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RESUMO
No presente trabalho, refletimos sobre o aprendizado de bebês em um espaço
educativo e rico em estímulos, buscando seu desenvolvimento integral desde seus
primeiros anos de vida. Tratamos aqui sobre a infância e as diferentes visões sobre
a mesma, nos diferentes contextos; sobre o direito de brincar da criança; o
desenvolvimento infantil e do bebê, focalizando a teoria Piagetiana; a importância do
jogo e o jogo para acriança e quais as suas contribuições para seu desenvolvimento
segundo Piaget; o lúdico e o brincar para a criança no período Sensório-motor, no
qual ressaltamos a importância de se aprender de forma prazerosa, para que a
aprendizagem seja ainda mais significativa. Realizamos observações, através de
fotos, anotações e intervenções, as quais originaram um estudo de caso no berçário
de uma instituição privada, situada na região central da cidade de Londrina/PR.
Concluímos da revisão da literatura e do estudo de caso, que o Brincar é essencial
para a formação e construção de conhecimento do bebê, para o desenvolvimento de
sua autonomia, e a importância de práticas de caráter lúdico nas escolas para o
desenvolvimento integral do ser humano, a começar pelos seus primeiros anos de
vida.
Palavras-chave: Bebês. Desenvolvimento. Aprendizagem. Brincar.

GIRALDES, Giane Souza de Oliveira. Playing and its relevance for the baby in
the sensorial-engine period. 2009. 97p. Course Conclusion Job Degree In Pedagogy
(Pedagogy Graduation) – Londrina State University, Londrina/Pr, 2009.

ABSTRACT
In the present work, we reflect on the learning of babies in an educative and rich
space in stimulatons, searching its integral development since its first years of life.
We treat here on infancy and the different visions on the same one, in the different
contexts; on the right to play of the child; the infantile development and of the baby,
focusing the Piagetiana theory; the importance of the game and the game for
become childish and which its contributions for its development according to Piaget;
playful and playing for the child in the sensorial-engine period, in which we stand out
the importance of if learning of pleasant form, so that the learning is still more
significant. We carry through comments, through photos, notations and interventions,
which had originated a study of case in the nursery of a private institution, situated in
the central region of the city of Londrina/PR. We conclude of the revision of the
literature and the study of case, that playing is essential for the formation and
construction of knowledge of the baby, for the development of its autonomy, and the
importance of practical of playful character in the schools for the integral
development of the human being, to start per its first years of life.

Key Words: Babies. Development. Learning. Play.
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INTRODUÇÃO

No contexto histórico da educação, durante muitos anos, as
instituições que atendiam crianças de 0 a 6 anos, tinham uma prática de caráter
assistencialista, onde era focado o ato do cuidar das crianças. Muitas
transformações, a começar pelo entendimento do que é a infância foram ocorrendo e
concepções foram modificadas com o passar dos anos e nos diferentes contextos,
bem como, a sociedade ficou mais consciente da importância das experiências na
primeira infância, o que motivou demandas por uma educação institucional para
crianças de zero a seis anos.

Ao analisarmos o documento Leis diretrizes e Bases da Educação Nova LDB 9394/96, observamos que a Educação Infantil tem por intuito o
desenvolvimento integral da criança até os seus seis anos de idade, em seus
aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, complementando a ação
da família e da comunidade.

Modificar a concepção de educação assistencialista significa atentar
para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve,
principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever concepções
sobre a infância, por exemplo. Atualmente, a grande maioria das instituições
educacionais incorporam de maneira integrada as funções de educar e cuidar, visto
que são práticas indissociáveis.

Discussões sobre cuidar e educar e, ainda, sobre educar para o
desenvolvimento ou para o conhecimento têm constituído, portanto, o panorama de
fundo sobre o qual se constroem as propostas em educação infantil. Assim, a
elaboração de propostas educacionais, veicula necessariamente concepções sobre
criança, educar, cuidar, brincar e aprendizagem, cujos fundamentos devem ser
considerados de maneira explícita.
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A educação infantil, então, como sendo a base da formação do
homem e de seu desenvolvimento integral, é o objeto deste estudo, bem como,
discutir sobre, propiciar a começar pelos berçários, situações de educar, cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e, como estas situações
podem contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis.

Buscamos, ainda, neste trabalho, utilizar de práticas pedagógicas
que valorizem as especificidades do bebê, pois entendemos que este possui uma
natureza singular, que os caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de
um jeito muito próprio. Considerar que os bebês são diferentes entre si, implica
propiciar uma educação infantil baseada em condições de aprendizagem que
respeitem suas necessidades e ritmos individuais, visando a ampliar e a enriquecer
as capacidades de cada bebê, considerando-os como pessoas singulares e com
características próprias. Individualizar o berçário, ao contrário do que se poderia
supor, não é marcar e estigmatizar os bebês pelo que diferem, mas levar em conta
suas singularidades, respeitando-os e valorizando-os como fator de enriquecimento
pessoal e cultural.

As práticas desenvolvidas com os bebês devem guardar relações
específicas com os níveis de desenvolvimento destes e faixa etária e, também,
respeitar e propiciar a amplitude das mais diversas experiências em relação a estas
práticas propostas.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Será que o brincar hoje é visto como algo relevante na Educação
Infantil, ou seja, como algo essencial na formação integral do indivíduo, a começar
pela educação Infantil, principalmente no Berçário? Aos bebês tem se proporcionado
um ambiente rico em experiências e vivências que propiciem seu desenvolvimento
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integral? As profissionais da educação estão capacitadas para observar e criar
espaços que considerem as reais necessidades de cada bebê e as profissionais
promovem o desenvolvimento e a aprendizagem por meio do brincar? O trabalho
pedagógico está sendo realizado?

Os assuntos pertinentes à infância e a educação deveriam ser vistos
na atualidade, com mais responsabilidade por toda nossa sociedade. No entanto, a
maioria, principalmente, no berçário e educação infantil ainda continuam com
predominância no caráter assistencialista, não tendo, na maioria das vezes,
intencionalidade educativa.

Devido ao baixo investimento público e, por se tratar de berçário que
gera custos maiores que uma pré-escola, existe um grande contingente de crianças
fora desse sistema de ensino, ou até mesmo, inseridas em instituições em situações
precárias.

Ainda hoje, as pessoas vêm o berçário como um “depósito de
bebês”, algo muito fácil para se trabalhar, o que na realidade não deveria ser. No
que se refere ao profissional, este possui menor qualificação, não necessitando de
formação específica para atuar nesses espaços. Talvez alguns atuem assim, porque
desconhecem sua autêntica importância, pois o berçário precisa de profissionais
capacitados, uma educação embasada na responsabilidade, cuidados, trabalho
pedagógico e amor, para que as crianças possam desenvolver-se integralmente,
uma vez que este desenvolvimento e aprendizagem se inicia no nascimento.

Justificamos a realização destes estudos por acreditarmos que o
berçário deve ser visto como parte integrante do Sistema Educacional e que, ao
contrário, do que muitos imaginam, estes espaços precisam propiciar o
desenvolvimento das potencialidades, por meio da interação, do educar, do cuidar e
intervenções, por meio do brincar, pois o bebê é um sujeito ativo na construção de
seu conhecimento e na estruturação de sua inteligência. Eles aprendem a partir de
suas ações e reflexões com o objeto, bem como na interação com seus coetâneos,
com o adulto e o ambiente.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em cinco capítulos principais,
sendo este último um estudo de caso.

No Capitulo 1., apresentamos as diferentes concepções da
infância dentro do contexto histórico e o direito de brincar das crianças.

O Capitulo 2. refere-se ao desenvolvimento infantil e, especifico,
do bebê, discorrendo sobre seu desenvolvimento e sua aprendizagem nesta faixa
etária, focando a teoria Piagetiana.

No Capitulo 3. nos ocupamos em discutir e refletir sobre a
importância do brincar para o bebê e suas contribuições, segundo Piaget.
Abordamos ainda, o caráter lúdico, considerando que o mesmo é propiciador de
aprendizagem e essencial nos espaços infantis, pois faz com que todo trabalho seja
prazeroso e significativo.

O estudo de caso, descrito no Capitulo 4., foi realizado por meio
de uma análise do desenvolvimento de um bebê de quatro a cinco meses até seus
dez meses de idade, apoiado nos referenciais teóricos utilizados na pesquisa.

E, por final, nas Considerações Finais elucidamos a importância
do espaço do berçário, na promoção do desenvolvimento e da aprendizagem dos
bebês, bem como, de se pensar no investimento na formação do profissional que
atuará neste espaço.
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CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

Local

O estudo foi realizado em uma instituição privada, situada na região
Central da cidade de Londrina/PR. Esta atende crianças da Educação Infantil até
Ensino Fundamental, ou seja, crianças de 4 a 12 anos.

Participantes

Participaram desta pesquisa a professora, duas auxiliares que
atuam no Berçário e um dos bebês. A professora possui graduação em Educação
Física e está cursando a especialização em Educação Infantil, e das duas auxiliares,
uma possui graduação em Pedagogia e a outra está se graduando em Pedagogia. O
bebê é do sexo feminino e foi observado dos 4 aos 10 meses de idade.

PROCEDIMENTOS

Em relação à metodologia escolhida, optamos pelo estudo de caso
com o objetivo de obter informações relativas acerca de práticas do brincar para os
bebês, destacando a importância destas, para a promoção do desenvolvimento e da
aprendizagem.
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Deste modo, esta pesquisa está embasada em um estudo de caso
fundamentado em Yin (2003), que descreveu um roteiro de trabalho a ser
desenvolvido “[...] o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um
método que abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens
específicas à coleta de dados e a análise de dados” (p.33).

Ainda, conforme Goldenberg (2003):

O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas,
por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de
apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade
de um caso concreto. [...] (p. 34-35).

Este estudo possibilitou uma análise através de uma intervenção
pedagógica, com o objetivo de reunir informações permitindo um acompanhamento
detalhado

que

observa

a

particularidade,

vivências,

situações,

conflitos,

aprendizagens, entre outros. Acompanhada de uma reflexão fundamentada em
autores da área abordada para a formulação dos resultados.

16

1 INFÂNCIA E O DIREITO DE BRINCAR

1.1 Concepção de Infância

Por um longo período, na antiguidade especificamente, as crianças
eram tratadas como se não tivessem necessidades e características próprias. Não
havia o conceito de infância que se tem hoje.

Ao analisar a história da infância percebemos que, até o século XIII,
segundo Áries (apud Batista e Moreno, 2005, p.7-8) “a arte medieval desconhecia a
infância”, a criança era considerada como um adulto em miniatura, se vestia e se
portava como tal. A começar pelos séculos XVI e XVII com o pensamento
pedagógico moderno onde foram criadas novas perspectivas educacionais e
“escolas para os pequenos” na Inglaterra, França e outros países da Europa. Ao
longo dos séculos, podemos constatar que a infância foi sendo descoberta,
conforme nos relata as autoras.

A infância e a própria criança passam por períodos da história
atrelada à Filosofia, e revela algumas visões míticas sendo vista como um
“homúnculo”, onde a criança é um adulto em miniatura, “selvagem”, onde ela é vista
como um animal, o qual precisa ser domesticado, e “antitépico”, onde ela é inocente,
portanto moldável. Estes modelos foram criados em diferentes contextos, o que
expressa o que o adulto sente e cria a respeito da criança, como forma de
demonstrar sua insegurança diante de sua imprevisibilidade, “com o intuito de
mitologizá-las como se fossem moldadas pela natureza segundo a medida que
tentamos impor-lhes”. WARTOFSKY (apud BATISTA e MORENO, 2005, p. 8).
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Diferentes obras daquele período revelam as crianças vestidas como
adultos e também que começavam a trabalhar muito cedo. Atos de violência
cometidos contra as mesmas eram considerados normais.

As raízes da educação para a primeira infância sempre existiram.
Nos tempos antigos o educar e o cuidar das crianças, era responsabilidade das
famílias. A educação da primeira infância surge a partir do momento que foram
criadas as instituições específicas para grupos de crianças, fora de seus ambientes
familiares, por conseqüência de movimentos culturais e religiosos. Educadores e
filósofos contribuíram, intensamente, nesse processo.

No final do século XIX, muitas crianças foram liberadas de trabalhos
pesados, os quais chegavam em até 12 horas de jornada de trabalho diárias. Com o
avanço da industrialização, várias mulheres tiveram que deixar seus filhos aos
cuidados de instituições que as acolhiam, por não terem onde ficar. Estas tinham
como principal objetivo o assistencialismo, que possui presença marcante até os
dias atuais.

A infância, então, passou por várias fases, até chegar aos dias de
hoje, onde a educação valoriza a infância e a vê como uma fase necessária e muito
importante para o desenvolvimento do adulto em si, conforme nos mostra Chateau
(1987, p.14), “a infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta”.

1.2 O Direito de Brincar

Segundo o Estatuto da Criança e do adolescente de 1990, o brincar
é um direito da criança, o qual é reconhecido perante declarações, convenções e
leis.
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Mesmo sendo reconhecido, ainda há muitas crianças que não
possuem este direito, embora ninguém o questione. Para Santos (1995), os motivos
são diversos, como em casos por exemplo, das crianças que perdem seu direito de
brincar nos primeiros anos de sua infância por decorrência de alguma deficiência
física ou mental, bem como das crianças que necessitam trabalhar desde cedo para
ajudar seus pais na renda familiar. A autora conta que a ausência do brinquedo não
é um impedimento, porque as mesmas utilizam de sua imaginação, mas ressalta que
“o brinquedo é um suporte material que facilita o ato de brincar” (SANTOS, 1995, p.
5).

Há também as crianças de classe alta, que não têm tempo para
brincar devido ao excesso de atividades que seus pais a colocam no dia-a-dia, a
exemplo, ginástica, inglês, balé, natação, desenvolvendo segundo Didonet (apud
SANTOS, 1995, p.5), em alguns casos, o estresse infantil, o qual é causado pelo
“cansaço físico e pela ansiedade”.

Outro ponto a ser verificado, é a questão do espaço físico que tem
dificultado o ato de brincar, pois foram esquecidos os quintais, que se transformaram
em apartamentos, existem poucas praças e jardins, as ruas violentas e as mães
tomaram em sua maioria um grande espaço no mercado de trabalho, deixando
assim pouco tempo e espaço para a ludicidade de seus filhos.

Santos (1995) declara:

É necessário considerar sempre, o brincar como um ato de grande
importância,que oportuniza à criança a escolha entre os múltiplos
tipos de brinquedos oferecidos na sociedade. Podemos afirmar, sem
dúvida, que tanto as brincadeiras de rodas cantadas, as
dramatizações como os brinquedos industrializados e artesanais são,
todos, imprescindíveis na vivencia infantil (p. 5).

Portanto, é muito importante que haja a vivência infantil, não importa
o tipo de brincadeiras ou brinquedos, mas sim que a criança deve brincar e ter
acesso a escolha de seus brinquedos.
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2 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

2.1 O desenvolvimento do bebê

Os

primeiros

anos de

vida de

um ser

humano

são

de

desenvolvimento intenso, com experiências extremamente significativas, como a
exemplo, os primeiros passos de um bebê.

Ao longo, principalmente de seu primeiro ano de vida, as
experiências que tiverem serão extremamente significativas para o
seu desenvolvimento, no que diz respeito á intensidade, à freqüência
e a satisfação de determinadas necessidades básicas que são
estruturantes para o ser humano (BORGES, 2002, p. 89).

O bebê, nesta faixa etária, precisa de um tratamento especial. Seu
bem-estar é de fundamental importância para seu desenvolvimento físico, intelectual
e mental, pois está comprovado cientificamente que experiências positivas nestas
áreas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de seu cérebro.

O desenvolvimento mental do mesmo modo que o crescimento físico
é um processo de esquematização, porque a mente é na sua
essência, a totalidade de uma crescente multidão de padrões ou
esquemas de comportamento. Um esquema de comportamento é um
movimento ou uma ação que apresenta uma forma mais ou menos
definida [...] O bebê um pouco depois do nascimento começa a fixar
os olhos nos objetos, isso se dá através do controle motor. A visão é
de tal modo fundamental no desenvolvimento da mente, na qual,
acha-se profundamente ligado ao desenvolvimento do sistema
nervoso (GESELL, 1992, p. 5 e 7).

Para tanto, há uma diferenciação no estimular dos bebês e das
crianças maiores, pois, bebês aprendem de forma muito diversa, principalmente pelo
mecanismo da repetição, da imitação e da exploração sensorial e por meio do
brincar.
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Assim, o bebê pode apresentar longos períodos de concentração
desde que este esteja interessado em algo. Ressaltamos que cada um possui sua
individualidade, por isso atividades prazerosas para alguns, pode não ser para
outros. O próprio desenvolvimento acontece de maneira individual. É durante este
período que a criança irá desenvolver sua personalidade e adquirir capacidades
motoras, perceptivas, cognitivas, linguísticas, sociais etc.

Os primeiros a participarem mesmo sem ter o conhecimento desta
relevância em sua maioria, são os pais, que colaboram e participam deste momento
especial e importante na vida de seus filhos. Portanto, a interação e estimulação
possuem um papel importantíssimo, pois têm como objetivo perceber e desenvolver
os reflexos visuais, motores, gustativos, olfativos, táteis e também a oralidade.

Para o bebê que já nasce geneticamente predisposto à interação
social, sua experiência se estrutura e ganha sentido com a
provocação do outro, estruturando assim as suas atividades
cognitivas, psíquicas e motoras, que impulsionarão a maturação e o
desenvolvimento de seu sistema nervoso, aparato central do nosso
organismo e responsável por boa parte de nossas funções
essenciais (BORGES, 2002, p. 90).

O outro nesse processo seja pai, profissional ou responsável, são os
que possibilitam ou não, os primeiros vínculos e interações que farão estas crianças
terem contato com o mundo que as cerca. O vínculo dos pais com o bebê se forma
através do contato, como: acariciá-lo, o olhar para ele, e outras formas de interação
e afeto.

O que é essencial na formação desse vínculo é a oportunidade para
os pais e para o bebê desenvolverem um padrão mútuo, interligado,
de comportamento de apego, uma harmoniosa “dança” de interação
(BEE, 2003 p. 351).

As relações de apego variam de uma criança para outra, alguns são
mais apegados, outros não, acostumam rapidamente com os professores da sala, ou
choram excessivamente. O bebê começa a desenvolver e expressar suas emoções
logo após o nascimento. Com o tempo passa a responder mais as pessoas que o
cercam, por meio de sorrisos, choros, aproximando-se das pessoas, ou mesmo
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levantando

os

braços.

Estas

demonstrações

são

importantíssimas

no

desenvolvimento dos mesmos, pois “... a construção de um vínculo de qualidade que
fundará o desenvolvimento do bebê” (BORGES, 2002, p. 91).

2.2 O Desenvolvimento da Criança de Zero a Dois Anos Segundo Piaget

Para compreendermos um pouco do desenvolvimento da criança,
mostraremos no Quadro 1. um resumo, de alguns reflexos primitivos e adaptativos,
os quais os bebês quando nascem, possuem.

REFLEXO:
Tônico cervical:

Agarrar:

Moro:

Marcha automática:

Babinski:

Rotação:

DURAÇÃO:

Onde o bebê estende o
braço para o mesmo lado Desaparece aos 4 meses.
que a cabeça está virada.
O bebê segura com força o Desaparece por volta de 3
dedo do adulto.
ou 4 meses.
O bebê estende os braços,
suas pernas e dedos, estica Desaparece por volta dos 6
as costas e atira a cabeça meses.
para trás.
O
bebê
dará
passos Desaparece por volta de 8
alternando os pés como se semanas na maioria dos
bebês.
estivesse caminhando.
O bebê abre os dedos dos Desaparece entre 8 e 12
pés.
meses.
O bebê vira a cabeça na
direção que sente o toque,
abre a boca e faz movimento
de sucção.

Quadro 1. Reflexos Primitivos e Adaptativos.
Fonte: Adaptado de Bee (2003, p.113).

Depois de 3 semanas,
transforma-se
em uma
resposta voluntária de virar
a cabeça.
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O Bebê já nasce então com estes reflexos. Mais tarde, ele
desenvolve outras habilidades, que segundo Bee, como as habilidades motoras as
quais seguem dois padrões sendo estes o “cefalocaudal” (onde o desenvolvimento
parte da cabeça e segue para baixo) e o “proximodistal”, do tronco para fora (onde
o bebê segura a cabeça antes de sentar ou de se virar e senta antes de engatinhar).
(BEE, 2003, p.114).

A autora ressalta ainda, que as capacidades perceptuais e as
capacidades motoras do bebê são bastante limitadas. Há também as habilidades
sociais, diferente dos animais, pela capacidade que os seres humanos têm de ser
independentes. Para sobrevivermos, destaca, precisamos nos relacionar e
começamos a desenvolver isso desde bebês, onde desenvolvemos comportamentos
afetivos nas primeiras semanas do nascimento. Como o bebê ainda não tem a
capacidade de falar ou movimentar-se muito, ele estabelece conexões através das
emoções como o choro, riso, parecer surpreso, etc. Os pais utilizam assim, deste
canal para estabelecer um mútuo contato e para adaptar-se ao comportamento do
bebê. (BEE, 2003, p. 116)

O desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, então,
acontecem no meio físico e social, utilizando-se principalmente da linguagem. No
meio físico, o bebê vai se constituindo em um indivíduo diferenciado, com suas
vontades. Ele passa por um processo de mudanças complexas como as biológicas,
psicológicas e sociais, o que produz nele transformações de caráter qualitativo. O
desenvolvimento por sua vez, envolve diferentes maneiras de aprendizagens,
expandindo e aprofundando a experiência individual.

Como resultado das adaptações da criança ao meio, a construção
do conhecimento envolve dois mecanismos reguladores: a assimilação, pela qual a
criança exercita os esquemas já construídos, entra em contato, recebe e interage
com dados novos, e a acomodação, pela qual ela se apropria desses dados,
incorpora-os e também transforma seus esquemas iniciais em assimilação.
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Para haver a construção do conhecimento, deve haver a
assimilação, acomodação e o alcance do novo equilíbrio, o qual é provisório, para
que possa ser desafiado novamente, e assim sucessivamente continuar seu
processo.

Na visão piagetiana, os bebês constroem o conhecimento logo após
seu nascimento, e também o funcionamento da assimilação e da acomodação.
Durante os primeiros anos de vida, os bebês têm mais facilidade de construção dos
conhecimentos físicos manipulando-os, ou seja, os objetos.

Juntamente com o desenvolvimento das estruturas cognitivas,
ocorre também o das estruturas afetivas. Os primeiros sentimentos adquiridos são
observados com as primeiras diferenciações cognitivas. Estes sentimentos estão
intimamente ligados às ações da criança.

Nos dois primeiros anos de vida, cada período ou estágio
caracterizado

por

comportamentos

que

refletem

as

estruturas

cognitivas

qualitativamente superiores, podem ser compreendidos e unificados aos anteriores.

Portanto, o novo período não substitui o velho, mas o supera e da
mesma maneira, ajuda a explicar o seguinte. Assim ocorre, durante todo o curso do
desenvolvimento cognitivo; à medida que a criança se desenvolve cognitivamente,
as mudanças ocorridas afetam o comportamento em todas as áreas.

Os processos assimilação e acomodação são internos, e não
externamente controlados. O afeto neste contexto desempenha um importante papel
neste controle. Piaget (1996) citou que todo desenvolvimento intelectual é
adaptação, no sentido Biológico. Cada pequeno progresso torna o indivíduo melhor
equipado para lidar com as demandas da vida. Os processos não aumentam de
maneira independente, mas sim um processo auto-reajustável.

Portanto, é relevante que conheçamos um pouco sobre o estágio
sensório motor, no qual se encontra as crianças de zero a dois anos, segundo a
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teoria piagetiana. O bebê ao nascer traz consigo um pequeno repertório de
esquemas básicos, dos quais avança para representação simbólica em uma série de
seis subestágios:

2.2.1 Primeiro Sub-Estágio Sensório Motor (zero a um mês)

Logo após o nascimento do bebê, seus reflexos são de grande
importância no seu repertório de comportamento, dos quais se classificam como
respostas físicas automáticas que ocorrem involuntariamente por um estímulo
específico.

Ele traz consigo uma série de reflexos básicos, os quais são
essenciais para sua sobrevivência, como: chorar, sugar, o agarrar, após esfregar a
palma da mão do bebê com o dedo ele responderá a este estímulo segurando
fortemente o dedo da pessoa que está esfregando, o reflexo tônico-cervical, no qual
o bebê após ser colocado deitado de costas e acordado com a cabeça virada de um
lado estenderá seus braços do mesmo lado da cabeça, entre tantos outros. Aos
poucos o bebê começa a desenvolver acomodações simples, como procurar o seio
da mãe para sugar, sendo que, até então, o seio era colocado em sua boca.

O bebê assimila todos os estímulos por meio dos reflexos, no
decorrer dos primeiros dias e semanas, e aos poucos vai enriquecendo seu
repertório através das informações assimiladas.

Em relação a objetos, quando nasce não tem as noções do conceito
dos mesmos, todos são levados à boca. O que ele não alcança é se diferenciar do
meio em que o cerca. Não desenvolve nenhum tipo de imitação e capacidade de
integrar diferentes sentidos. A área afetiva é relacionada com os reflexos.
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2.2.2 Segundo Sub-estágio Sensório Motor (um a quatro meses)

Esta fase se caracteriza também por um início de coordenação de
esquemas de diferentes sentidos, como olhar na direção de um som. O bebê ainda
não vincula as ações do seu corpo a algum resultado real fora dele.

Este período é classificado, segundo Piaget (1989) de reações
circulares primárias, uma vez que estão relacionadas aos esquemas de exploração
do bebê sobre seu corpo.

Nesse primeiro período, a criança se desenvolve no sentido de
iniciar o controle da cabeça e do tronco, ou seja, aos poucos vai ficando mais firme e
consegue sentar amparada por algum objeto. Começa também a interagir com os
que o cercam. Os bebês já nascem com esses meios para vencer as dificuldades.
“Tais progressos são explicados pelos recursos que já possuem ao nascer, os quais
vão se desenvolvendo gradualmente” (OLIVEIRA, 2001, p.74).

Tais progressos em sua maioria estão interligados à estimulação
que recebe do outro dos quais convivem. No que se refere ao desenvolvimento
motor, aos poucos os bebês já conseguem movimentar suas mãos que antes
ficavam mais fechadas, coloca-as para frente e para trás, algum tempo depois
consegue pegar e morder os brinquedinhos. “Ao levar coisas à boca aumenta seu
repertório de informações, e há, ao mesmo tempo, prolongamentos de prazer! Sugar
é extremamente prazeroso e necessário para o bebê”. (BORGES, 2002, p.94).

Essas condições variam de um bebê para outro, pois cada um tem
seu ritmo, sua individualidade.
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2.2.3 Terceiro Sub-estágio Sensório Motor (quatro a oito meses)

O bebê, nesta fase, irá repetir uma ação a fim de provocar uma
reação fora do corpo, por exemplo, uma criança de três meses de idade, pode estar
apresentando uma reação circular secundária quando sacode a mão repetidamente,
para ouvir o som do chocalho.

Ele torna-se muito mais consciente dos eventos fora de seu corpo e
tenta fazer com que estes eventos aconteçam novamente, em uma espécie de
aprendizagem por tentativa e erro. Durante este período pode haver imitação, mas
só de esquemas que já fazem parte do repertório do bebê. Inicia-se também a noção
de permanência dos objetos (realiza uma pequena procura pelo objeto ausente).

Em seus quatros meses já começa a ficar mais firme, gosta de ficar
sentado e chora quando o coloca deitado. Depois de algum tempo quando é
colocado de bruços, consegue manter com segurança a cabeça e os ombros com
mais firmeza. Começa a arrastar-se, rolar e está perto de conseguir sentar sozinho
e, posteriormente, engatinhar querendo pegar objetos, segurar um em cada mão, se
sente mais à vontade em seu ambiente físico.

Segundo Oliveira, são progressos significativos desse período
evolutivo:

Desenvoltura na modalidade corporal e nas habilidades manuais;
Expressão de variedades de sons, alguns deles combinados;
Intencionalidade e compreensão de determinadas situações de
rotina; Maior expressividade nas manifestações emocional, como um
maior apego a quem o cuida (2001, p.75).
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Nesse período, é importante ressaltar que a criança obtém
importantes avanços na linguagem. Ao final dos oito meses de idade a criança
começa a expressar mais suas irritações, desagrados etc.

2.2.4 Quarto sub-estágio sensório motor (oito a doze meses)

Somente neste estágio, podemos observar que o bebê não só busca
aquilo que quer como também combina dois esquemas para conseguir isso, como
empurrar uma caixa ao lado para pegar outro brinquedo, ele percebe então que
além dele, existem outros objetos. O bebê ainda não possui possibilidades de
representação do objeto, mas já apresenta uma flexibilização do esquema, ou seja,
uma adaptação para outro contexto.

Já na imitação, a criança assimila os gestos de outra pessoa aos do
próprio corpo, mesmo que esta não esteja presente. Esta fase classifica-se na
coordenação de esquemas secundários. Segundo Oliveira, neste período de
evolução apresentam-se vários avanços:

Desenvoltura na mobilidade corporal e nas habilidades manuais;
Variedades de sons que vão se combinado em formas de balbucio
até com algum significado; Complementam essas aquisições a
compreensão do bebê a determinadas situações habituais e sua
intencionalidade para reagir às mesmas, como também suas
expressões, agora mais variadas e intensas (2001, p.78).

No início deste período o bebê faz vários movimentos de rolar e de
engatinhar, apóia-se nas pessoas e nos objetos que deseja. Em relação as fases
anteriores, o bebê possuí além da manipulação de objetos, também maior
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desenvolvimento na área da comunicação, associando algumas palavras com o seu
significado.

Socialmente está mais adaptado, demonstra seu carinho através de
beijos, “tchau” com as mãozinhas, abraços etc. Desta forma, “cerca do final do
primeiro ano de vida, surgem comportamentos que constituem verdadeiros atos de
inteligência” (WADSWORTH, 1996, p. 36).

2.2.5 Quinto sub-estágio sensório motor (aproximadamente doze a dezoito
meses)

Esta fase é classificada como reações circulares terciárias, tendo
como característica a “experimentação” no sentido de que o bebê tenta novos
modos de brincar com os objetos ou de manipulá-los.

A criança desenvolve novos esquemas para resolver novos
problemas. Há a exploração através do processo de tentativa e erro, a qual está
muito ativa e com intencionalidade. O desenvolvimento da criança nesse período,
segundo Oliveira, lhe permitirão:

Mobilizar-se independentemente; Explorar seu ambiente habitual;
Estabelecer relações mais claras de causa-efeito; Conhecer os
objetos por seu uso; Empregam intermediários para alcançar as
coisas desejadas; Antecipa resultados simples de ações cotidianas,
entre outros (2001, p.81).

No decorrer deste período o bebê deixa de engatinhar e passa a
andar. Começa a exigir, se quer mamar ou um brinquedo, fica impaciente e
demonstra de várias formas sua impaciência, chorando, ou mesmo com seu corpo.
Ele observa todo o ambiente ao seu redor. A criança começa a compreender
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também, neste período, a diferença dos objetos, que alguns rolam como a bola,
outros não; texturas, temperaturas.

Ela passa a entender que o objeto mesmo não estando diante de
seus olhos, não quer dizer que não exista, ou seja, ao escondermos um objeto, ela
sabe que ele existe, apenas não esta vendo.

Quando a criança torna-se capaz de resolver novos problemas
sensório-motores ela alcançou um período importante no
desenvolvimento cognitivo. Ele marca o início do período do
comportamento verdadeiramente inteligente, cujo desenvolvimento
partiu das atividades reflexas do recém-nascido (WADSWORTH,
1996, p.41).

A criança aqui é capaz de lidar com deslocamentos seqüenciais, ou
seja, ele procura pelos objetos conforme o último deslocamento visível, algo que foi
feito em sua visão, não consegue ainda problemas que envolvem deslocamentos
invisíveis, isso ocorrerá a partir do próximo subestágio.

2.2.6 Sexto sub-estágio sensório motor (aproximadamente dezoito a vinte e
quatro meses)

Este

estágio

é

classificado

pelo

início

do

pensamento

representacional e caracterizado pelo desenvolvimento do uso de símbolos para
representar objetos e eventos, a criança compreende que os objetos são
permanentes.

Desta

maneira,

“torna-se

apta

a

representar

internamente

(mentalmente) objetos e eventos e subseqüentemente torna-se capaz de
(cognitivamente) resolver problemas através da representação (WARDWORTH,
1996, p.43)”, por exemplo, buscar e descobrir o brinquedo que foi escondido sem ela
ver.
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A criança consegue imitar mesmo na ausência de alguém ou de
algo. Torna-se capaz de resolver problemas através da representação, diferente do
quinto subestágio, o qual era por meio da experimentação.

Neste período, a criança já consegue falar algumas sílabas, palavras
curtas que mesmo não sendo a frase completa, consegue-se compreender o que a
criança quer, por exemplo: “Aga”. Ela quer água, etc.

Gosta de correr, brincar, empurrar seu carrinho, cadeira, andar de
costas. No início desta idade, sua postura ainda não é perfeita, por isso para andar
ainda tem dificuldades, tem também dificuldades em coordenar os movimentos das
mãos, isso explica por que alguns não conseguem levar a colher à boca com
facilidade.

Ela brinca de esconder, imita as pessoas, principalmente, as que a
cercam. Familiariza-se com as pessoas de seu cotidiano e também com seus
pertences. Nota-se nesta fase, que a criança começa a pensar mentalmente para
alcançar determinado fim e, quando não consegue solicita a ajuda dos adultos.

Nesta fase, a criança pensa e se exprime mais com o corpo do que
com a fala. Possui pouca concentração, ou seja, não consegue ficar muito tempo
fazendo uma só coisa, seu grau de sua atenção é por curto espaço de tempo.
Começa a desenvolver melhor a noção de espaço e de tempo, por isso, é importante
trabalhar dentro de uma rotina, pois desta forma a criança saberá o que vem antes e
depois.

No decorre deste período, pode-se notar que vários progressos
estão acontecendo, na área da linguagem, coordenação motora, na área cognitiva,
sócio-emocional etc.

No término deste período, as crianças conseguem demonstrar afeto
por outras pessoas, possuem capacidades afetivas e cognitivas que estabelecem
relações com as pessoas com quem convivem.
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...começam a se tornar verdadeiras trocas de relações entre si e com
outras pessoas. Estas trocas tornam as apreciações possíveis mais
importantes, mais estruturadas e mais estáveis. Tais apreciações
indicam o início dos “sentimentos morais” interpessoais (PIAGET
1981b, p. 41, apud WADSWORTH, 1996, p.46).

Assim para Piaget (1989), os conceitos morais são construídos. As
experiências de afeto, o gostar e o não gostar das crianças no período sensóriomotor, contribuirão para seu desenvolvimento moral e afetivo em geral.
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3. O BRINCAR E O BEBÊ

3.1 O Jogo para o bebê segundo Piaget

Piaget (1982), em pesquisa sobre o desenvolvimento da criança,
identificou a presença do jogo desde o nascimento, nos primeiros meses de vida do
bebê e chamou-o de jogo de exercício sensório-motor.

Os jogos de exercícios sensório-motor dependem para seu
surgimento, do amadurecimento do aparelho motor, surgindo sob forma de simples
exercícios motores. Sua finalidade é o prazer de fazer funcionar, o que caracteriza
este tipo de jogo por prazer funcional, em jogo que consiste em simples gestos e
movimentos que apresentam caráter exploratório como tocar objetos, o sacudir para
produzir ruídos e sons. Com valor exploratório para a criança, possibilitando explorar
e exercitar os movimentos do próprio corpo, seu ritmo e desembaraço ou, então,
para ver o efeito que a sua ação produzirá.

É o caso das atividades em que a criança manipula objetos,
tocando, deslocando, montando e desmontando, movimentando-se e descobrindo
os próprios gestos, repetindo-os em busca de efeitos.

Mesmo apresentando condutas típicas de bebês, com um caráter
exploratório, os jogos sensórios-motores não são exclusivos de criança até dois
anos (ou fase pré-verbal), eles podem reaparecer durante toda a infância e até
mesmo na fase adulta;

O jogo simbólico aparece no período entre dois e seis anos, com a
imitação, ficção ou imaginação. A atividade lúdica adquire o caráter simbólico, onde
os objetos se transformam de acordo com a imaginação da criança. Nesse momento
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se faz presente à metamorfose de objetos, por exemplo: um cabo de vassoura se
transforma num cavalo, uma caixa de fósforos num carro e um caixote passam a ser
um trem – assim como desempenho de papéis com a brincadeira de mãe e de filho,
de professora e aluno.

O jogo simbólico se desenvolve a partir dos esquemas sensório –
motores que, à medida que são interiorizados, dá origem a imitação e,
posteriormente, a representação. Neste jogo, a criança representa o seu mundo,
desempenhando (imitando) papéis que fazem parte sua realidade. Para Piaget
(1982, p.12), este jogo simbólico:

(...) Consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do
real em função dos desejos: a criança que brinca de boneca refaz
sua própria vida, corrigindo-a a sua maneira e revive todos os
prazeres ou conflitos, resolvendo-os, compensando-os, ou seja,
completando a realidade através da ficção.

Ao mesmo tempo em que é uma assimilação do real, o jogo
simbólico é também uma forma de expressão da criança, pois ao brincar a mesma
reproduz nesses jogos as atitudes e as relações predominantes no seu meio
ambiente. É através do jogo que a criança expressa e integra suas experiências de
vida: ela será autoritária ou liberal, carinhosa ou agressiva conforme o tratamento
que recebe, como por exemplo, a criança que vive numa atmosfera de repressão,
onde predominam as ordens e os castigos físicos, tende a reproduzir, nas suas
brincadeiras, o comportamento dos adultos que acercam, manifestando o tipo de
tratamento que recebe.

Por que jogos e brincadeiras de faz-de-conta são fundamentais ao
desenvolvimento das crianças? Para Piaget, essas atividades indicam que as
crianças já podem representar, isto é, já possuem função simbólica. Representar
significa poder tratar A como se fosse B, ou seja, substituir um objeto, pessoa ou
acontecimento por seus equivalentes funcionais: outros objetos ou pessoas,
encenações e toda sorte do faz-de-conta.
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Representar é uma nova forma de assimilação que expressa a
qualidade simbólica de nossa inteligência. O símbolo é qualquer palavra, gesto,
objeto ou índice que tem a propriedade de reunir, de recuperar aquilo que partiu que
não é, ou está presente.

Graças ao faz-de-conta, a criança pode imaginar, imitar, criar ou
jogar simbolicamente e, assim, pouco a pouco, vai reconstituindo em esquemas
verbais ou simbólicos tudo aquilo que desenvolveu em seu primeiro ou segundo ano
de vida. Com isso, pode ampliar seu mundo, estendendo ou aprofundando seus
conhecimentos para além de seu próprio corpo; pode encurtar tempos, alargar
espaços, substituir objetos, criar acontecimentos.

Além disso, pode entrar no universo de sua cultura ou sociedade
aprendendo costumes, regras e limites. No faz-de-conta, aquilo que a criança cria
está atribuído aos objetos ou acontecimentos de sua história ou fabulação. Ao
mesmo tempo, são objetos e acontecimentos que só se tornaram como tais pelas
criações dela.

O faz-de-conta permite o desenvolvimento da evocação e da
simbolização. Isso é fundamental, pois nada está completo, inteiro, diante de nós.
Um objeto, por exemplo, nunca é visto, tocado ou sentido totalmente. Uma parte
dele sempre está escondida, falta-nos.

Como saber algo como um todo, se nossa relação com ele é sempre
parcial, incompleta? É pelo símbolo, pelo faz-de-conta como uma de suas
expressões, que podemos reunir ou imaginar as coisas no irrealizável de sua
plenitude.

Pelas palavras, podemos dar um nome aos objetos, às pessoas e
aos acontecimentos, um nome que sintetiza, classifica, ordena, identifica, que nos
remete a algo impossível, como totalidade, não fosse a linguagem, o pensamento ou
a imagem. Assim, o faz-de-conta possibilita-nos desfrutar, gozar uma presença, e
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concede-nos a ilusão da permanência de alguma coisa, por si mesma sempre
passageira, eventual, incompleta.

Na perspectiva de Piaget (1987), percebemos que as atividades
lúdicas possuem um grande espaço, pois ele as vê como um meio para que se
desenvolva o intelectual da criança, excluindo a idéia de que os jogos são como
atividades supérfluas, as quais servem apenas para divertir e deixar com que a
criança libere suas energias. Segundo o autor, os jogos vão se tornando cada vez
mais importantes e significativos para o desenvolvimento da criança. A partir do
momento em que ela passa a manipular objetos, começa então a fazer a síntese
entre assimilação e acomodação, por isso a importância de fornecer à criança
materiais convenientes, a fim de que ela assimile realidades intelectuais.

Para Chateau (1987 p.14), é através do jogo e do brinquedo que se
cresce a “alma e a inteligência”. Ele ressalta ainda que:

Pelo jogo ela desenvolve as possibilidades que emergem sua
estrutura particular, concretiza as potencialidades virtuais que
afloram sucessivamente á superfície de seu ser, assimila-as e as
desenvolve, une-as e as combina, coordena seu ser e lhe dá vigor.

Através dele desenvolvem-se a espontaneidade, a inteligência, a
linguagem, a coordenação, o autocontrole, e a autoconfiança, sendo a via pela qual
a criança constrói suas experiências, se organiza intelectual e socialmente, cria
códigos de conduta e define seus critérios de vida e percepção.

A criança sabe que os jogos quase sempre possuem regras rígidas,
incluindo fadigas, e às vezes certos sacrifícios físicos e mentais. Não é um mero
divertimento, é muito mais, conduz a um objetivo específico e não pode ser
interrompido, sob pena de estragar o resultado.

O jogo é para a criança, antes de tudo, uma brincadeira. Porém esta
brincadeira para ela é muito séria, conforme nos relata também Chateau (1987,
p.20-23), pois através dele há uma “antecipação do mundo das ocupações sérias”,
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no caso, a antecipação do mundo dos adultos, apesar de ressaltar que o jogo infantil
não é de regra, imitação do mundo adulto.

O autor cita que para a criança, o jogo é uma atividade que a
“separa” do mundo dos adultos, “é um outro universo e afirma que, “se o jogo é sério
e pode ir até o asceticismo, é porque ele envolve o ser como um todo, pois é uma
manifestação da personalidade total”. (p.21;27).

O jogo nos oferece um verdadeiro laboratório de observações,
através do qual podemos ter uma visão global da infância. O jogo possibilita a
percepção total da criança em vários aspectos. O jogo assim como a linguagem, nos
revela muito da personalidade da criança, como suas limitações sociais, psicológicas
e motoras. Através dos jogos as crianças têm contato com regras já estabelecidas
que serão assimiladas e aceitas de forma satisfatória.

O jogo facilita a apreensão da realidade e é muito mais um processo
do que um produto. É ao mesmo tempo, a atividade e a experiência envolvendo a
participação total do indivíduo, exige movimentação física, envolvimento emocional,
além do desafio mental que provoca.

Brincando, as crianças desde pequenas, estruturam seu espaço e
seu tempo, desenvolvem a noção de casualidade, chegando a representação e
finalmente à lógica. As crianças ficam mais motivadas para usar a inteligência, pois
querem jogar bem, esforçam-se para superar os obstáculos tanto cognitivos como
emocionais.

Chateau afirma que o jogo representa, então, para a criança o papel
que o trabalho representa para o adulto. Como o adulto se sente forte por suas
obras, a criança sente-se crescer com suas proezas lúdicas. (1987, p.29)

Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos,
seleciona idéias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas
compatíveis com o seu crescimento físico, e o mais importante, vai se socializando.
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Já os jogos simbólicos ou de imaginação, são aqueles que a própria
criança cria através de sua percepção de mundo e tempo. O criador do jogo é ela
mesma, sem regras definidas, possui uma subjetiva que lhe é própria. Esta segunda
é o que chamamos propriamente de “brincadeira”.

Para Piaget (1998, pg.187), a brincadeira (jogo simbólico) deve
receber de forma gradativa, as orientações dos jogos coletivos, para que as
experiências pessoais das crianças possam ser enriquecidas.

É de grande relevância para ele, que se desenvolva uma conduta,
um processo educativo para a criança, não apoiando apenas o brincar por si só, mas
o jogo como objetivo e metas definidas, para que a criança não permaneça sempre
em seu universo egocêntrico.

Neste contexto, o jogo tem um papel muito importante nas áreas de
estimulação e, é uma das formas mais naturais da criança entrar em contato com a
realidade, tendo o simbólico como um papel especial.

3.2 A importância do brincar para as crianças

O ser humano nasceu para aprender, para descobrir e apropriar-se
dos conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e é isso que lhe
garante a sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, crítico e
criativo. Em todas as fases de sua vida, ele descobre e aprende coisas novas pelo
contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive.
Independente de cultura, raça, credo ou classe social, toda criança brinca. Todos os
seus atos estão ligados à brincadeira.

A infância é a idade das brincadeiras. Acreditamos que, por meio
delas, a criança satisfaz seus interesses e necessidades particulares, pois a
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brincadeira está intimamente ligada à criança. É muito importante aprender com
alegria. Enquanto se divertem, as crianças se conhecem, aprendem e descobrem o
mundo.
O brincar existe desde o início da civilização, passando por diversas
mudanças devido às transformações ocorridas em toda sociedade, prevalece, sendo
intrínseco á alma humana. Nos dias atuais, está presente de várias formas e modos,
é indispensável ao desenvolvimento integral das crianças. Faz-se necessário,
portanto, uma abordagem reflexiva.

É muito importante aprender com alegria. Enquanto se divertem,
elas interagem com o outro, desenvolvem sua imaginação, sua capacidade de
representação, atenção, imitação, memória e descobrem o mundo.

Batista (1999, p. 55), relata que:

Brincar é algo natural na criança. É brincando que a criança aprende
a conviver, a se relacionar com seu próprio mundo e com o mundo
dos adultos. Essa atividade é fundamental, na medida em que
propicia o desenvolvimento integral da criança.

As brincadeiras devem ser priorizadas no contexto familiar e
educacional como um direito fundamental da infância. Pois, de acordo com o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27), “os
jogos e as brincadeiras propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio
da atividade lúdica”. Brincar é a ludicidade do aprender.

De acordo com Wajskop (2005, p. 26),

A brincadeira deve ser vista como um princípio que contribui para o
exercício da cidadania, ou seja, a criança deve ter o direito de brincar
como forma particular de expressão, pensamento, interação e
comunicação infantil.

Assim, podemos realmente afirmar que brincar é viver, pois a
criança aprende a brincar brincando e, brinca aprendendo. Por intermédio da relação
com o brinquedo, a criança desenvolve a afetividade, a criatividade, a capacidade de
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raciocínio e o entendimento do mundo. A brincadeira traduz o real, de forma simples,
para a realidade infantil.

Admite-se que o brinquedo represente certas realidades. Uma
representação é algo presente no lugar de algo. Representar é
corresponder a alguma coisa e permitir sua evocação, mesmo em
sua ausência. O brinquedo coloca a criança na presença de
reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza e as
construções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do
brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que
possa manipulá-los (KISHIMOTO, 2005, p.18)

Para Vygotsky (1984), as crianças pequenas experimentam desejos
impossíveis de serem realizados imediatamente e, para resolver essa tensão, a
criança envolve-se num mundo imaginário onde os desejos não-realizáveis podem
ser realizados.

O brincar da criança seria, então, a imaginação em ação. Do ponto de
vista do desenvolvimento da criança, o brincar traz vantagens sociais, cognitivas e
afetivas.

[...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da
criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do
comportamento habitual de sua idade, além do comportamento
diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que na realidade
[...]. O brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudança das
necessidades e da consciência. A ação na esfera imaginativa, numa
situação imaginária, a criação das intenções voluntárias e a
formação dos planos da vida real e motivações volitivas, tudo
aparece no brinquedo, que se constitui, assim, o mais alto nível de
desenvolvimento
pré-escolar.
A
criança
desenvolve-se,
essencialmente, através do brinquedo. Somente nesse sentido pode
ser considerada uma atividade condutora que determina o
desenvolvimento da criança. (VYGOTSKY, 1984, p. 117).

As brincadeiras de faz-de-conta são também significativas neste
processo, a criança repete e imita situações da vida, atribuindo a elas os seus
próprios valores. Neste contexto, passa a atribuir significado aos objetos e as
relações e papéis sociais vivenciados. A própria convivência é conquistada de
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maneira natural. No faz-de-conta a criança assume papéis, troca experiências,
entende e se faz entender, brinca com o imaginário: às vezes é mãe, pai, médico,
professor. A fantasia e a imaginação são elementos essenciais para que ela aprenda
mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o seu eu e sobre o outro.

Segundo Paschoal e Mello, a brincadeira de faz-de-conta contempla
vários objetivos:

(...) formação do desenvolvimento da linguagem oral, do
pensamento, da memória da atenção, da imaginação; controle da
própria conduta; formação da identidade; criação de uma auto-estima
positiva; aprendizado do relacionamento com os colegas;
socialização; como o aprendizado de esperar a vez; trabalho em
grupo e mesmo a noção de tempo e de espaço e aprendizado do
planejar e do avaliar os processos que vivem (2007, p. 46).

O jogo e a brincadeira são experiências vivenciais prazerosas.
Assim também a experiência da aprendizagem tende a se constituir em um processo
vivenciado prazerosamente. A escola, ao valorizar as atividades lúdicas, ajuda a
criança a formar um bom conceito de mundo, em que a afetividade é acolhida; a
sociabilidade, vivenciada; a criatividade, estimulada; e os direitos da criança,
respeitados. Entendemos que educar ludicamente não significa jogar lições
empacotadas para o educando consumir passivamente.

Educar é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo
consciente, engajado e feliz no mundo. É seduzir os seres humanos para o prazer
de conhecer. Pode-se dizer que as atividades lúdicas, os jogos, permitem liberdade
de ação, naturalidade e, conseqüentemente, prazer que raramente são encontrados
em outras atividades escolares.

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade
e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para
uma boa socialização, comunicação, expressão e auto-estima e explora muito mais
sua criatividade e construção do conhecimento.
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Através do lúdico podemos perceber a expressão da criança.
Quanto mais a criança brinca, mais enriquece seu conhecimento e habilidades. É
por meio de atividades lúdicas que a criança aumenta seu repertório de
conhecimento sobre o mundo que a cerca, expressa suas idéias, emoções,
sentimentos, desenvolve a fantasia, a imaginação, a criatividade, além de interagir
com os outros e desenvolver a sua autonomia, por isso os educadores precisam
conhecê-los para poderem utilizá-los pedagogicamente como uma alternativa a mais
a serviço do desenvolvimento global da criança.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil RCNEI (1998):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento
da identidade e da autonomia. O fato de a criança brincar, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais
tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela
desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção,
a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e
experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, v.2, p.
22).

A partir das brincadeiras as crianças aprendem a tomar iniciativas
não precisando da intervenção direta do adulto, mas o educador deve estar atento e
não apenas visualizar, mas sim participar do universo da criança, fazendo com que
este momento seja ainda mais prazeroso e significativo.
A criança, enquanto bebê se regozija nas repetições e não possuí
imagem mental, ou seja, não há permanência do objeto fora do seu campo de visão.
As primeiras brincadeiras enquanto bebês, são realizadas a partir de seu próprio
corpo, brincam com muita satisfação com suas mãozinhas e seus pés. Antes disso,
vê o adulto como seu primeiro brinquedo “O adulto é um objeto interessante
enquanto é capaz de responder de maneira ativa, adaptável e contingente em
relação às expectativas infantis” (BONDIOLI e MANTOVANI, 1998, p. 213).
Nos primeiros seis meses de vida não diferencia objetos de
brinquedos. Com o tempo começa a oferecer o corpo ao outro. Gosta de
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brincadeiras como de se esconder e aparecer e a partir desta e outras, elabora o
conceito de permanência dos objetos.
Gradativamente sua coordenação motora vai se desenvolvendo,
começa a engatinhar, a andar e, buscar os objetos e brinquedos que lhe tragam
curiosidade e prazer, percebe as formas, texturas, espessuras, cores. Deseja
explorar e conhecer o mundo que está a sua volta.
Assim, partindo destas considerações percebemos a importância de
proporcionar nas diversas Instituições um ambiente agradável, estimulador,
embasado em atividades lúdicas, pois “o brincar do bebê tem uma importância
fundamental na construção de sua inteligência e de seu equilíbrio emocional,
contribuindo para sua afirmação pessoal e integração social” (OLIVEIRA, 2000,
p.16).

Na visão sócio- histórica de Vygotsky, a brincadeira, o jogo, é uma
atividade específica da infância, em que a criança recria a realidade usando
sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social, com contexto cultural e social.
Segundo Vygotsky, apud Wajskop (1995, p.35):

a brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento
proximal que não é outra coisa senão à distância entre o nível atual
de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver
independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da resolução de um problema, sob a
orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz.

Vygotsky (1989, p.109), ainda afirma que é enorme a influência do
brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança
aprende a agir na esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa,
dependendo das motivações e tendências internas, e não por incentivos fornecidos
por objetos externos.

A noção de zona proximal de desenvolvimento interliga-se, portanto,
de maneira muito forte, à sensibilidade do professor em relação às necessidades e
capacidades da criança e à sua aptidão para utilizar as contingências do meio a fim
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de dar-lhe a possibilidade de passar do que sabe fazer para o que não sabe.
(POURTOIS, 1999, p.109).

As brincadeiras que são oferecidas à criança devem estar de acordo
com a zona de desenvolvimento em que ela se encontra, o papel do professor é de
suma importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa
das brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento.

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998,
é possível compreender também a importância do jogo e da brincadeira para o
desenvolvimento infantil e a razão pela qual o Brincar foi colocado dentro do
Referencial como uma área de conhecimento a ser trabalhada, com o mesmo
cuidado das demais áreas, como Português, Matemática e outras.

Com relação aos brinquedos, é interessante ressaltar que segundo
Santos (1995, p.6), há dois tipos de brinquedos produzidos em nossa sociedade, o
brinquedo artesanal e o brinquedo industrializado.

A autora nos mostra que os brinquedos produzidos de forma
industrial, são brinquedos com preços elevados, e que já vêm em sua maioria
prontos, os quais não precisam de nenhuma intervenção da criança para que o
mesmo funcione. Declara que a indústria está mais preocupada em achar quem os
compre, do que em seu valor devido à infância. Ressalta que há não se pode afirmar
que todos os brinquedos industrializados são negativos, pois há aqueles que provam
o contrário.

Traz também, que o mesmo é resultado da força da mídia, a qual
contribuí para o consumo em massa, o que leva a criança ao não valorizá-lo e sim
ter o desejo de consumir mais e mais.

Contudo, os brinquedos industrializados podem servir de “modelo”
para que sejam adaptados à realidade infantil, podem ser moldes para os
brinquedos que possuem um custo e material mais acessível, como a sucata, por
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exemplo, “acrescentando a ele o caráter lúdico, a alegria e o encantamento da
recriação e mantendo vivo o espaço dos outros tipos de brinquedo”. (SANTOS,
1995, p.6).

O brinquedo artesanal sofre muitas vezes discriminação em nossa
sociedade, pois a mesma está organizada de forma consumista. Apesar disso, o
brinquedo artesanal é insubstituível pela sua capacidade de proporcionar momentos
lúdicos desde sua confecção até o próprio ato de brincar. É importante então,
valorizarmos os dois tipos de brinquedos, pois os mesmo são utilizados como
suporte “às atividades lúdicas”. (SANTOS, 1995, p.7)

A sucata como forma de brinquedo mais acessível e com baixo
custo, ANDRADE (1994) apud SANTOS (1995, p.7) observa que:

O principal objetivo é o que um objeto de sucata pode contribuir no
contexto do jogo. Não é qualquer coisa jogada fora que serve, cada
elemento deverá ter uma função específica, seu lugar próprio na
organização que faz parte do processo de criação.

É necessário que haja cuidado na escolha dos materiais, limpeza,
um espaço adequado à produção dos mesmos e acessórios de boa qualidade como
tesouras, colas. Aos adultos de hoje, cabe a difícil tarefa de abrir espaços físicos e
tempo no quotidiano infantil, para que as crianças continuem, à sua maneira, nos
ensinando o peso e a medida do imaginário em nossas vidas.

Sugestões de brinquedos e atividades para crianças de zero a dois
anos separados por faixa etária, as quais foram embasadas em Batista (2008).

3.2.1 De Zero A Seis Meses de Idade

Os brinquedos que mais atraem a atenção das crianças são:
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Bichinhos de borracha mole, João Bobo, brinquedos sonoros como:
chocalho, móbiles, bolas coloridas. O bebê descobre a visão, os sons, toma
conhecimento das formas, dos movimentos e das cores. Ele que sentir as formas.
Portanto os brinquedos devem ser leves, pois ele não tem um comando parcial,
sobre sua capacidade motora.

3.2.2 De seis a doze meses de idade

Brinquedos macios, bichinhos de borracha para levar à boca. Nesta
fase, a qualidade não tóxica é essencial na hora de escolher os brinquedos, pois é
nesta idade que a criança começa a descobrir o tato. E, juntamente com ele, as
formas e texturas dos objetos.
A criança pega, segura, aperta, sente e logo começa a colocá-los na
boca. É importante que os brinquedos não tenham lados pontiagudos, ou peças
descartáveis.
As brincadeiras iniciais são voltadas a desenvolver a coordenação
motora. Conseguir alcançar um objeto, por exemplo, requer uma série de processos
que serão dominados de forma gradativa.

3.2.3 De um a dois anos de idade

Nesta idade, todo e qualquer brinquedo que ajude a desenvolver e
estimular a motricidade da criança é aconselhado, como: brinquedo de subir e
descer, puxar e empurrar, abrir e fechar, brinquedos de encaixar. É nesta faixa etária
que nascem os dentinhos. Neste período rasga, morde e puxa. Um tempo depois,
começa a usar a boca mais para falar que para morder.
A característica que mais predomina nesta idade é a tentativa de
dominar o espaço. Assim começam as atividades de ida e volta correr subir, abrir e
fechar. Afinal, todas estas práticas educativas citadas e outras não citadas neste
contexto são essenciais e, portanto, indispensável ao desenvolvimento saudável e
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integral dos bebês, visto que a educação infantil em que se encontra é a base da
formação escolar e, automaticamente, de sua atuação em toda sociedade.

Em vista de todas estas coisas, é importante que o educador
desenvolva em sala de aula, o ambiente adequado de aprendizagem para todos os
alunos de igual forma, e principalmente desenvolva a habilidade de relacionamento
com e entre os mesmos.
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4 O BRINCAR E SUA RELEVÂNCIA PARA O BEBÊ: UM ESTUDO DE CASO

4.1 Apresentando o caso

Este estudo consistiu na observação por meio de registros, com
base nos referenciais desta pesquisa, um bebê do berçário, à qual nos referimos
como “E”. Foram realizadas algumas atividades, buscando de uma maneira
estimulante, analisar o desenvolvimento do bebê.

As observações foram feitas e registradas no período de cinco à dez
meses deste bebê, objetivando o aprofundamento da importância do brincar e suas
implicações para o bebê.

Este registro permite-nos perceber a importância do brincar em
nossa sociedade, tornando-se essenciais, instituições que o utilizem como forma
lúdica de aprendizagem e desenvolvimento desde a mais tenra idade.

Foram realizadas as observações por bimestre, visto que seguiu a
metodologia realizada na escola. A cada bimestre foi discorrido sobre o brincar de
“E” (desenvolvimento geral), especificando sua idade a cada bimestre. Em seguida,
algumas atividades realizadas durante o bimestre e as reações do bebê, baseadas
nos referenciais teóricos aqui contemplados.

Algumas fotos acompanham esta análise, visando demonstrar de
maneira ilustrativa, um pouco do trabalho desenvolvido.
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4.2 Desenvolvimento Geral (cinco a sete meses)

Durante este período, trabalhamos com a estimulação da percepção
visual, auditiva, tátil e a coordenação motora global, o qual foram desenvolvidos de
maneira prazerosa e por meio do brincar, explorando o conhecimento do bebê, de
seu próprio corpo, das sensações, percepções e necessidades.

Vivenciamos este trabalho em passeios na fazendinha, lanchinho e
brincadeiras no gramado, parque e Brinquedoteca, formamos uma bandinha no
berçário e banho de piscina com água aquecida.

Partimos da concepção que o bebê é um sujeito ativo em seus
conhecimentos e na estruturação de sua inteligência. Que aprende a partir de suas
ações e reflexões em interação com o objeto, o adulto, com as outras crianças e o
ambiente que o cerca. Por isso foi proporcionadas estas atividades e vivências
citadas acima, para que descubra o mundo que o cerca desde seus primeiros anos,
por meio do brincar.

“E” entrou no Berçário em Fevereiro de 2009, quando estava
completando cinco meses, no início do período letivo.

Conforme Piaget (1989),

percebemos que E se encontra no período sensório-motor. Ela ama brincar com os
brinquedos que produzem sons, e aqueles que são gostosos de morder. Ainda não
possui a permanência do objeto, pois o mesmo só existe quando está em seu campo
de visão.

Para Batista (2009) o início da vida o bebê está aprendendo a lidar
com o próprio corpo e a brincadeira tem um papel importantíssimo nesta
aprendizagem, através da troca com o meio. A brincadeira de exercício é como é
chamada a primeira forma de brincadeira que aparece. Como seu nome diz, a
criança brincando exercita seus esquemas sensório-motores e os coordena cada
vez melhor. É um buscar através dos movimentos e sensações, que visa um retorno
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prático, funcional, imediato, que quer sentir fisicamente o contato com o objeto. Tem
características rítmicas e repetitivas. O bebê, principalmente nos primeiros oito
meses, é conservador. Ele encontra muito prazer na repetição, na reprodução. Está
por assim dizer esquentando o motor para grandes arrancadas futuras.

“E” já balbucia alguns sons, na área da linguagem.

Nesse período, a criança alcança também importantes avanços na
linguagem: vocaliza uma variedade de sons, em geral para expressar
satisfação, ao participar das brincadeiras que os outros lhe fazem.
Tais vocalizações vão se diferenciando e se combinando, para
chegar a uma etapa superior, a do balbucio que utiliza para brincar
consigo mesmo e para repetir a combinação silábica que os demais
lhe emitem. Posteriormente, certos balbucios vão adquirindo
significados com a ajuda das pessoas com quem convive,
especialmente através de contatos verbais (OLIVEIRA, 200, p.76).

Já vira de bruços e quer se sentar.

Quando colocada de bruços, o bebê já mantém com firmeza a
cabeça e os ombros erguidos, apoiando-se nos braços, podendo
também passar dessa posição para a de costas. A partir desses
progressos, vai ensaiando novos movimentos de arrastar-se e de
rolar e, posteriormente, quando deitado de costas, poderá tentar
erguer seu corpo e, inclusive, sentar-se (OLIVEIRA, 2000, p.76)

Assim, como coloca Oliveira (2000) “com a vivência e a troca de
afetos com os que os rodeiam, sente-se bastante apegados aos mesmos,
manifestando expressivo desejo de ser carregado e acariciado por eles”.(p.76-77)

“E” se adaptou muito bem com a escola, suas educadoras e
monitoras, chegando sempre de bom humor e sorridente. Ela demonstra muito
carinho quando está com seus amiguinhos de sala.

Com a convivência e troca de afetos com os que a rodeiam, sente-se
bastante apegado aos mesmos, manifestando expressivo desejo de
ser carregado e acariciado por eles. Com as pessoas que lhe são
estranhas, é possível que manifeste rejeição, negando abertamente
a receber suas atenções (OLIVEIRA, 2000, p.76-77)

50

Segundo Batista (2009) entre o bebê e as pessoas que cuidam,
interagem e brincam com ele se estabelece uma forte relação afetiva (a qual envolve
sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento,
frustração, raiva, culpa etc.). Essas pessoas não apenas cuidam do bebê, mas
também medeiam seus contatos com o mundo, atuando com ele, organizando e
interpretando para ele esse mundo. É nessas interações, em que ele é
significado/interpretado como menino/menina, como chorão ou tranqüilo, como
inteligente ou não, que se constroem suas características. As pessoas com quem
construíram vínculos afetivos estáveis são seus mediadores principais, sinalizando e
criando condições para que os bebês adotem condutas, valores, atitudes e hábitos
necessários à inserção naquele grupo ou cultura específica.

Para a autora a organização do ambiente, dos materiais e do tempo
visam a auxiliar que as manifestações motoras dos bebês estejam integradas nas
diversas atividades da rotina. Para isso, os espaços externos e internos devem ser
amplos o suficiente para acolher as manifestações da motricidade infantil. Os
objetos, brinquedos e materiais devem auxiliar as atividades expressivas e
instrumentais do movimento.

Na Figura 1. vemos “E” e outro bebê brincando na calça das
sensações. Os bebês, segundo Batista (2009) orientam-se para outras pessoas à
medida que expandem seus campos de ação. Embora bem pequenas, eles também
demonstram forte motivação para a interação com outros bebês. A orientação para o
outro, além de lhes garantir acesso a um grande conjunto de informações que este
outro lhes proporciona, evidencia uma característica básica do ser humano que é a
capacidade de estabelecer vínculos.
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Figura 1. Brincando com seu amigo na calça das sensações.

“E” é uma criança muito meiga e alegre, e gosta de observar tudo ao
redor, apresentando uma ótima percepção visual, tátil e auditiva.

O bebê torna-se muito mais consciente dos eventos fora de seu
corpo e tenta fazer com que aconteça novamente, em uma espécie
de tentativa e erro. Pode haver imitação, mas só de esquemas que já
fazem parte do repertório do bebê. (BEE,2003,p.198)

Também, gosta muito de se movimentar na barra olhando para o
espelho, isso a auxiliará a criar uma imagem de si mesma e descobrir seu corpo e
movimentos.

A partir do terceiro mês de vida a criança se interessa pela imagem
do espelho, reagindo de maneira comparável à reação que apresenta
diante dos rostos humanos ou das representações destes.
(BONDIOLO e MANTOVANI, 1998, p.229).

52

Figura 2. Brincando em frente ao espelho.

Para Batista (2009) é importante que nos berçários e em cada sala
da educação infantil haja um espelho grande o suficiente para permitir que várias
crianças possam se ver refletidas ao mesmo tempo, oferecendo a elas a
possibilidade de vivenciar e compartilhar descobertas fundamentais. O espelho deve
estar situado de forma a permitir a visão do corpo inteiro, ao lado do qual poderão
ser colocados colchonetes, tapetes, almofadas, brinquedos variados etc.

“E” gosta de brincar com os objetos à sua volta. Podemos também
notar o interesse com que investiga os efeitos dos próprios gestos sobre os objetos
do mundo exterior, por exemplo, puxando e brincando com os objetos ao seu redor,
explorando-os ou tentando alcançar com as mãos algum objeto pendurado, ou seja,
repetindo seus atos buscando testar o resultado que produzem.
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Por volta do quarto mês, as reações circulares são chamadas de
secundárias, crescendo em complexidade com a conquista da coordenação visomanual, já se podendo falar em uma relativa intencionalidade na ação. O bebê
repete algo descoberto por acaso, já se descentralizando ligeiramente, incluindo a
interação com um objeto fora do próprio corpo, por exemplo o balançar um móbile
(BATISTA, 2009).

Essas ações exploratórias, para Batista (2009) permitem que o bebê
descubra os limites e a unidade do próprio corpo, conquistas importantes no plano
da consciência corporal. As ações em que procura descobrir o efeito de seus gestos
sobre os objetos propiciam a coordenação sensório-motora, a partir de quando seus
atos se tornam instrumentos para atingir fins situados no mundo exterior. Do ponto
de vista das relações com o objeto, a grande conquista do primeiro ano de vida é o
gesto de preensão, o qual se constitui em recurso com múltiplas possibilidades de
aplicação.

Para autora as aquisições como a preensão e a locomoção
representam

importantes

conquistas

no

plano

da

motricidade

objetiva.

Consolidando-se como instrumentos de ação sobre o mundo, aprimoram-se
conforme as oportunidades que se oferecem ao bebê de explorar o espaço,
manipular objetos, realizar atividades diversificadas e desafiadoras.

“E” gosta de ouvir música, histórias, manusear livros coloridos,
presta atenção aos vídeos e cores ao seu redor, enfim, ela observa tudo.
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Figura 3. Observando as figuras do livro colorido

Na Figura 3., vemos “E” observando o livro com as imagens
coloridas. Olha tudo atentamente, e ao mesmo tempo desenvolve seu tato com o
manuseio do livrinho de tecido.

Para dormir, ela geralmente demora um pouco, pois mesmo no colo
observa tudo. Ao despertar, acorda sorrindo, geralmente brincando com suas pernas
e braços. Tem um sono tranqüilo.

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil
significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir
conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica,
ou seja, cuidar de um bebe em um contexto educativo demanda a integração de
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vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes
áreas.

Figura 4. Despertando

Na Figura 4. vemos “E” despertando, brincando com seus pés e
sorrindo.

Durante o primeiro ano de vida os bebês vão regulando suas
necessidades de sono. Alguns dormem logo que são colocados no berço, outros
ficam balbuciando, outros ainda gostam de ser embalados ou acalentados com
toques e canções de ninar. Esses rituais ajudam a controlar as ansiedades e a
agitação muitas vezes desencadeadas pelo próprio cansaço. Um ambiente tranqüilo
e seguro, com pessoas e objetos conhecidos, particularmente aqueles que têm um
significado especial para o bebê, como um “paninho”, a chupeta ou qualquer outro
objeto que traga de casa, ajudam a dormir melhor.
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Embalos e canções de ninar acalmam e induzem ao sono. Alguns
cuidados precisam ser providenciados antes dos bebês dormirem, como retirar
calçados, verificar se há necessidade de troca de fraldas sujas ou molhadas, retirar
objetos ou roupas que apertam, colocar o bebê de lado para evitar acidentes no
caso de regurgitar ou vomitar durante o sono.

Temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, oferta de
colchonetes plastificados forrados com lençóis limpos e de uso exclusivo de cada
bebê (ou berços para os bebês menores) também são cuidados para um sono e/ou
descanso seguro e reparador.

Figura 5. Hora do almoço

Figura 5. Hora do almoço.

“E” se alimenta muito bem. Gosta das papas e frutinhas.
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O desenvolvimento integral do bebê depende tanto dos cuidados
relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos
biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde,
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de
acesso a conhecimentos variados.

Compreendendo o bebê como ser ativo nesse processo, o adulto
pode propiciar experiências que possibilitem a aquisição de novas competências em
relação ao ato de alimentar-se. Aos poucos, o bebê que recebia papa com ajuda do
adulto começa a mostrar interesse em segurar a colher, em pegar alimentos com os
dedos e pôr na boca. É muito importante que os professores permitam que o bebê
experimente os alimentos com a própria mão, pois a construção da independência é
tão importante quanto os nutrientes que ele precisa ingerir.

A maioria dos bebês, ao final do primeiro ano, já pode ingerir todos
os alimentos que são servidos para as crianças maiores e para os adultos. Junto
com as mudanças no cardápio ocorrem as aquisições de aprender a usar talheres,
tomar líquidos na caneca, diminuir o uso da mamadeira, partilhar das refeições à
mesa com os companheiros.

No aspecto cognitivo, “E” aparenta ser muito esperta e observadora.
Responde a voz das educadoras através de gestos e movimentos corporais.

Segue visualmente um objeto na linha mediana do corpo.

Ao mesmo tempo que explora, o bebê aprende gradualmente a
adequar seus gestos e movimentos às suas intenções e às demandas da realidade.
Gestos como o de segurar um objeto ou seguir um objeto como olhar ou ainda, levar
a mamadeira a boca embora ainda não muito seguros, são exemplos dos
progressos no plano da gestualidade instrumental (BATISTA, 2009).
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“E” brinca na piscina de bolinhas, manuseando as mesmas e
tentando jogá-las para fora.

Figura 6. Brincando com seu amigo na piscina de bolinhas.

O fato de manipular objetos que tenham um uso cultural bem
definido não significa que a manipulação se restrinja a esse uso, já que o caráter
expressivo do movimento ainda predomina. Assim, se o bebê dessa idade pode
pegar uma canequinha para beber água, pode também pegá-la simplesmente para
brincar, explorando as várias possibilidades de seu gesto (BATISTA, 2009).

Assim, como menciona Oliveira, (2000, p.78) “constituem progressos
importantes para o bebê, nesse período evolutivo, a desenvoltura na mobilidade
corporal e nas habilidades manuais”.
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“E” chacoalha vários objetos sonoros, de forma livre e espontânea.

Figura 7. Alcançando um brinquedo.

Quando quer um brinquedo que não alcança, olha-o, tenta pegá-lo,
buscando assim soluções para situações a ela colocadas, como vemos na Figura 7.

Nas situações de aprendizagem o problema adquire um sentido
importante quando os bebês buscam soluções. Não se trata de situações que
permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir
novos conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação com novos desafios.
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Figura 8. Alcançando a bola grande.

Na Figura 8., vemos como a bola grande lhe chama a atenção e,
como “E” quer logo pegá-la.

Para as crianças que ainda não andam sozinhas, é fundamental que
se pense no local onde serão acomodadas. Se forem mantidas em berços, por
exemplo, terão mais dificuldade para comunicar-se do que se forem acomodadas em
colchões ou almofadas espalhadas pelo chão de onde possam se enxergar mais
facilmente, arrastar-se em direção ao parceiro, emitir balbucios ou sorrisos. A
estruturação do espaço em áreas menores, o que possibilita mais intimidade e
segurança, tende a ser fator facilitador.
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Figura 9. Tomando um banho de sol.

Tem

grande

curiosidade

pelo

seu

redor,

demonstra

isso

especialmente quando a levamos para passear pela escola, ou mesmo tomar um
banho de sol.

Ela já senta sozinha, e está quase engatinhando. Ela fica em pé na
barra e segura por vários minutos, demonstrando seu equilíbrio.

O professor pode organizar atividades que exijam o aperfeiçoamento
das capacidades motoras dos progressos, ou que lhes tragam novos desafios,
considerando seus progressos.
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Figura 10. Sentada com equilíbrio.

Explora muito todos os brinquedos e objetos pedagógicos que estão
em seu campo de visão.

O professor pode organizar o ambiente com materiais que propiciem
a descoberta e exploração do movimento. Materiais que rolem pelo chão, como
cilindros e bolas de diversos tamanhos, sugerem aos bebês que se arrastem,
engatinhem ou caminhem atrás deles ou ainda que rolem sobre eles.
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Figura 11. Apoiando para levantar e engatinhar

Como vemos na Figura 11. “E” se apóia para engatinhar, levantando
primeiramente seu tronco, depois o restante do corpo.

A organização do berçário, com vários cantos estruturados com
colchonetes e almofadas que promovem a livre movimentação e exploração dos
bebês e sua interação com objetos e seus pares, possibilita maior liberdade de ação
e ao mesmo tempo períodos de relaxamento e acolhimento.

Cabe ao professor oferecer ao bebê espaço que lhe possibilite a
movimentação e podendo este interagir com o mundo físico, tendo assim inúmeras
possibilidades de interagir com o mundo social, expressando-se e desenvolvendo
suas habilidades necessárias para uma relação mais independente com o ambiente.
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Figura 12. Apoiando-se para engatinhar.

Quando está sentada, inclina-se para frente e apóia-se nas mãos.
Ela já se arrisca a dar palminhas e dar tchau!

Durante este bimestre foram realizadas várias atividades, dentre
elas:
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4.2.1 Atividade: Calça das Sensações

Colocamos em uma calça jeans várias texturas, como o algodão
representando o macio, a lixa representando o áspero entre outros. O objetivo era
para que os bebês pudessem descobrir as diferentes sensações, enriquecer as
descobertas e desenvolver a percepção tátil, auditiva e visual.

Figura 13. Explorando a calça das sensações.

“E” apalpou, acariciou, explorou os objetos contidos na calça,
manifestando seus interesses e sensações. Não parou de olhar e tocar nos
materiais. Gostou mais do “chocalho” que foi feito com a latinha de Tody, pois viu
que ao balançar, o mesmo emitia sons, ela gosta muito de objetos assim.

Segundo Batista (2009) alguns materiais, em contato com o corpo
da criança, podem proporcionar experiências significativas no que diz respeito à
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sensibilidade corporal. As características físicas de textura, temperatura, forma, cor
etc propiciam atividades sensíveis interessantes como o uso de tecidos de diferentes
texturas e pesos, ou materiais de temperaturas diferentes, em brincadeiras
prazerosas como esconder sob um pano grosso; fazer cabanas; túneis e labirintos
construídos com filó etc.

4.2.2 Atividade: Esconde-Esconde

Mostramos

um objeto

à

criança,

depois

o esconderemos.

Estimulamos a procurá-lo. Esta atividade desenvolve o reconhecimento da
permanência do objeto escondido, memória imediata, noções espaço e oralidade.

Ela conseguiu encontrar o objeto várias vezes.

A brincadeira do “esconder e achar”, nos seus aspectos cognitivos e
afetivos, mostra a evolução do relacionamento com o objeto, o
realizado conhecimento do não-eu, que é ao mesmo tempo realidade
física, objetivamente percebida, e realidade emocional; evidencia,
além disso, como a descoberta do mundo dos objetos e qualquer
forma de conhecimento aconteçam em função da qualidade do
relacionamento que a criança estabelece com as figuras adultas das
quais depende, e salienta a estreita ligação entre a inteligência e a
afetividade. (BONDIOLI e MANTOVANI, 1998, p.218)

4.2.3 Atividade: Bracelete Musical

Confeccionamos um bracelete com objetos sonoros, prendemos no
braço da criança para que ela perceba os sons a cada movimento.

“E” ama brincar com objetos sonoros chacoalhou para cá e para lá
seus bracinhos para ouvir o barulho que o bracelete produzia.
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4.2.4 Atividade: Me Conta Uma História

Contar histórias para os bebês possibilita trabalhar com a forma
mais simples e eficiente de transmitir o conhecimento e, através dela, podemos
desenvolver a oralidade. Ela gosta muito de ouvir histórias, fica atenta às
educadoras, com seus olhinhos fixos.

4.2.5 Atividade: Bebê Rolando

Rolar é a primeira forma de deslocamento global do bebê,
movimento que requer a integração da musculatura dos dois lados do corpo.

Nesta atividade, utilizamos um colchonete, onde colocamos os
bebês, e eles rolavam para cá e para lá, com a ajuda das educadoras.

A

E

gostou

muito

desta

atividade,

dando

gargalhadas

e

manifestando vontade de fazer novamente.

4.2.6 Atividade: Bola Grande

A bola grande possibilita o fortalecimento da musculatura dorsal e
abdominal do bebê. Quando está sobre a bola, busca estabilidade e precisa ajustase a cada instante, este ajustamento possibilita a busca pelo equilíbrio corporal.

Na atividade da bola grande, ela amou, ficou empurrando a bola de
um lado para o outro, tentando agarrá-la, desenvolvendo assim, o desenvolvimento
de sua musculatura dorsal e abdominal.
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Figura 14. Empurrando a bola.

4.2.7 Atividade: Bandinha do Berçário

Nesta atividade utilizamos a música e os brinquedos sonoros como
tambores, chocalhos, e outros para que possam desenvolver a coordenação
psicomotora e estimular noção de ritmo.

‘’E” demonstrou-se muito alegre participando inclusive, com suas
mãozinhas e pés se mexendo. Ela gosta de música, inclusive já faz movimentos de
dança.
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4.3 Desenvolvimento geral (sete a nove meses)

Durante o 2º bimestre, trabalhamos com a estimulação da memória,
da linguagem oral, viso-motricidade e socialização. As quais foram desenvolvidas
através de várias atividades como: atividade do chapéu, do túnel, do espaguete, das
esponjas divertidas e outras. Buscando atender individualmente os bebês,
observando suas características, seu desenvolvimento cognitivo e suas reações.

Oportunizamos também, momentos de musicalização, vídeos,
passeios, histórias com fantoches e com livros, proporcionando momentos
interessantes e prazerosos, com o foco do brincar.

Durante as atividades foram respeitadas as formas como os bebês
se desenvolvem e pensam, para que as interações com eles ampliem seu processo
de conhecimento.

Com 8 meses seu universo cresce incrivelmente em abertura e
organização, uma vez que pela primeira vez percebe que os objetos ou pessoas
continuam a existir mesmo fora de seu campo perceptivo (noção de permanência do
objeto). Isso assimilado, consegue organizar suas ações, inclusive lúdicas,
determinando meios para alcançar os fins almejados. Afirma-se a intencionalidade
da ação, coordenam-se os esquemas secundários, pontua-se a separação objetosujeito, o que dá condições de aparecimento de uma forma ritual pré-simbólica de
brincar, ainda com características repetitivas e funcionais, mas já esboçando as
primeiras tentativas d uma representação dramática. A consciência de si, do outro e
da representação simbólica se vão alicerçando de modo gradual, complementar e
recíproco. O bebê começa a fazer um teatrinho ritualístico nas situações mais
significativas de sua vida, como na hora de dormir, de comer, de se despedir da
mãe, etc. E este rito já conta algumas vezes com a participação de alguém e/ou de
algo muito significativo para ele. São esses objetos ou situações, intermediários
entre o si mesmo e o outro, continuação do cordão umbilical e, ao mesmo tempo,
muitas vezes propiciadores de condições favoráveis ao processo de separação
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saudável eu-outro, que Winnicott chama de objetos ou fenômenos transicionais (de
transição). (BATISTA, 2009).

Figura 15. Brincando na sala de estimulação.

“E” é uma criança muito sociável. Desenvolveu-se muito neste
segundo bimestre em todos os aspectos.

Quando chega à porta da sala, já abre aquele sorriso e separa-se de
seus pais sem dificuldades, já acena com “tchau” para eles.

Demonstra muito carinho com seus amiguinhos e com as
educadoras e monitoras, sempre está sorrindo e de bom humor.

Nas atividades coletivas, ela demonstra muito interesse e interage
bem com todos.
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Ela está começando a compartilhar pequenos momentos de jogos,
com intervenção da educadora.

Gosta de brincar com os bebês, quer tocá-los e fazer carinho.

Figura 16. Interação com os brinquedos e seu amigo.

Ela é uma criança muito segura em suas atitudes, consegue ficar
sozinha no chão brincando por vários momentos sem se dar conta, esforça-se para
vencer as dificuldades que é capaz de vencer.

Quando algo não lhe agrada, demonstra seus sentimentos através
de choro, mas logo se acalma quando lhe é atendida.

72

É observadora e curiosa, e quando está com sono, precisamos
pega-lá no colo e mudá-la de ambiente, pois fica atenta em tudo ao seu redor, mas
logo adormece e tem um sono tranqüilo.

Nas atividades que desenvolvemos com a E, percebemos que sua
participação foi muito significativa.

Ela explora os objetos com os dedos fazendo movimentos de pinça.

Procura brinquedos desaparecidos, ela conhece o seu espaço
habitual da sala. Manuseia livrinhos, interessando-se pelas figuras.

Adora escutar historinhas contadas com fantoches, gosta de
músicas, vídeos, acompanha fazendo gestos e dançando.

Ela demonstra também quando gosta das atividades, soltando
alguns sons, balbuciando e chamando a atenção das educadoras.

Conforme BONDIOLI e MANTOVANI (1998), por volta dos nove a
dez meses, a criança utiliza pela primeira vez o uso de gestos e sinais vocais, não
apenas para pedir as coisas, mas também para compartilhar com os adultos, algum
acontecimento interessante, e ainda:

[...]e é no final dessa importante fase que a criança começa a utilizar
as primeiras palavras para a comunicação, a experiência prélinguística foi uma condição indispensável para passagem ao uso da
verdadeira linguagem. (BONDIOLI E MANTOVANI, 1998, p.204).

Observamos que é uma criança muito ativa, já está ficando de pé em
todos os móveis da sala e até ficando de pé sozinha por alguns segundos arriscando
dar alguns passinhos, sem medo algum.
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“Ao mesmo tempo que pode ficar de pé, engatinha com maior
soltura, trepa nas almofadas, cadeiras e poltronas. Dessa forma, vai explorando o
ambiente com maior facilidade e segurança” (OLIVEIRA, 2000, p.79)

Abaixo está segurando um brinquedo com uma das mãos e com a
outra, segurando na barra em frente ao espelho.

Figura 17. Em pé segurando na barra frente ao espelho com um pequeno brinquedo nas mãos.

Ela engatinha atrás de objetos e consegue com movimentos de
pinça, apanhar pequenos objetos no chão. Manipula muito bem os livros e
brinquedos pedagógicos, consegue segurar as bolinas nas mãos e pequenos
brinquedos.

Seus braços e mãos encontram-se com maior habilidade para
manipular os objetos e até mesmo explorar o rosto de seus
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familiares. Com esses progressos e outros, principalmente
cognitivos, de percepção espacial, temporal e de causalidade o bebê
realiza as mais variadas atividades: enfia o indicador no buraquinho,
aponta o que deseja, atira com força os brinquedos para observar o
seu efeito; abre uma caixa tirando e colocando objetos dentro da
mesma; apanha migalhas de pão juntando os dedos, vira a página de
livrinhos entre outras atividades (OLIVEIRA, 2000, p.79)

Figura 18. Sentada na sala de estimulação.

Durante este bimestre foram realizadas várias atividades, dentre
elas:

4.3.1 Atividade: Passando pelo Túnel

Utiliza-se uma caixa de papelão grande, aberta dos dois lados e bem
colorida.
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Deixamos na sala de estimulação e colocamos os bebês bem
próximas dele, as quais passaram dentro do mesmo, ou colocá-las de um lado e
ficar do outro lado chamando-as mostrando um brinquedo, a fim que venham por
dentro do túnel para alcançar o brinquedo desejado. O objetivo é perceber o espaço
total e parcial, externo e interno; desenvolver a coordenação motora, a socialização
e a oralidade.

Na atividade do túnel, ela passou por dentro engatinhando com
muita facilidade, demonstrando agilidade e uma boa coordenação motora.

Também conseguiu entrar e sair da piscina de bolinhas sem ajuda,
desenvolvendo assim, um bom equilíbrio.

Figura 19. Passando pelo túnel.
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4.3.2 Atividade: O Chapéu
A atividade do chapéu trabalha a possibilidade de relacionar-se com
o outro, além de proporcionar o conhecimento do objeto (chapéu), observamos
também a postura diante do espelho, descobrindo onde fica o chapéu (cabeça)
movimentos corporais. O bebê brinca com o chapéu, tentando colocá-lo sobre a
cabeça, onde a educadora executa o mesmo papel, estimulando-a a brincar de
várias maneiras. Os objetivos são: estimular a interação social; desenvolver a
coordenação viso motora; reconhecer o corpo e proporcionar momentos de
descontração e prazer.

Ela amou esta atividade, ficou olhando no espelho e sorrindo, depois
não teve nenhuma dificuldade em compartilhar com seus amiguinhos seu chapéu.

Figura 20. Com o chapéu na cabeça.
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4.3.3 Atividade: Brincando com Espaguete

Oferecer macarrões (cozido) para os bebês, onde eles possam
manusear e explorar de forma livre e espontânea. Os objetivos desta atividade são:
desenvolver o movimento de pinça e habilidades manuais; estimular a oralidade;
proporcionar o conhecimento das propriedades físicas da massa (textura,
consistência, odor, sabor, temperatura, forma etc) e estimular os sentidos (paladar,
olfato,visão e tato).

Assim, através desta atividade pode experimentar a sensação de
temperatura e também pode experimentar o espaguete. Fez movimentos de pinça, a
princípio demonstrou nojo, mas logo depois, pegou os macarrões e foi colocando na
boca, percebendo assim o alimento e fazendo movimentos manuais, no final da
atividade jogava os fios para cima, sem nojo algum, e ficou cheia de macarrão.

Figura 21. Manuseando o espaguete
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4.3.4 Atividade: Esponjas Divertidas

Distribuir as diferentes esponjas coloridas, numa caixa e deixar a
criança manuseá-las. Conversar com as crianças demonstrando as cores, formas e
texturas das esponjas. Assim se pode desenvolver o movimento de preensão;
estimular as percepções e sensações; proporcionar momentos de descobertas,
através das cores, formas e texturas;

Nesta atividade, “E” pegava as esponjas e as apertava, jogava-as
para cima, e brincava com seu amiguinho, sendo muito divertido. Assim, ela está
desenvolvendo sua coordenação motora, descobrindo as formas e texturas, os
tamanhos, e suas percepções estão sendo estimuladas.

Figura 22. Explorando as esponjas divertidas com seu amigo.

Os dois brincaram, trocaram as esponjas, se divertiram.
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Para os bebês de 0 a 1 ano, os brinquedos são, primeiramente,
forma de estímulos visuais gustativos e táteis para, mais tarde, serem utilizados
como meio de jogos simbólicos, por meio dos quais aprenderão a criar regras
enquanto brincam com outros ou, até mesmo, quando brincam sozinhas. São, para
eles, uma parte do universo que conhecem e que, inicialmente, eles exploram para,
em seguida, expandirem o seu conhecimento (BATISTA, 2009).

Para a autora, os brinquedos são matéria-prima dos bebês para a
realização de descobertas. Ao brincarem, procuram seus lugares no mundo, ou seja,
os bebês utilizam seus brinquedos para grandes descobertas: é por meio deles que
descobrem e identificam o seu próprio eu. Por intermédio do brinquedo, eles
conquistam suas primeiras relações com o mundo exterior e entram em contato com
os objetos que lhes possibilitam experimentar e criar por meio da sua imaginação.

A princípio, o primeiro meio de brincar para o bebê é a descoberta
de seu próprio corpo e, à medida que vai se desenvolvendo, amplia a capacidade
para perceber todas as outras formas que a cercam. No entanto, é por meio do
brincar que os bebês conquistam o seu espaço e se constituem como indivíduos
(WINNICOTT, 1991).

4.4 Desenvolvimento Geral e Período de Férias de Julho (Dez Meses)

Durante o primeiro semestre de 2009, percebemos claramente o
quanto a E (10 m) desenvolveu-se no aspecto cognitivo e sócio-emocional,
adquirindo mais autonomia em suas ações e seu brincar, desenvolveu uma ótima
socialização com seus amigos e educadoras. Conforme Oliveira, nesta fase a
criança “está mais adaptada em frente a um desconhecido” (2000, p.79).
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Ela apresenta ótima coordenação motora, já começou a andar por
todo o lado, de maneira independente, manuseia objetos pedagógicos, consegue
jogar as bolinhas com facilidade. Gosta muito de folhear os livrinhos, observa as
cores e as figuras, e aponta com os dedinhos indicadores as mesmas. Ama passear
na escola e ir à fazendinha. Gosta muito de música, principalmente mais agitada,
quando é colocada alguma música, faz movimentos corporais e dança.

Na área da linguagem, ela está balbuciando vários sons,
desenvolvendo assim, uma boa oralidade.

No período de férias (Julho) é um período livre no berçário, onde
todos os dias foram desenvolvidas atividades direcionadas ao brincar e o prazer da
criança, porém são atividade livres, as quais não dispõem de um planejamento.

Dentre elas, desenvolvemos atividades do faz-de-conta de Circo,
onde dispomos de algumas fantasias próprias, e vestimos os bebês.

“E” é muito sociável para essas atividades e também para o novo,
ela aceita e entra na brincadeira, diferente de alguns bebês da sala.

Quando a criança está brincando de faz-de-conta, ela está em seu
processo de imitação, onde revive uma cena presenciada por ela, assim como
relata-nos o RCNI:

Outro aspecto da dimensão expressiva do ato motor é o
desenvolvimento dos gestos simbólicos tanto aqueles ligado ao faz
de conta quanto os que possuem uma função indicativa. No faz-deconta pode-se observar situações em que as crianças revivem uma
cena recorrendo somente aos seus gestos, por exemplo, quando,
colocando os braços na posição de ninar, os balançam fazendo de
conta que estão embalando uma boneca. Nesse tipo de situação, a
imitação desempenha um importante papel. (BRASIL, 1998, p.23)

Sobre o brincar ainda: “uma vez que o brincar favorece o exercício
funções psíquicas e o aprendizado das crianças a cerca do mundo que a rodeia.”
(PASCHOAL E MELLO, 2007 p.47,48)
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Figura 23. Aguardando para ser vestida.

Na Figura 23. “E” está aguardando ansiosa para ser vestida,
enquanto percebe seus amiguinhos da sala já vestidos. Ela olha atentamente para a
peruca brilhosa que está a sua frente. Ela amou esta atividade, e fazia poses para
tirar foto.

Quando uma criança brinca, pensa, cria, elabora, mesmo que só
imaginariamente, cenários em que pode ser um palhaço, uma bailarina ou uma
princesa, ela é capaz de, em uma fração de segundo, passar de rainha a bruxa. Ao
realizar essas transformações, ela expressa o mais íntimo de seus sentimentos,

82

desejos e anseios. Se, nesses momentos, o adulto, em especial o professor, estiver
atento, apto e participante, poderá investir em uma nova forma de aprendizagem.

No que se refere a uma alteração de papéis, a criança muda seus
cenários que, quando visíveis aos olhos do adulto, poderiam ser aproveitados para
análise de cores, formas, estruturas etc. Brincando também se aprende, mas boa
parte depende da colaboração do adulto.

Figura 24. As roupas e os amiguinhos da sala.

Com as fantasias, aos poucos, todos entraram na brincadeira.
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Figura 25. Vestida a caráter.

Quando olhamos para a Figura 25. nos faz refletir e pensar que
precisamos lembrar e reconhecer que nós, adultos, vivenciamos com a criança uma
parte significativa da sua vida e que precisamos nos inteirar dessa realidade, bem
como oferecer a ela materiais variados, tintas, misturas, manuseio de texturas
diferenciadas que lhe permitam enfocar o trabalho com mais empenho, gratificação e
criatividade. Trabalho necessita de criatividade. Com muita freqüência, nos
esquecemos dos mini-mundos que as crianças criam e queremos que elas se
transportem imediatamente para o nosso, frustrando sua liberdade de expressão.

É dever do adulto defender o brincar como um acontecimento
relevante para o pleno desenvolvimento da criança. Assim sendo, é preciso deixar
que nossas crianças desfrutem cada vez mais e melhor dos benefícios e prazeres do
brincar
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Figura 26. Observando a monitora, também vestida de palhaço.

Ficou surpresa ao ver sua monitora vestida de palhaço também, e
não apresentou medo para ir ao colo.

Nessa relação, não menos importante é o papel dos professores.
Para Piaget apud Batista, 2009 os professores podem guiá-las proporcionando-lhes
os materiais apropriados, mas o essencial é que, para que uma criança entenda,
deve construir ela mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinamos algo a uma
criança estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro lado, aquilo
que permitimos que descubra por si mesma, permanecerá com ela. Ressaltamos
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que os adultos não devem ficar inibidos ao manifestarem suas próprias formas de
brincar, pois as melhores brincadeiras são aquelas que parecem envolventes a
quem brinca.

Figura 27. No colo da monitora.

“E” em seu décimo mês de vida, já começou a andar, dando seus
primeiros passos.

Logo após o faz-de-conta do circo, pegamos um flagrante dela
dando seus primeiros passinhos, de maneira livre e espontânea.
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Figura 28. Seus primeiros passos.

Agora, começando a andar, poderá explorar melhor ainda sua sala,
e brincar de maneira mais livre e autônoma, poderá alcançar com mais facilidades
os brinquedos no móvel, projetado para o fácil acesso dos brinquedos às crianças
que andam.

Podemos elucidar, após este estudo de caso, que brincar não
significa simplesmente recrear-se. Isso porque é a forma mais completa que a
criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo. O ato de brincar pode
incorporar valores morais e culturais, sendo que as atividades lúdicas devem visar à
auto-imagem, auto-estima, autoconhecimento e cooperação porque estes conduzem
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à imaginação, à fantasia, à criatividade, à criticidade e a uma porção de vantagens
que ajudam a moldar suas vidas como crianças e como adultos.

Além do que já foi apresentado sobre o brincar, queremos enfatizar
ainda que:

• brincar estimula o desenvolvimento da linguagem: no decorrer de
uma brincadeira, a criança emite sons para conseguir comunicar-se com o colega ou
para melhor relacionar-se com o brinquedo. Até mesmo os bebês que mal
começaram a falar ou balbuciar já emitem sons ao brincarem, o que mostra que o
seu brincar é uma situação mais prazerosa.

• brincar desenvolve aptidão para o convívio social: a criança se
prepara para obter um convívio social por meio das brincadeiras quando ela utiliza
seres inanimados e inofensivos, como ursinhos e bonecas, com os quais pratica a
sua capacidade de interação. Logo após, amplia essa capacidade com brincadeiras
em grupo com as quais poderá aprender seus direitos e respeitar os alheios. Nada
melhor do que brincar com os pais para que possa refinar suas habilidades sociais e
obter uma melhor interação social.

• brincando a criança pode elaborar sentimentos: a criança pode
trabalhar os diversos tipos de emoções que fazem parte dos seus momentos, pois,
conforme a brincadeira em que estiver inserida, ela experimenta diversos
sentimentos que são manifestados no decorrer das suas situações vivenciadas.

• ao brincar a criança pode transcender a própria idade: no seu
cotidiano, ao brincar, a criança utiliza várias imitações, as quais, na realidade, lhe
são negadas por ser muito pequena, mas que, no jogo da fantasia, do faz-de-conta,
a deixam eufórica e fazem crescer a auto-estima, ajudando-a a criar uma
identificação com o adulto.
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• brincar estimula a criatividade e a imaginação: nos momentos de
brincadeiras, de fantasia, criatividade e faz-de-conta, a criança amplia os seus
limites e experimenta os prazeres da fantasia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o trabalho, buscamos refletir sobre a importância de
desenvolver uma aprendizagem significativa para os bebês, de forma agradável e
prazerosa, através do brincar.

Observamos que é muito importante uma boa formação para os
educadores infantis, tendo um olhar pedagógico eficiente que concebe cuidar e
educar de maneira indissociável, usufruindo do brincar para a realização de suas
práticas.

O estudo de caso com um bebe desde seus quatro a cinco meses a
dez meses contribuiu para o enriquecimento de todo o trabalho. A partir do mesmo
percebemos o seu desenvolvimento através das observações e intervenções
realizadas. A superação dos obstáculos, desafios e descobertas estiveram muito
presentes na vida desse bebê, nos fazendo reconhecer como é importante estimular
e interagir com os bebês, ajudando-os a desenvolverem seus potenciais.

O bebê freqüenta um berçário que pertence a uma instituição
privada, que possuí um amplo espaço, tanto interno como externo, e adequado a
ela, com brinquedos pedagógicos, sala de estimulação, e um projeto pedagógico
que busca atender às reais necessidades da mesma, respeitando seus direitos e
sua individualidade.

A análise permitiu diagnosticarmos e refletirmos sobre seu
desenvolvimento com maior precisão, repensando nossa própria atuação e nos
mostrou que através de uma proposta pedagógica eficiente e um espaço adequado
e propício à aprendizagem, é possível oferecer aos bebês o seu desenvolvimento
integral.
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Observando o brincar do bebê, tivemos a oportunidade de conhecêlo melhor e, dependendo da situação, podemos até mesmo identificar os tipos de
momentos que está experimentando, pois é no brincar que, na maioria das vezes,
ele deposita e interpreta todas as suas alegrias, frustrações, desejos, vontades,
angústias, seu crescimento e sua busca pelo novo.
Observar os bebês brincando a nossa volta nos leva a refletir sobre a
importância dos brinquedos e brincadeiras no seu desenvolvimento. Leva-nos,
também, a refletir sobre a forma como poderemos contribuir com o seu
desenvolvimento pessoal e social, ou seja, como poderemos oportunizar um
processo de troca, partilha, confronto e negociação; gerar momentos de
desequilíbrio; propiciar novas conquistas individuais e coletivas; levar a aprender a
competir, a cooperar e a conviver como ser social; e a ter a oportunidade de
vivenciar concretamente a elaboração e negociação de regras de convivência.
Elucidamos, enfim, que o ato de brincar é uma das atitudes mais
importantes que o adulto pode assumir em relação ao bebê, para contribuir com o
seu desenvolvimento, é permitir que ela seja criança, nada mais nada menos que
criança, e que brinque, brinque muito.
Desta forma, os educadores, que são essenciais nesse processo de
desenvolvimento integral, precisam observar e aplicar práticas pedagógicas que
integrem brincar, cuidar e educar, visto que são indispensáveis para desenvolver
uma aprendizagem significativa com esta faixa etária.

Observamos que é necessária para a qualidade do berçário, uma
proposta pedagógica eficiente, que considere o bebê como um sujeito ativo, com
suas individualidades, e professores aptos que sejam os mediadores do processo de
aprendizagem, que sejam criativos e saibam criar um ambiente prazeroso e
significativo, com afeto e cuidados, mas também educativo para estes bebês.

É essencial o reconhecimento e valorização do berçário e de seus
educadores, das práticas pedagógicas e do brincar. Assim como é importante que
toda a sociedade saiba reconhecer este espaço, pois se falta investimento e
qualificação profissional, o ambiente que era para ser propiciador de aprendizagem
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e prazeroso, além de regredir em sua qualidade, se torna apenas espaços de
assistencialismo, assim como era em seus primórdios.

Assim, na instituição de educação infantil, podemos oferecer às
crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas
advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos
adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza
diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil.
A oferta permanente de atividades diversificadas em um mesmo
tempo e espaço é uma oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças.
Organizar, todos os dias, diferentes atividades, tais como cantos com diversos
brinquedos, como cantos para pintar, desenhar, para ouvir música, para olhar livros,
para modelar etc., auxilia o desenvolvimento da autonomia.
Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à disposição e
organização dos materiais, uma vez que isso pode ser decisivo no uso que as
crianças venham a fazer deles. Os brinquedos e demais materiais precisam estar
dispostos de forma acessível às crianças, permitindo seu uso autônomo, sua
visibilidade, bem como uma organização que possibilite identificar os critérios de
ordenação. É preciso que, em todas as salas, exista mobiliário adequado ao
tamanho das crianças para que estas disponham permanentemente de materiais
para seu uso espontâneo ou em atividades dirigidas.
A partir destas percepções obtidas na pesquisa, depreende-se que é
necessário, principalmente por parte dos educadores, uma formação eficiente e um
olhar crítico que os façam repensar sobre suas atuações, desenvolvendo e
utilizando meios estratégicos e criativos, contextualizados a seu espaço, assim como
educandos que contribuam com o desenvolvimento integral do bebê, a começar por
suas particularidades. Ações estas que se estenderão por toda sua vida.
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ANEXO A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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