a atribuição de significado materna aos comportamentos dos bebês. Isto é relevante, pois, ao 

atribuir significados usando a fala nos momentos de interação, a mãe apresenta à criança 

aspectos relevantes do contexto, nomeia objetos e ações, assim como contribui para a 

emergência da habilidade de comunicação intencional infantil e para a aquisição da 

linguagem.  

Verificou-se que os relatos das mães de bebês de 4 meses referiram-se mais à 

atribuição de disposição aos comportamentos infantis, remetendo, principalmente, a estados 

fisiológicos dos bebês. Já entre as mães de bebês de 9 meses, a atribuição mais frequente foi a 

de volição, que se refere à atribuição de intenção aos comportamentos infantis. Entende-se 

que essas variações entre os grupos estudados podem estar relacionadas com as configurações 

próprias de cada contexto e do período do desenvolvimento infantil. Ademais, ao falarem 

sobre os seus filhos, as respostas das mães revelaram suas concepções de como os bebês se 

desenvolvem e aprendem, o que também pode estar orientando as práticas maternas de 

cuidado e socialização. 
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No que se refere aos resultados sobre a percepção materna acerca da habilidade de 

comunicação intencional infantil, foi possível identificar, por meio dos relatos das 

participantes, a importância da mãe como elemento mediador entre a criança e a cultura. Isto 

porque extratos de falas que emergiram dessa entrevista demonstram que a mãe significa as 

ações do bebê e responde aos comportamentos deste, o que favorece sua gradativa apreensão 

e inserção no contexto sociocultural. Os relatos apresentados nessa entrevista também 

demonstraram que os bebês de 9 meses exibem comportamentos mais sofisticados, expressos 

por um conjunto de gestos intencionais, o que não ficou evidente nos relatos das mães de 

bebês de 4 meses. Esses resultados podem sugerir que os comportamentos infantis, 

influenciados pelos intercâmbios sociais, passam por processos de reconfiguração dos quais 

deriva a comunicação intencional. De tal modo, as falas maternas parecem indicar um 

“reequipamento” do bebê (Vygotsky & Luria, 1996), bem como remontam à proposição 

contemporânea de cérebro social, segundo a qual os bebês apresentam uma predisposição 

para serem sociais que apenas se concretiza pela existência do outro social (Legerstee, 2013). 

Apesar dos relatos das mães de bebês de 4 meses, por vezes, indicarem que os bebês 

apresentam comportamentos intencionais, as mães de bebês de 9 meses mencionaram de 

forma mais clara e contundente exemplos que sugerem a presença da habilidade de 

comunicação intencional infantil neste período do desenvolvimento. É importante pontuar 

que, na primeira entrevista, essas habilidades também foram relatadas pelas mães de bebês 

desse grupo. Dessa maneira, os relatos das mães de bebês de 9 meses pareceram confirmar a 

existência de comportamentos considerados tipicamente intencionais, tais como o gesto de 

apontar, as vocalizações ritualizadas e o olhar alternado (Iverson et al., 2008; Legerstee, 

2013; Sung et al., 2013; Tomasello, 1998; 2003; Volterra et al., 2004; Vygotsky, 1996). 

Diante dos dados apresentados, foi possível verificar elementos levantados pelas mães 

que contribuem para entender melhor o conjunto de habilidades que compõem a cognição 
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social infantil, tais como o choro, o sorriso, as diversas configurações do olhar, as expressões 

faciais, os gestos e as vocalizações, estes inter-relacionados com as outras dimensões do 

desenvolvimento. Em consonância com a literatura nessa área, foram descritos pelas mães 

comportamentos, habilidades e situações que evidenciam o potencial sociocomunicativo das 

emoções e da motricidade dos bebês para a constituição da habilidade comunicativa 

intencional infantil. 

Considera-se relevante mencionar que este estudo apresenta dados empíricos sobre a 

percepção materna acerca da habilidade intencional de bebês de 4 e 9 meses e propõe uma 

nova versão do instrumento original, que passou por um processo de adaptação semântica e 

resultou na versão final denominada Entrevista sobre percepção materna acerca da 

habilidade de comunicação intencional de bebês. A referida entrevista pode ser utilizada por 

psicólogos e pesquisadores do desenvolvimento inicial com o intuito de realizar uma análise 

mais aprofundada acerca do domínio sociopragmático e intencional da linguagem e captar de 

forma mais ampla as percepções maternas acerca da habilidade de comunicação intencional 

infantil, no contexto brasileiro.  

No tocante a isso, ressalta-se que o formato de entrevista semiestruturada proposto 

com a adaptação realizada, bem como o rapport favorecido pela primeira entrevista, 

possibilitou maior liberdade para que as mães se sentissem à vontade para expressar suas 

compreensões sobre as perguntas realizadas e permitiu à pesquisadora esclarecer alguns 

termos que não faziam parte do repertório linguístico das mães. Entende-se que essas duas 

situações favoreceram uma maior apreensão das percepções maternas sobre o comportamento 

dos seus bebês, bem como auxiliaram na busca de um melhor formato para a entrevista em 

sua versão final.  

É importante pontuar que algumas mães, durante a realização da entrevista, relataram 

que nunca haviam pensando sobre determinados aspectos do desenvolvimento dos seus bebês 
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e que, a partir daquele momento, iriam tentar observar de outro modo e com um olhar mais 

atento os comportamentos infantis. Nesse sentido, destaca-se a contribuição da pesquisa 

também como um meio de intervenção (Reznick & Schwartz, 2001), na medida em que 

despertou a atenção das mães para as interações e o desenvolvimento dos seus filhos.  

Espera-se que a entrevista proposta neste estudo possa fornecer subsídios que 

auxiliem profissionais a levantar indicadores de possíveis alterações na linguagem e na 

comunicação, pela via dos relatos maternos, favorecendo uma maior compreensão sobre as 

habilidades sociocomunicativas dos bebês e o papel das atribuições e percepções maternas 

nas interações e no desenvolvimento infantil. Pretende-se ainda que esse instrumento se 

constitua numa ferramenta metodológica útil para fundamentar intervenções de psicólogos 

em diversos contextos, tais como os educativos e de saúde, e, em especial, que contribua para 

o planejamento de intervenções de psicólogos junto a grupos de gestantes, grupos de pais, 

díades mães-bebês no primeiro ano de vida, educadores e cuidadores infantis.  

Menciona-se, ainda, que os resultados apresentados devem ser analisados com 

cautela, já que o número de participantes e as características próprias de cada contexto de 

desenvolvimento não permitem generalizações. Por essa razão, eles devem ser analisados 

considerando-se as peculiaridades de cada cenário sociocultural nos quais as mães estão 

inseridas, as especificidades de cada bebê, as características próprias de cada mãe, o fato de 

elas terem, ou não, uma experiência prévia com a maternidade, bem como a presença de 

cuidadores secundários na vida diária de cada família. 

Sugere-se que futuros estudos investiguem essa temática de modo longitudinal, o que 

permite uma compreensão das percepções maternas e do desenvolvimento sociocomunicativo 

de cada bebê de forma contínua. Estudos que analisem também as interações mãe-bebê, por 

meio de uma análise microgenética e videográfica, em conjunto com as percepções maternas, 

podem fornecer dados mais precisos sobre o impacto da visão da mãe acerca da habilidade de 
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comunicação intencional de bebês nas trocas interativas. Além disso, indica-se que amostras 

de futuras pesquisas incluam maior número de mães usuárias dos serviços públicos de saúde 

e educação. 

Nessa linha, também é oportuno pontuar que as percepções maternas podem ser 

influenciadas pelas novas configurações familiares e pela presença de cuidadores 

secundários. Atualmente, a participação do pai nas práticas de criação dos filhos é mais 

constante por ser cada vez maior o número de mulheres que ingressam no mercado de 

trabalho; em consequência, os pais precisam deixar seus filhos cada vez mais cedo e por mais 

tempo sob os cuidados de babás, avós e/ou educadores de berçários.  

Diante do exposto, sugere-se ainda que futuros estudos incluam essas figuras de 

cuidado e investiguem as percepções e práticas de pais, babás, avós e educadoras infantis 

acerca da habilidade de comunicação intencional de bebês. Relacionado a isso, aponta-se a 

necessidade de mais estudos no contexto brasileiro que investiguem os momentos, tipos e 

frequências das interações entre o bebê junto a esses grupos, considerando as repercussões 

das interações iniciais adulto-bebê no desenvolvimento global infantil. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

             Prezada Senhora, 

 

Esta pesquisa é sobre percepções maternas acerca da habilidade de comunicação 

intencional de bebês no primeiro ano de vida e está sendo desenvolvida por Laísy de Lima 

Nunes, aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social (mestrado) da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Fabíola de Sousa Braz 

Aquino. 

Os objetivos do estudo são conhecer as percepções maternas sobre a intencionalidade 

comunicativa dos bebês no primeiro ano de vida e verificar as possíveis variações dessas 

percepções. A finalidade deste trabalho é contribuir para o entendimento da intencionalidade 

comunicativa infantil, pelo impacto acerca das concepções dos adultos sobre essa habilidade 

nas interações estabelecidas. Além disso, vislumbra-se que este estudo contribua para o 

planejamento de intervenções no campo da comunicação e linguagem infantil, bem como nas 

suas possíveis alterações.  

Solicitamos a sua colaboração para a entrevista, como também sua autorização para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.   

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a senhora não é 

obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

As pesquisadoras estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

__________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

                                           

                                                                                                                 



192 

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

pesquisadora Laísy de Lima Nunes.   Telefones: (83) 8848-3332 / (83) 9654-9006. E-mail: 

la.laisy@hotmail.com. 

Endereço do CEP: Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º 

andar  - CCS – João Pessoa. E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

Laísy de Lima Nunes 

Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:la.laisy@hotmail.com
mailto:eticaccsufpb@hotmail.com


193 

 

ANEXO B 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA RESULTANTE DO PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO SEMÂNTICA DO INFANT INTENTIONALITY QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

Você acha que seu bebê pode sentir: 

1. Felicidade? 

2. Alegria? 

3. Amor? 

4. Medo? 

5. Tristeza? 

6. Culpa? 

7. Surpresa? 

8. Você acha que seu bebê sabe quando está sujo, com fome, ou cansado? 

9. Quando seu bebê chora, você acha que ele sabe que precisa de alguma coisa? 

 

 

 

 

10. Quando seu bebê chora, você sente que ele quer lhe dizer que está com dor ou triste? 

11. Quando seu bebê chora, você acha que ele sabe que deve fazer algo para satisfazer a 

necessidade dele? 

12. Quando seu bebê está sujo, com fome ou cansado, você acha que ele sente que pode 

fazer algo sobre isso? 

13. Você acha que os bebês nascem com habilidades de comunicar suas necessidades?  

Descreva a capacidade do seu bebê em ter suas necessidades atendidas nos seguintes 

domínios: 

14. Necessidades cognitivas (por exemplo: pegar objetos que ele acha interessante) 

15. Necessidades socioemocionais (por exemplo: ter certeza que você está perto e atenta 

as comunicações sociais dele) 

16. Necessidades motoras (por exemplo: ter certeza que você o coloca no chão quando ele 

quer explorar algo) 

17. Quando seu bebê estende a mão para um brinquedo, lhe parece que ele pretende pegar 

o brinquedo? 

18. Quando seu bebê está olhando ao redor, você acha que isso é porque ele quer aprender 

sobre o mundo? 

19. Você acredita que os bebês buscam experiências emocionais e têm muitas maneiras de 

alcançar esse objetivo? 

20. Você acha que os bebês sabem mais do que eles podem expressar? 

 

 

 

 

21. Você acha que seu bebê sabe que você teve ou não um dia ruim? 

Você acha que os bebês podem sentir quando seus cuidadores estão: 

Consciência dos bebês sobre os seus próprios estados 

Autoeficácia dos bebês 

 

Consciência dos bebês sobre os estados dos outros 
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22. Preocupados? 

23. Felizes? 

24. Tristes? 

25. Surpresos? 

26. Você acha que os bebês podem reagir à insegurança de suas mães? 

27. Você sente que seu bebê tem mais consciência do seu humor do que do humor dos 

outros? 

28. Você acha que seu bebê tem consciência do sofrimento de outra criança? 

 

 

 

 

29. Você sente que o seu bebê está tentando lhe dizer algo? 

30. Quando seu bebê sorri, é porque ele quer que você faça algo para ele? 

31. Quando seu bebê sorri, é porque ele sente que algo está lhe incomodando e ele pode 

fazer você se sentir melhor? 

32. Quando seu bebê sorri, você acha que ele pretende lhe dizer algo? 

33. Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe que você está perto e pode cuidar das 

necessidades dele? 

34. Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe que ele pode consegui ajuda através 

do choro? 

35. O seu bebê sempre chora porque está com raiva de você? 

36. Quando seu bebê lhe machuca (ex.: mordendo enquanto está mamando ou chutando 

durante a troca de fraldas) você acha que ele faz de propósito? 

37. Você acha que alguns bebês são rancorosos? 

38. Você acha que seu filho tenta ajudá-la quando você está machucada? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficácia dos bebês nos outros 
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ANEXO C 

 

ENTREVISTA SOBRE PERCEPÇÃO MATERNA ACERCA DA HABILIDADE DE 

COMUNICAÇÃO INTENCIONAL DO BEBÊ 

 

 

 

 

Você acha que seu bebê pode sentir: 

1. Felicidade? 

2. Alegria? 

3. Amor? 

4. Medo? 

5. Tristeza? 

6. Culpa? 

7. Surpresa? 

8. Você acha que seu bebê sabe quando está sujo, com fome, ou cansado? 

9. Quando seu bebê chora você acha que ele sabe que ele precisa de algo? 

 

 

 

 

 

10. Quando seu bebê chora, você sente que ele quer lhe dizer que está com dor ou triste? 

11. Quando seu bebê chora, você acha que ele sabe que deve fazer algo para satisfazer a 

própria necessidade? 

12. Quando seu bebê está sujo, com fome ou cansado você acha que ele se sente capaz 

que pode fazer algo? 

13. Você acha que os bebês nascem com habilidades de comunicar suas necessidades? 

Descreva a capacidade do seu bebê para ter suas necessidades atendidas nos seguintes 

domínios: 

14. Necessidades cognitivas (por exemplo: pegar objetos que ele acha interessante) 

15. Necessidades socioemocionais (por exemplo: ter certeza de que você está perto e 

atenta as comunicações sociais dele) 

16. Necessidades motoras (por exemplo: ter certeza de que você o coloca no chão quando 

ele quer explorar algo) 

17. Você acha que, quando seu bebê estende a mão em direção a um brinquedo, é porque 

ele pretende pegá-lo? 

18. Quando seu bebê está olhando ao redor, você acha que é porque ele quer aprender 

sobre o mundo? 

19. Você acredita que os bebês buscam experiências emocionais e têm muitas maneiras de 

alcançar esse objetivo? 

20. Você acha que os bebês sabem mais do que eles podem expressar? 

 

 

 

 

21. Você acha que seu bebê sabe se você teve ou não um dia ruim? 

Percepção do bebê sobre seus próprios estados 

Percepção do bebê de comunicar e satisfazer suas próprias necessidades 

Percepção dos bebês sobre os estados dos outros 
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Você acha que os bebês podem sentir quando seus cuidadores estão: 

22. Preocupados? 

23. Felizes? 

24. Tristes? 

25. Surpresos? 

26. Você acha que os bebês podem reagir à insegurança de suas mães? 

27. Você sente que seu bebê reconhece mais o seu humor do que do humor dos outros? 

28. Você acha que seu bebê percebe o sofrimento de outra criança? 

 

 

 

 

 

29. Você sente que o seu bebê tenta lhe dizer algo? 

30. Quando seu bebê sorri, é porque ele quer que você faça algo para ele? 

31. Quando seu bebê sorri, é porque ele sente que algo está lhe incomodando e ele pode 

fazer você se sentir melhor? 

32. Quando seu bebê sorri, você acha que ele pretende lhe dizer algo? 

33. Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe que você está perto e pode cuidar de 

suas necessidades? 

34. Quando seu bebê chora, você sente que ele sabe que ele pode consegui ajuda através 

do choro? 

35. O seu bebê sempre chora porque está com raiva de você? 

36. Quando seu bebê lhe machuca (ex.: mordendo enquanto está mamando ou chutando 

durante a troca de fraldas) você acha que ele faz de propósito? 

37. Você acha que alguns bebês são rancorosos? 

38. Você acha que seu bebê tenta ajudá-la quando você precisa? 
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