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RESUMO
Durante a vida de um sujeito o brincar aparece enquanto manifestação de seu
desenvolvimento. Tomando como aporte teórico a perspectiva de Jean Piaget, os
jogos de exercício, típicos em crianças de 0 a 2 anos, foram enfatizados enquanto
atividade construtiva para o seu desenvolvimento cognitivo. Porém, o
reconhecimento da importância do brincar para o desenvolvimento dos bebês nem
sempre é compreendido pelo adulto, visto que no contexto histórico as práticas
voltadas a esta faixa etária passaram de um agir do senso comum para se
legitimarem enquanto educativas, a partir da LDB. Neste caso saber a concepção
dos adultos sobre o brincar nesta faixa etária torna-se importante na medida em que
a prática (interações) que desenvolvem com os bebês é decorrente da concepção
que têm sobre o brincar infantil e o desenvolvimento. A partir disso, escutamos três
educadoras berçaristas e quatro mães de bebês objetivando analisar sua
concepção sobre os jogos de exercício e a sua relação com o desenvolvimento
cognitivo infantil. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa na modalidade de
estudo descritivo. Os instrumentos utilizados com as educadoras foram entrevistas
semi-estruturadas com oito perguntas, sendo cinco abertas e três fechadas com
apresentação de imagens. Com as mães realizamos seis questões semiestruturadas abertas. Os resultados apontaram falta de conhecimento das
educadoras e mães sobre os jogos de exercício, como também da sua relação com
o desenvolvimento cognitivo do bebê. Uma das educadoras e uma mãe identificou
ação construtiva do bebê. Revelando a concepção de que o bebê é construtor de
sua inteligência, enquanto que as demais concebem o desenvolvimento do bebê a
partir da experiência e aquilo que é observável é o que justifica tal desenvolvimento.
Palavras-Chave: Concepções de mãe e educadoras. Jean Piaget. Jogos de
exercício. Desenvolvimento cognitivo. Bebê.
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INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida são muito importantes para a formação e
desenvolvimento do sujeito, pois, segundo Piaget (1978), é neste período que se
inicia a construção das estruturas do pensamento infantil. Por isso, os ambientes
implicados com a interação da criança têm papel relevante para sua constituição
neste momento, uma vez que assumirão a função de facilitar estas construções
iniciais, ou por outro lado, obstaculizá-las.
O ser humano é diferente dos animais, pois seu estado de
dependência ao nascer é maior se comparado às outras espécies, ou seja, ele
precisa do outro, para sobreviver e desenvolver-se. De acordo com Piaget (1975), as
estruturas mentais não são inatas, mas desenvolvidas desde muito cedo, na
interação ativa do sujeito com o meio. Assim, um bebê poderá gradativamente
construir suas estruturas e consequentemente ampliá-las se vivenciar interações, na
qual sua atividade construtiva foi possibilitada. Piaget ainda aponta entre os
processos de constituição dessas estruturas: os jogos de exercício e as imitações
enquanto atividades lúdicas do bebê, de fundamental importância.
Por outro lado, as pesquisas sobre as interações dos bebês em
diferentes contextos como nos berçários, nos apontam para campos de pesquisa
relevantes, na medida em que as práticas não são neutras (ROSSETI-FERREIRA,
2003; ROSSETI-FERREIRA; AMORIN; VITÓRIA, 1994), mas provocam algo no
desenvolvimento e aprendizagem infantil. Dentro desse contexto, podemos
questionar sobre qual é a compreensão dos educadores e pais sobre a ação
interativa dos bebês?
A família e a escola são os dois primeiros ambientes implicados com
o desenvolvimento da criança. Enquanto brincam, os bebês estão interagindo com o
objeto de conhecimento (pessoas, situações e objetos físicos) e desenvolvendo a si
e o mundo. No entanto, a observação desse cotidiano tem demonstrado, que tanto
pais quanto educadores, não reconhecem a importância de algumas atividades
típicas do bebê, como por exemplo: a atividade lúdica manifesta através dos jogos
de exercício, resultando muitas vezes em interações nas quais prevalecem as ações
do adulto em sobreposição às ações do bebê. Neste contexto de interações entre
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adultos e bebês prevalecem concepções de que o mais importante neste momento
são os cuidados básicos, como higiene, nutrição e sono.
A partir disso, objetivamos neste trabalho estudar a perspectiva
piagetiana sobre os jogos de exercício e a partir do estudo teórico apresentado pelo
autor, conhecer a concepção que mães e educadoras têm sobre esta atividade
lúdica (expressa através dos jogos de exercício) e a sua relação com o
desenvolvimento cognitivo do bebê de 0 a 2 anos de idade.
Utilizamos na metodologia a pesquisa qualitativa na modalidade de
estudo descritivo, tendo como sujeitos três educadoras de um CEI (Centro de
Educação Infantil) localizado no município de Cambé/Pr e com quatro mães
residentes no mesmo município. Com as três educadoras utilizamos os seguintes
instrumentos: entrevistas semi-estruturadas com oito perguntas, sendo que cinco
foram abertas e três fechadas com apresentação e escolha de imagens que
representassem as atividades sensório-motoras pelas educadoras; com as quatro
mães: entrevistas contendo seis questões semi-estruturadas abertas.
O nosso trabalho está organizado em dois capítulos teóricos e dois
capítulos apresentando a nossa pesquisa de campo. No primeiro capítulo,
destacamos um pouco da história de Piaget, definição de desenvolvimento e
aprendizagem nesta perspectiva, o desenvolvimento cognitivo dos bebês, os jogos
de exercício e as brincadeiras apresentadas de 0 à 2 anos de idade.
A seguir, no segundo capítulo, apresentamos um pouco da história
do atendimento aos bebês e como se caracterizam hoje as práticas educativas em
instituições de Educação Infantil. Apresentamos ainda uma discussão e pesquisas
sobre a importância das interações do bebê com outros bebês e adultos
(mães/educadoras) para o seu desenvolvimento integral.
Na parte prática de nossa pesquisa apresentamos no capítulo três a
metodologia utilizada descrevendo-a com detalhes instrumentos e procedimento.
Logo após, no quarto capítulo, abrimos espaço para debatermos com os autores
eleitos na pesquisa, os dados revelados. Por fim, finalizamos com algumas
considerações e instigações que o trabalho nos proporcionou.
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CAPÍTULO 1
PERSPECTIVA PIAGETIANA SOBRE OS JOGOS DE EXERCÍCIO E A SUA
RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO BEBÊ

O ser humano é diferente dos animais, pois seu estado de
dependência ao nascer é maior se comparado às outras espécies, ou seja, ele
precisa do outro, para sobreviver e desenvolver-se. De acordo com Piaget (1975) o
ser humano só “aprende na ação” e no caso dos bebês cabe ao adulto organizar
situações ricas para suas experiências iniciais. Por isso, o desenvolvimento e a
aprendizagem da criança pequena precisam ser entendidos de modo a ajudar os
sujeitos implicados com a sua educação compreenderem a relevância deste
momento.
Neste capítulo apresentaremos um pouco da história de Piaget,
definiremos desenvolvimento e aprendizagem nesta perspectiva, o desenvolvimento
cognitivo dos bebês, os jogos de exercício e as brincadeiras apresentadas de 0 a 2
anos de idade.

1.1 UM POUCO DA HISTÓRIA DE PIAGET E A SUA PERSPECTIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, foi biólogo, zoólogo, filósofo,
epistemólogo e psicólogo, considerado pelos psicológos como o “Einstein da
Psicologia". O autor dedicou seus estudos a compreender como o ser humano
constrói conhecimento e descobriu que há apenas um meio para isto, que é quando
o sujeito age sobre o objeto de conhecimento. Por isso, Piaget concebe o ser
humano enquanto um sujeito ativo, construtor do próprio conhecimento.
Piaget destaca quatro fatores relacionados ao desenvolvimento
cognitivo, são eles: maturação, experiência ativa, interação social e um progresso
geral do equilíbrio (PIAGET, 1975).
Durante a vida o sujeito apresenta distintas formas de conceber o
mundo, apresentando assim, respostas com características próprias de cada idade.
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Segundo Piaget (1964,1990) o sujeito passa por fases que vão
desde o nascimento até a vida adulta:
- Inteligência sensório-motora – do nascimento até os 2 anos.
- Pensamento pré-operatório – de 2 até 7 - 8 anos.
- Pensamento operacional concreto – de 7 - 8 até 12 - 14 anos.
- Pensamento operacional formal – a partir dos 14 anos (apud
WADSWORTH, 1999, p. 33).

Embora, Piaget divida em fases o desenvolvimento, cabe destacar
que este acontece de forma gradual e processual, sendo que cada sujeito
desenvolve-se com tempo diferente. O que vai ser mais importante neste processo
de desenvolvimento será a atividade do sujeito em relação ao meio em que vive. De
acordo com Piaget o processo de construção do conhecimento está em constante
ampliação, ou seja, o sujeito irá se desenvolver desde o nascimento até o final da
vida.

1.2 O DESENVOLVIMENTO E A APRENDIZAGEM PARA PIAGET

A

experiência

é

um

fator

de

suma

importância

para

o

desenvolvimento dos bebês. No momento em que o bebê explora o objeto de
conhecimento ele pode identificá-lo por meio de algumas características que se
assemelham a determinados esquemas (anteriores) construído nas interações com
o objeto.
Mas, cabe destacar que a experiência por si só não assegura o
desenvolvimento. Isto porque a experiência deve contar com uma ação ativa do
bebê e nem sempre isso acontece. Piaget (1975) aponta que agir ativamente sobre
o objeto, significa colocar em andamento dois processos responsáveis pelas
mudanças dos esquemas, são estes: assimilação e acomodação.
A assimilação é um processo “[...] cognitivo de colocar (classificar)
novos eventos em esquemas existentes”, enquanto que acomodação significa fazer
ajustes nos esquemas já construídos ou então construir novos esquemas quando
necessário (WADSWORTH, B. J, 1999, p. 20). Neste caso, para Piaget as
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experiências, que provocam desenvolvimento são aquelas que produzem mudanças
nos esquemas a nível qualitativo.
Em seu livro “Ensaios Construtivistas” Macedo (1994, p. 131), abre
alguns questionamentos sobre o desenvolvimento e aprendizagem em Piaget,
dentre eles: “O que Piaget entende por desenvolvimento e aprendizagem? Que
relações estabelece entre ambas?” (MACEDO, 1994, p. 131).
Com relação à aprendizagem Macedo (1994), destaca que Piaget
“preocupou-se com uma aprendizagem, cuja aquisição é da ordem do espontâneo,
do geral e do necessário; aprendizagem que possibilita a construção de
coordenações, primeiro no plano do corpo, depois no plano do pensamento
(MACEDO, 1994, p. 132)”.
A aprendizagem para Piaget pode ser vista no sentido estrito e no
sentido amplo. Sendo assim, no sentido estrito aprende-se “na medida em que um
resultado (conhecimento ou atuação) é adquirido em função da experiência” que se
processa no tempo. (MONTOYA, 2009, p. 127-128).
Por

isso,

“a

aprendizagem

no

sentido

estrito

inclui

toda

aprendizagem do senso comum (aquisição de conteúdos externos ao sujeito),
enquanto a aprendizagem no sentido amplo obtém-se pela síntese das
aprendizagens no sentido estrito e das aprendizagens no sentido amplo; isto é, a
síntese das aprendizagens” (BECKER. F, 2002, p. 85).
Na

perspectiva

piagetiana

a

aprendizagem

depende

do

desenvolvimento, pois Piaget leva em consideração a estrutura de pensamento do
sujeito enquanto um dos fatores condicionais para o sujeito aprender. Em outras
palavras, para Piaget um sujeito não pode aprender certos conhecimentos, se ainda
não tem uma estrutura que possibilite a ele fazer relações com o objeto de
conhecimento (PIAGET; GARCIA, 1987).
Durante os primeiros anos de vida a atividade construtiva do bebê
será

manifestada

através

dos

jogos

de

exercício,

das

imitações

e

do

desenvolvimento da inteligência (PIAGET; INHELDER, 1977; MONTOYA, 2005).
Neste trabalho enfatizamos o jogo de exercício a partir dos estudos
de Piaget (1975), o qual considera como jogo, neste momento do desenvolvimento
infantil, todos os comportamentos repetidos por puro prazer funcional e que se
realizam através de assimilação pura. Como para Piaget assimilar implica na
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incorporação dos dados a esquemas anteriores, jogar é significar a experiência
vivenciada por parte do bebê.
Por isso, Piaget (1978), considera os jogos de exercício enquanto
um processo construtivo e, portanto não inato implicado com o campo de
significação do sujeito. O conhecimento transformado pelo bebê em experiência é
integrado ao conhecimento anterior que ele tem, portanto, significado.
A seguir apresentaremos como se constitui os jogos de exercício
articulado ao desenvolvimento intelectual do bebê no período sensório-motor.

1.3 OS JOGOS

DE

EXERCÍCIO

E O

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

DOS

BEBÊS

NO

PERÍODO SENSÓRIO-

MOTOR

No primeiro mês é muito difícil de classificar se as ações
apresentadas pelo bebê são “como verdadeiros jogos ou exercícios do reflexo,
quando estes prolongam simplesmente o prazer de mamar e consolidam o próprio
funcionamento da montagem hereditária, manifestando assim uma autêntica função
adaptativa” (PIAGET, 1978, p. 118).
Mas, a partir do segundo mês, já se pode observar algumas
condutas consideradas como jogos de exercício, isto quando o bebê segue
exercitando

um

esquema

já

consolidado

pelo

puro

prazer

de

repeti-lo.

Gradativamente, os esquemas consolidados passarão a ser coordenados, formando
um sistema de relações como destaca Piaget.
Para ele, as brincadeiras iniciais apresentadas pelos bebês
expressam-se na forma de jogos de exercício e tem papel estruturante para o seu
desenvolvimento e aprendizagem. O autor diz que, os jogos dos bebês revelam um
comportamento inteligente, que na interação com o objeto de conhecimento
constituem-se em momentos significativos e convocatórios colocando o bebê numa
posição de atividade. Por isso, o autor enfatiza as brincadeiras interativas, em que
as crianças possam expressar o sentido que estão construindo sobre o mundo,
alimentando assim, o seu desenvolvimento. Piaget subdivide a fase sensório-motor
em seis subestágios, como veremos a seguir:
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Primeira

Fase

–

Exercício

dos

reflexos

–

(primeiro

mês

de

vida

aproximadamente)

No primeiro estágio, o bebê possui um comportamento que é
“basicamente motor”, não consegue identificar-se enquanto tal, pois se encontra
indiferenciado dos objetos, só enxerga vultos e sua relação com o meio se dará
através dos “[...] esquemas que são de natureza reflexa”. (WADSWORTH, B. J,
1999, p. 18).
Para Piaget, desde o funcionamento mais primitivo do bebê, pode-se
observar relações entre o mecanismo interno de seu corpo com os estímulos do
meio externo (PIAGET, 1975 ). Para o autor, esse momento é importante, pois tem
como fundamental papel, colocar em exercício os reflexos herdados pelos bebês.
Thevenot e Naouri (2004, p. 55), aponta que “as coisas só ficam
sendo conhecidas se desencadearem esses atos reflexos”, pois os esquemas
futuros dos bebês se constituirão a partir destes reflexos. Abaixo algumas propostas
de brincadeiras para a primeira fase, Thévenot e Naouri (2004, p. 59/62):
Tipos de brincadeiras
Figura 1 – Brincar de massagear

Descreve a brincadeira
“Massageie o bebê todos os dias. Isso é
altamente recomendável, pois estimula os
músculos do bebê e faz com que ele tenha
reações mais rápidas [...]. Segurar, tocar,
abraçar e massagear são coisas essenciais
para a mente do bebê, além do seu
desenvolvimento emocional”. (THEVENOT;
NAOURI, 2004, p. 59)
Figura 2 – Brincar de tocar os “Suavemente, toque os lábios do bebê com
lábios
os dedos. Ele começa a chupar? Como
variante, tente tocar os lábios dele com um
brinquedo macio. O bebê vai desenvolver a
capacidade de discriminar entre o mamilo,
dedos, brinquedos e assim por diante. Esta
atividade também ajuda o seu bebê a ter
controle sobre o reflexo de chupar”.
(THEVENOT; NAOURI, 2004, p. 62)
Fonte: Thévenot; Naouri, 2004
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Segunda Fase – Experiências com o corpo (1 – 4 meses aproximadamente)
No segundo estágio, o bebê passa a se interessar pelo próprio
corpo, sua visão é um pouco melhor, facilitando na ampliação dos conhecimentos
que ainda se apresentam com interferências cada vez menores dos reflexos. Agora
o bebê passa a levar o seu dedo à boca e a chupá-lo, não apenas para suprir a
fome, mas também por prazer, assim o bebê estará realizando experiências que lhe
ajudará na ampliação de seus conhecimentos.
Piaget (1975, p. 86) em observação a sua filha Lucienne 0;2 (12)
relata que, “depois de ter tossido, recomeça repetidas vezes por prazer e sorri”.
Toda repetição de ação relacionada ao corpo do bebê, durante este período, Piaget,
denomina de reação circular primária.
Propostas de brincadeiras para a segunda fase, Thévenot e Naouri
(2004, p. 67/71/82).
Tipos de brincadeiras
Descreve a brincadeira
Figura 3 – Brincando de chupando Neste estágio o bebê “[...] chupa não apenas
o dedo
para se alimentar, mas por prazer e
exploração do mundo à sua volta. Aprende a
chupar
o
polegar,
diferenciando
a
necessidade (fome) do ato (de chupar). A
capacidade de coordenar uma ação com
outra abre um magnífico novo mundo de
aprendizado”. (THÉVENOT; NAOURI, 2004,
p. 67)
Figura 4 – Brincando com as mãos “Tente amarrar uma fita ou bracelete de fios
de lã no pulso do bebê. Isso poderá chamar
a atenção dele para essa parte do corpo.
Uma variante é colocar uma luva colorida ou
mesmo um pequeno adesivo bem colorido
na mão dele”. (THÉVENOT; NAOURI, 2004,
p. 71)
Figura 5 – Brincando com os pés

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004

“Observe que o bebê nesta fase começa
descobrir os seus membros, neste caso os
pés e diverte-se com a conexão entre os
seus movimentos”. (THÉVENOT; NAOURI,
2004, p. 82)
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Terceira Fase – Experiências com o objeto (4-8 meses aproximadamente)
No terceiro estágio a criança passa a buscar os objetos que estão
em seu campo de visão e passa a tocá-los através de esquemas motores como:
jogar, puxar, empurrar, etc. Uma questão importante a destacar é que, neste
momento o bebê ainda não tem a imagem mental formada, ele também “[...] não
representa eventos internamente e não “pensa” conceitualmente; apesar disso, o
desenvolvimento “cognitivo” é constatado à medida que os esquemas são
constituídos” (WADSWORTH, B. J, 1999, p. 31). Para Piaget, quando um bebê joga
um objeto no chão e o mesmo some do campo de sua visão, o bebê acredita que
este objeto deixou de existir. Se neste momento o adulto devolve o tal objeto, ele
fica encantado com a nova experiência, que segundo Thévenot e Naouri (2004, p.
88) “parece mágica”. Por isso, as brincadeiras de esconde-esconde, tornam-se
interessantes e atrativas para o bebê.
Quando os esquemas apontados acima são repetidos pelo bebê por
várias vezes, estas são chamadas de reação circular secundária, porque não se
refere mais a ações repetidas no corpo do bebê e sim, em ações realizadas com os
objetos.
Obs. 94: Lucienne aos 0;3(5), sacode o seu carrinho de bebê
imprimindo às pernas movimentos violentos (de flexão e distensão), o
que faz balançar as bonecas de pano suspensas no teto do veículo.
Lucienne olha-se sorrindo, para recomeçar a manobra. Esses
movimentos são simples concomitantes da alegria: quando ela sente
um grande prazer, Lucienne exterioriza-o numa reação total,
incluindo os movimentos das pernas. Como sorri frequentemente
aos seus trapos, assim foi que provocou o balanço. (PIAGET, 1975,
p. 155)

Um fato importante a ser destacado é que o “êxito”, ao realizar uma
ação é o fator promotor da alegria na criança e conseqüentemente o que a move a
realizar a ação inicial novamente.
Propostas de brincadeiras para a terceira fase, Thévenot e Naouri
(2004, p. 61/68/82/83).
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Tipos de brincadeiras
Figura 6 – Brincando com objetos

Descreve a brincadeira
“Exponha seu bebê a uma variedade de
objetos que tenham textura. Deixe-o
manipulá-los e colocá-los na boca.
Certifique-se de que não sejam tóxicos e
que sejam seguros. Não exagere: apresente
à criança apenas um novo objeto de cada
vez. Algumas sugestões: lã, colher de pau,
[...]” (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p.68)

Figura 7 – Brincando com o móbile

Segundo Thevénot o móbile deve ser
preparado para o bebê e não para o adulto
por isso deve ser com objetos grandes e
cores vivas, deve ser colocado no berço,
pois a criança nesta fase tem uma visão
curta. (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 61)

Figura 8 – Brincando com os pés “Com elástico (não barbante), amarre um
no balão
balão ao tornozelo do bebê e observe-o
descobrir a conexão entre os seus
movimentos e o comportamento do balão”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 82)

Figura 9 – Brincando com objetos

“Dê à criança uma colher de pau e uma
tigela. Assim ela vai descobrir que bater na
tigela com a colher produz um interessante
ruído novo. Dê à criança tigelas diferentes,
panelas e outros objetos que produzam
diversos ruídos ao serem golpeados”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 82)

Figura 10 – Brincando na banheira

“Na banheira, encoraje o bebê a fazer a
água ondular. Ele poderá perceber que os
seus movimentos causam as ondas na
água”. (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 83)

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004
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Quarta

Fase

–

Coordenação

dos

esquemas

anteriores

(8-12

meses

aproximadamente)
Neste estágio o bebê tem um grande avanço, pois consegue
coordenar os esquemas construídos por suas próprias ações, nos períodos
anteriores. Piaget considera que agora o bebê age intencionalmente, e isto se
expressa na coordenação meio e fim.
Agora uma criança mostra uma seleção intencional de meios para
alcançar metas preestabelecidas. A criança mostra sinais de um
planejamento elementar. Você poderá observá-la, por exemplo,
movimentando um objeto para longe do caminho, para pegar um
outro. (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 94).

Embora haja intencionalidade na ação coordenada do bebê, os
resultados não são previstos e a criança é surpreendida pelo acaso.
Outro avanço do bebê, é quando o objeto some do seu campo de
visão. Se anteriormente o bebê acreditava que o objeto deixava de existir, agora ele
percebe que o objeto existe mesmo assim, apenas ele não consegue visualizá-lo e
“[...] está começando a usar essa confirmação para seu benefício” (THÉVENOT,
NAOURI, 2004, p. 95).
É nesse estágio que inicia a imitação, apesar de que “[...] uma
criança só é capaz de imitar movimentos que são ações de seu repertório familiar.
Ademais, as tentativas iniciais de uma criança fazer imitação usualmente são
apenas reproduções aproximadas”. (THÉVENOT, NAOURI, 2004, p. 99), ou seja, se
o bebê pisca para um adulto e em seguida o adulto pisca novamente para o bebê,
então ele irá piscar outra vez de forma a imitar o adulto, pois ele fez o gesto e em
seguida pode visualizar o mesmo.
De acordo com Piaget, o bebê precisa interagir com o ambiente para
desenvolver-se. Em observação a sua filha Lucienne, Piaget relata, algumas
explorações que ela faz “[...] movimentando-se no espaço, manipulando objetos,
observando com os dedos e ouvindo, ou pensando, ela está obtendo dados brutos
para serem assimilados e acomodados” resultando assim, no “desenvolvimento de
esquemas” (WADSWORTH, B. J, 1999, p. 26)
Propostas de brincadeiras para a quarta fase, Thévenot e Naouri
(2004, p. 98/106).

20

Tipos de brincadeiras
Figura 11 – Brincando de esconder

Descreve a brincadeira
“Mostre um chocalho para o seu filho. Ele o
vê; o chocalho deve interessá-lo. Então
coloque a mão na frente dele, não deixando
que o pegue e segurando-o bem. Se a
resposta da criança for empurrar sua mão
para o lado, seu ato é totalmente
intencional”. (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p.
98)

Figura 12 – Brincando de esconder “Use diferentes obstáculos para cobrir os
objetos
objetos. Tente caixas, livros, papel, lençóis,
roupas, panelas, travesseiros, xícaras,
bichos de pelúcia, o seu corpo, pernas, etc.
Tente colocar a barreira de modo que se o
bebê bater muito forte, o brinquedo caia fora
de alcance. Isso vai ajudá-lo a controlar os
movimentos de braço”. (THÉVENOT;
NAOURI, 2004, p. 106)
Figura 13 – Brincando de empurrar

“Coloque três blocos numa fileira e encoraje
sua criança a empurrá-los. Talvez ela
perceba que ao empurrar os de uma ponta,
os outros também se movimentarão”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 98)

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004

Quinta

Fase

–

Descobrindo

novos

significados

(12-18

meses

aproximadamente)
No quinto estágio, a criança utiliza os esquemas construídos
(anteriormente) para buscar novos resultados. Agora o interesse pela novidade, faz
com que o bebê encontre prazer em experimentar.
Com efeito, é caracterizada pela constituição de novos esquemas
devido não mais a simples reprodução de resultados fortuitos, mas
há uma espécie de experimentação ou de busca da novidade, como
tal. Por outra parte, e em correlação com essa mesma tendência a
quinta fase reconhece-se pelo aparecimento de um tipo superior de
coordenação dos esquemas: A coordenação dirigida pela busca de
novos “meios” (PIAGET, 1975, p. 250)
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Há um interesse maior pelos seus brinquedos, na busca de novos
efeitos. Não só os objetos, mas também as pessoas passam a serem vistos com
outros olhos, pois acredita que elas irão servir “[...] como instrumentos potenciais
para um fim” (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 118).
Propostas de brincadeiras para a quinta fase, Thévenot e Naouri
(2004, p. 112/118/122).
Tipos de brincadeiras
Descreve a brincadeira
Figura 14 – Brincando de atirar “Neste estágio, a criança gosta de atirar
coisas
coisas. Faça uma brincadeira colocando um
objeto junto a um canto do “chiqueirinho” de
modo que ela possa atirá-lo. Pegue o objeto
e repita o jogo, colocando-o em outro lugar.
Tente variar o peso dos objetos”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 112)
Figura 15 – Brincando com formas “Leve a criança a colocar certos objetos com
para encaixar
formas geométricas em furos com as
mesmas formas. Isso vai reforçar o
entendimento de si mesma como alguém
que pode fazer as coisas acontecerem. Abrir
e fechar a caixa desse brinquedo
simplesmente para pegar os objetos
permitem o aprendizado por tentativa e erro
e reforça a noção de objeto, espaço, tempo
e causalidade”. (THÉVENOT; NAOURI,
2004, p. 118)
Figura 16 – Brincando de “Janela, “Esta brincadeira favorece a coordenação
janelinha”
da palavra falada e dos gestos. Com a
criança à sua frente, brinque, recitando:
“Janela, janelinha. Porta, campainha. Dim!
Dom!”. Quando diz: “Janela, janelinha”,
aponte para cada um de seus olhos.
Quando diz: “porta”, aponte para sua boca.
Quando diz: “campainha”, aperte a ponta do
seu nariz e diga: “Dim! Dom!”.
Isso força o bebê a imitar [...]” (THÉVENOT;
NAOURI, 2004, p. 118)
Figura 17 – Brincando com uma “Arranje uma grande caixa de papelão que
caixa
ofereça segurança para se engatinhar para
dentro e para fora”. (THÉVENOT; NAOURI,
2004, p. 122)

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004
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Sexta Fase –

A Invenção de Novos Meios por Combinação Mental (18-24

meses aproximadamente)
Até aqui o bebê se relaciona com o mundo a partir de suas ações
práticas, agindo em seus objetivos por experimentação de ensaio e erro. No entanto,
no sexto estágio toda a coordenação anterior dos esquemas possibilitam ao bebê,
pensar/representar antes de agir. As criações dos bebês “[...] desenvolvem-se
também por dedução: mas essa dedução sendo criadora, participa igualmente dos
processos de aquisição estudados até aqui e, sobretudo, da descoberta de novos
meios por experimentação ativa” (PIAGET, 1975, p. 313).
Esta evolução no pensamento funda a função simbólica, ou seja, a
capacidade de pensar/representar e “não só a capacidade de produzir atos
inteligentes” (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 127).
Depois de passar por todos estes estágios, “[...] ela não é mais
passiva, dependente e reativa; é uma pessoa racional, que sabe que existe como
um dentre os muitos interessantes elementos do “mundo” (THÉVENOT; NAOURI,
2004, p. 138)”. Há vastos horizontes de crescimento a sua espera, mas agora vai se
aproximar deles equipada com suas próprias e originais idéias, reflexões e objetivos.
Propostas de brincadeiras para a sexta fase, Thévenot e Naouri
(2004, p. 130-133).
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Tipo de brincadeiras
Descreve a brincadeira
Figura 18 – Brincando com telefone “Telefones de brinquedos – e, mais tarde, os
de verdade – encorajam o intercâmbio verbal
e a imitação de adultos ou crianças”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 130)

Figura 19 – Brincando de faz “As brincadeiras de “faz-de-conta” alimentam
deconta
atos imitativos e encorajam as crianças a
assumir os sentimentos e ações de outra
pessoa. Fingir que você está dormindo,
roncando, tossindo ou bocejando é mais do
que diversão – é um meio de se acomodar a
uma situação diferente. Brincar com bonecas
e marionetes representam o mesmo tipo de
ação”. (THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 130)
Figura 20 – Brincando de encher Deixe seu bebê encher garrafas plásticas de
garrafas
água com areia, água, pedrinhas ou
salgadinhos
e
depois
esvaziá-las”.
(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 133)

Figura 21 – Brincando de dançar

“Dançar é diversão musical e aumenta a
consciência
corporal”.
(THÉVENOT;
NAOURI, 2004, p. 130)

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004

Até aqui apresentamos a manifestação de vários jogos do bebê
revelando em cada ação um ato inteligente do mesmo. Para Piaget a manifestação
dessas ações é importante, porque é através destas, que o bebê ao final do período
sensório-motor poderá nos dar indícios sobre a constituição da função simbólica,
função possibilitadora da comunicação humana representada mentalmente através
de símbolos e signos (PIAGET; INHELDER, 1977; MONTOYA, 2005).
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Brincadeiras como o faz de conta já começa a ser visível neste
momento e tanto pais quanto educadores podem observar o desenvolvimento infantil
através de um olhar cuidadoso sobre tais manifestações.
Entretanto

poderíamos

questionar:

como

observar

tais

manifestações quando não se tem conhecimento sobre o desenvolvimento dos jogos
de

exercício?

Como

os

educadores

compreendem

este

momento

do

desenvolvimento infantil? No próximo capítulo nos dedicaremos a refletir sobre as
práticas educativas em berçários, o papel do educador e das interações no
desenvolvimento integral dos bebês.
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CAPÍTULO 2
PRÁTICAS EDUCATIVAS: O PAPEL DAS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS
PARA O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ

Como vimos no capítulo anterior, o bebê realiza vários jogos durante
o período sensório-motor e estes são importantes para o seu desenvolvimento
intelectual. O trabalho intelectual realizado pela criança à medida que manifesta
ações lúdicas revelam uma posição ativa da mesma ao construir relações com o
objeto de conhecimento. A partir da idéia do bebê enquanto um sujeito ativo,
considerado por Piaget, muitas confusões podem ocorrer, por exemplo, a idéia de
que se é o bebê quem realiza a atividade mental, o adulto neste caso não teria
nenhuma função?
Os estudos, como o de observação de Piaget com suas filhas, têm
apontado, que as interações são importantes sim e no caso do bebê, quanto menor
ele for, maior o seu estado de dependência com o outro. Diante disso poderíamos
pensar nos bebês, que ficam em berçários: se a interação com o adulto é importante
e como estão sendo realizadas as práticas voltadas a essa faixa etária?
Neste capítulo começamos discutindo um pouco da história do
atendimento aos bebês e de como hoje é caracterizada a prática voltada a esta faixa
etária. Apresentamos ainda pesquisas revelando a importância das interações
lúdicas do bebê com outros bebês e adultos (pais/educadores) para o seu
desenvolvimento integral.

2.1 DAS INTERAÇÕES

DE

CUIDADOS

ÀS

PRÁTICAS EDUCATIVAS:

UM

CAMINHO

DE

LUTA

E

CONQUISTAS

PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS BEBÊS

Para continuarmos a refletir sobre o desenvolvimento do bebê e
suas interações (bebê-objeto; bebê-bebê; bebê-adulto), enfatizaremos a interação
do educador com o bebê. Para isto precisamos voltar um pouco na história da
Educação Infantil, iniciando com a demanda social de cuidados à criança pequena.
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No decorrer da história da sociedade brasileira, pode-se observar
mudanças significativas no modo desta se organizar. Passamos de uma sociedade
rural

para

uma

sociedade

urbana,

justificada

pelo

desenvolvimento

da

industrialização e conseqüentemente do aumento do mercado de trabalho. Assim, a
falta de operários, para atender a esta nova demanda como também a necessidade
de complementação da renda familiar, incluíram as mulheres dentro desse mercado
profissional.
A consolidação da atividade industrial acelerou a transformação de
uma estrutura econômica agrária, na qual o trabalho podia ser
realizado pelo conjunto dos familiares [...]. Como a maioria da mãode-obra masculina estava na lavoura, as fábricas criadas na época
tiveram de admitir grande número de mulheres no trabalho.
(OLIVEIRA, 2002, p. 94-95)

Alguns problemas surgiram dentro desse contexto, entre eles
resolver com quem e onde ficariam os filhos das mães operárias. Oliveira ao se
referir a esse momento histórico considera que foi preciso “encontrar soluções
emergenciais em seus próprios núcleos familiares ou em outras mulheres, que
propunham a cuidar de crianças em troca de dinheiro” (OLIVEIRA, 2002, p. 95).
A autora ainda aponta que as “criadeiras”, como eram chamadas as
mulheres que cuidavam das crianças para as mães trabalharem, surgiram para
suprir uma necessidade da sociedade, entretanto o que tinham de conhecimento
sobre os cuidados infantis eram fruto de sua própria vivencia com os filhos, sendo
que algumas delas nem este tipo de conhecimento tinham.
Assim, devido à carência de conhecimento, de locais adequados e
falta de higiene, inúmeras crianças vieram a óbito. Algumas fábricas preocupadas
com o rendimento dessas mães ou pela pressão sindical, criaram creches dentro da
própria

empresa,

assim

as

mães

poderiam

trabalhar

mais

tranqüilas

e

consequentemente haveria aumento na produção da mesma.
As “criadeiras”, como eram chamadas, foram estigmatizadas como
“fazedoras de anjos”, em consequência da alta mortalidade das
crianças por elas atendidas, explicada na época pela precariedade
de condições higiênicas e materiais e – acrescentaríamos hoje –
pelos problemas psicológicos advindo de inadequada separação da
criança pequena de sua família. (OLIVEIRA, 2002, p. 95)
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Com o passar do tempo várias reivindicações foram feitas pela
classe trabalhadora e com a ajuda dos sindicatos, gradativamente o Estado assumiu
a responsabilidade sobre essa faixa etária, que até então era de responsabilidade
privada, das igrejas, entre outras instituições.
Dentre as lutas e conquistas junto à infância, destacamos a criação
da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente
de

1990

(ECA,

Lei

nº

8069/90)

enquanto

documentos

importantes

no

reconhecimento dos direitos legais das crianças, consideradas desde então sujeitos
de direitos.
A seguir teremos em 1961 a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), com
novas reformulações em 1971 e 1996 (LDB, Lei nº 9.394/96) com o intuito de definir
e regularizar a educação nacional. Um ponto a destacar é que a LDB/96 ao mesmo
tempo em que vem organizar a educação e dar diretrizes a nível nacional também
vem “reestruturar o sistema de Ensino Brasileiro ao considerar a Educação Infantil
(creches e pré-escolas) como parte integrante da Educação Básica. (BIANCHINI,
2008, p. 23):
Art. 21. A educação escolar compõem-se:
I - Educação básica, formada pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio;
II - Ensino Superior

Em decorrência do novo formato de organização do ensino, ao ser
inserida a Educação Infantil enquanto parte da educação básica, constrói-se um
novo sentido e novas demandas para este contexto. Assim, se anteriormente o
atendimento às crianças pequenas referia-se apenas a cuidados de higiene e saúde
agora se inclui também a função de educação para essa faixa etária. Mas, então
como seria as práticas voltadas a educação infantil? Deixar-se-ia agora de cuidar
das crianças para educá-las?
Com o intuito de esclarecer este tipo de confusão o MEC (Ministério
da Educação) elabora o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), apresentando diretrizes para essa faixa etária. De acordo com a carta do
Ministro da Educação e do Desporto Paulo Renato Souza aos professores da
educação infantil, o RCNEI criado em 1998, tem como objetivos auxiliar os
professores e dar fim ao assistencialismo das creches e pré-escola.
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O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia de
reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e
orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente
com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos
pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. (BRASIL, 1998, p.
07).

O profissional da Educação Infantil não deverá deixar de cuidar para
educar, mas trabalhar de maneira que cuide e eduque os bebês ao mesmo tempo,
segundo o RCNEI educar é:
[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a
educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais, estéticas e éticas na perspectiva de contribuir para a
formação de crianças felizes e saudáveis. (BRASIL, 1998, p. 23).

Este documento é considerado mais um avanço para a Educação
Infantil e funciona como uma proposta que pode ser adaptada a cada região, no qual
sugere conteúdos e práticas para essa faixa etária. No entanto, cabe destacar que
os cuidados às crianças não deixam de existir, dado ser uma necessidade real para
essa faixa etária, só que agora, até mesmo os cuidados da rotina diária estarão
articulados a uma prática de cunho pedagógico e isto requer um novo perfil de
educador, com formação a nível superior, antes não exigido.
Por isso, atualmente as instituições de Educação Infantil exigem do
educador formação acadêmica e continuada, ou seja, o educador “[...] precisa avivar
em si mesmo o compromisso de uma constante busca do conhecimento como
alimento para o seu crescimento pessoal e profissional. Isto poderá gerar-lhe
segurança e confiabilidade na realização do seu trabalho docente” (ANGOTTI, 2007
p. 64).
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (BRASIL, 1998, p. 41) o professor deve ser “polivalente”, ou seja, possuir um
vasto conhecimento de conteúdos e trabalhar de maneira que associe o ato de
cuidar com o educar, pois ambos devem ser indissociáveis, quando se refere ao
desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.
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2.2 UMA VISÃO PIAGETIANA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ADULTO ENRIQUECENDO AS EXPERIÊNCIAS
LÚDICAS DO BEBÊ

As interações são muito importantes para o ser humano, pois é
através destas que aprende e se desenvolve gradativamente. Por isso, a forma
como o adulto interage com os bebês é importante justamente porque poderá atuar
de forma a enriquecer as manifestações infantis ou não.
No caso dos bebês, é preciso considerar seu estado ainda de
dependência ao adulto, principalmente com relação ao seu deslocamento físico.
Pois, enquanto uma criança maior, que se movimenta pelo ambiente de forma
independente poderá vivenciar várias situações de aprendizagem, mesmo sem
contar com a presença do adulto, o bebê neste momento dependerá desse para
facilitar o seu encontro com o objeto de conhecimento.
Outro fator importante destacado por Piaget, é que durante as
experiências os bebês precisam vivenciar o sucesso de suas ações. Piaget descreve
no quarto período sensório-motor, que as coordenações dos esquemas são
possíveis, porque a criança teve sucesso na atividade realizada:
[...] o objeto só é procurado, de início, num lugar privilegiado: aquele
lugar onde ele já foi encontrado uma primeira vez. Portanto, ainda
depende da ação da criança e constitui, tão-somente, um objeto
prático; não está individualizado e faz parte, pelo contrário, da
situação de conjunto em que ele deu a uma busca coroada de êxito.
(PIAGET, 1975, p. 88)

Uma experiência de sucesso ainda poderá prolongar-se em uma
ação lúdica, pois depois de vivenciar repetidas vezes uma ação, com função de
consolidação dos esquemas, a seguir, o bebê continua a repetir a mesma ação pelo
simples prazer que a atividade lhe proporciona. Zaia, (2008, p. 75-76) baseada em
Piaget afirma que:
Os jogos de exercício consistem em repetir uma ação, já adquirida,
pelo simples prazer da repetição, permitindo a cada esquema, ou
estrutura, explorar seu domínio consolidar-se ou estender-se para
originar novos resultados, como se explorasse todas as
possibilidades. A característica marcante deste tipo de jogo é não ter
finalidade de adaptação, provocar prazer funcional e, acrescentamos,
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correspondendo a uma necessidade do próprio esquema, ser
desencadeado pela própria criança.

Piaget constata por meio das observações de sua filha Lucienne,
que o bebê realiza atividades lúdicas em todos os estágios, inclusive no período
sensório-motor:
[...] a partir dos 0; 2 (21) adquiriu o hábito de jogar a cabeça para trás
a fim de observar os quadros familiares nessa nova posição. Ora a
partir dos 0;2 (23 ou 24), parece que T. repete o gesto com um ar
cada vez mais divertido e com interesse cada vez menor pelo
resultado exterior: endireita a cabeça e depois se inclina de novo,
uma série de vezes, rindo às gargalhadas. Por outras palavras, a
reação circular deixa de ser “séria” ou instrutiva, se assim podemos
exprimir-nos em relação a um bebê de menos de três meses, para
converter-se em jogo (PIAGET, 1978, p. 120).

É por meio desta repetição e das “gargalhadas”, que o adulto
consegue identificar que o bebê está brincando. O fracasso ou dificuldades nas
ações do bebê só terão funcionalidade para a construção de novos esquemas,
quando o bebê já inicia possíveis previsões, após os objetos se tornarem
conhecidos para ele. Nesse momento, é quando o bebê constrói em seu
pensamento uma ação antes de realizá-la. Isso se deve ao fato de que o bebê
começa a construir uma causalidade entre aquilo que faz e aquilo que realmente
acontece em sua experiência.
Piaget relata uma situação em que ele brinca de dar um relógio nas
mãos de sua filha Jacqueline, e na seqüência começa a puxar o relógio dificultando
a ação da criança de pegar o mesmo. Assim, mesmo nos momentos em que
Jacqueline não consegue pegar o relógio, ela continua tentando alcançá-lo, como
descreve Piaget dizendo: “essas reações de Jacqueline em relação a um objeto
bastante conhecido por ela parecem de fato mostrar que a criança está começando
a atribuir-lhe uma causalidade independente da própria atividade” (PIAGET, 1967/
2008, p. 275).
Podemos perceber até aqui, que os bebês são seres ativos desde
muito cedo. Por esta razão os pais e educadores precisam estimular o bebê
facilitando ou provocando suas ações para que ele possa vivenciar situações
espontâneas, desta forma ele estará colocando em atividade os processos de
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assimilação e acomodação, que possibilitarão a construção de novos esquemas
mentais.
Em casa, na creche, na educação infantil ou mesmo no Ensino
fundamental, é relativamente fácil observar estes jogos que surgem
espontaneamente na criança, devendo ser respeitados e
incentivados. Assim, é importante que o adulto compreenda a
finalidade deles, que vai muito além do prazer funcional, propiciando
a consolidação dos esquemas e estruturas, a extensão e, finalmente,
sem próprio desenvolvimento. (ZAIA, 2008, p. 76)

Inicialmente os esquemas são construídos através de experiências
com o corpo, em seguida com os objetos e para ao final de dois anos serem fruto de
ações mentais. Só assim, o bebê poderá organizar melhor a realidade construindo a
sua própria inteligência.

2.3 PESQUISAS SOBRE AS INTERAÇÕES DOS BEBÊS ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS

Pesquisar as interações na primeira infância torna-se relevante, na
medida em cada vez mais cedo as crianças estão incluídas em instituições infantis,
assim a qualidade das interações que se estabelece nesses espaços, irão refletir em
conseqüências para o seu desenvolvimento.
Pedro-Silva e Marquezini (2008), analisaram a narrativa de dose
educadores da Educação Infantil investigando as relações que estabelecem entre o
brincar e o desenvolvimento psicológico. Com base na teoria piagetiana, os
pesquisadores obtiveram como resultado da entrevista aos educadores, narrativas
apoiadas no senso comum. Em muitas respostas o papel ativo da criança e a
importância do brincar foi apresentado, mas em outros momentos os educadores
apresentam a idéia da criança enquanto um ser passivo, refletindo uma concepção
ambientalista. Quanto ao brincar apresentaram respostas superficiais sobre a sua
relação com o desenvolvimento infantil.
Moura et al. (2004), realizou uma pesquisa com 30 pares de bebês e
suas mães. Os bebês tinham em media 29 dias e através das brincadeiras entre
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eles, constatou-se que a troca de interação foi ativa por parte do bebê em resposta a
sua mãe.
Cordazzo e Vieira (2007), pesquisaram trabalhos que tinham como
tema o brincar. Para isto utilizou resumos de artigos eletrônicos, nacionais e
internacionais, oferecendo um panorama do que vem sendo pesquisado desde a
década de 1980 até 2005, em relação a esse assunto. As conclusões apontam para:
a) necessidade de considerar outras faixas etárias no estudo do brincar; b)
necessidade de um maior número de pesquisas empíricas nacionais; c) identificação
de poucas pesquisas que relacionam o brincar com a aprendizagem e d) predomínio
de pesquisas que relacionam o brincar ao desenvolvimento infantil.
Uliana e Rodrigues (2010), realizaram uma pesquisa com 22 pares
de bebês e suas mães, os bebês tinham a idade entre 0 a 12 meses e participavam
de um projeto onde era acompanhado o desenvolvimento dos bebês de risco. A
coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com as mãe, e as questões
da mesma eram relacionadas ao brincar. A pesquisa tinha como objetivo, levantar
junto às mães em quais situações elas brincavam e que tipo de brincadeiras
realizavam em cada situação, com seus bebês. Os resultados apontaram que as
mães não tinham um momento específico para brincar com seus bebês, as
brincadeiras estavam articuladas às várias situações do dia a dia e a situação em
que o brincar prevaleceu foi no momento em que mãe e bebê estavam deitados
juntos sobre a cama.
Visto que as pesquisas e as publicações relacionadas aos bebês
são ainda precárias, Bianchini (2008), realizou uma pesquisa a uma instituição de
Educação Infantil em uma sala de berçário, no período de seis anos, com três
educadoras e quinze bebês de 0 a 1 ano de idade, a mesma foi realizada por meio
de observação, entrevistas e análise com discussão dos dados, onde a autora
percebe a falta de conhecimento das educadoras a respeito das atividades lúdicas
dos bebês e que as atividades são desarticuladas das demais atividades do
berçário. Bianchini (2008, p. 69), “constatou-se o quanto a falta de um conhecimento
mais aprofundado sobre o tema, pode prejudicar tanto a relação do educador com o
bebê como também as próprias experiências deste, no tempo e no espaço do
berçário”.
As pesquisas sobre as interações dos bebês em diferentes
contextos como nos berçários nos apontam para campos de pesquisa relevantes, na
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medida em que as práticas não são neutras (ROSSETI-FERREIRA, 2003;
ROSSETI-FERREIRA,

AMORIN;

VITÓRIA,

1994),

mas

provocam

algo

no

desenvolvimento e aprendizagem infantil. Dentro deste contexto podemos
questionar sobre qual é a compreensão dos educadores sobre os jogos de
exercícios para o desenvolvimento cognitivo do bebê? Vimos que, os jogos de
exercício são desdobramentos de ações já construídas pelo bebê e assim, o modo
como o adulto compreender estas ações poderá auxiliar na sua manifestação ou
não. Vale lembrar que o sucesso nas ações é relevante para o bebê, como afirma
Piaget (1978), por isso dependem de sujeitos que saibam e compreendam essa
ação

interativa

como

uma

expressão

do

comportamento

cognitivo

em

desenvolvimento no bebê.
Nosso estudo, pautado na perspectiva Piagetiana, investigou
concepções de educadoras berçaristas e mães de bebês sobre o desenvolvimento
de bebês de 0 a 2 anos de idade, por meio de ações lúdicas.
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CAPÍTULO 3
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nos

capítulos

anteriores

buscamos

conhecer

a

perspectiva

piagetiana sobre o desenvolvimento cognitivo e a atividade lúdica do bebê. A seguir
passaremos a apresentar a nossa pesquisa de campo com o intuito de investigar
concepções de pais e educadores sobre a atividade lúdica infantil e a sua relação
com o desenvolvimento cognitivo.
Como sujeitos, elegemos três educadoras e quatro mães, as quais
explicamos a nossa pesquisa e firmamos um combinado de não identificação das
mesmas, preservando assim as suas respostas de possíveis julgamentos da
comunidade em que fazem parte. Por isso, ao nos referirmos às participantes da
pesquisa em nosso trabalho utilizamos letras (educadoras “A”, “B” e “C” / mães “A”,
“B”, “C” e “D”) facilitando a compreensão dos leitores na identificação das respostas.

3.1 MÉTODO

Nossa pesquisa carateriza-se enquanto qualitativa na modalidade de
estudo descritivo. Segundo Yin (2005), nesse tipo de pesquisa, a coleta é feita a
partir de dados empíricos e utilização de procedimentos planejados previamente.
Normalmente a pesquisa é aplicada em temas contemporâneos retratando “o
porquê” e “o como” um fenômeno pesquisado se apresenta na realidade.

3.2 PARTICIPANTES

Os sujeitos de nossa pesquisa foram três educadoras que trabalham
em um berçário de uma escola filantrópica e quatro mães de classe média baixa,
sendo que de duas os filhos frequentam o referido berçário no qual as educadoras
trabalham e as outras duas mães não trabalham fora, ou seja, cuidam de seus filhos
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em tempo integral. Todas as participantes de nossa pesquisa residem no município
de Cambé Pr.
O quadro abaixo apresenta dados sobre a formação e experiência
das educadoras na Educação Infantil.
Educadora
A

Formação
Pedagogia

Tempo de serviço na Educação Infantil
Quatro anos trabalhando na escola de Educação

(2009)

Infantil, sendo dois anos como serviços gerais (as
vezes ajudava nas diversas salas) e dois anos

B

C

Magistério

atuando como auxiliar no berçário.
e Cinco anos trabalhando na Educação Infantil,

Pedagogia

sendo que nos dois últimos atuou no berçário da

(2008)
Magistério

instituição.
e Sete anos na Educação Infantil, sendo que atuou

Normal superior um ano e meio no berçário.
(2006)
Quadro 1: Formação e experiência das educadoras

3.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS

Para coleta de dados iniciamos com uma visita à escola, fazendo
assim o nosso primeiro contato com as três educadoras e informando-as sobre o
objetivo de nossa pesquisa. As educadoras concordaram em assinar o termo de
consentimento e assim, com data e hora marcada realizamos a entrevista com cada
uma delas separadamente.
Na entrevista objetivamos obter informações sobre o conhecimento
que tinham a respeito do desenvolvimento cognitivo dos bebês, relacionado as suas
expressões lúdicas, como os jogos de exercícios apontados na teoria de Piaget.
Não querendo confrontar o conhecimento das educadoras com o nosso, decidimos
por realizar as perguntas de modo a não constrangê-las e nem desconsiderar o
conhecimento por elas construído. Assim, além das perguntas realizadas na
entrevista, incluímos enquanto estratégia, imagens representando os jogos de
exercício, na tentativa de que, se as educadoras tivessem algum conhecimento
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sobre os jogos de exercício dos bebês e ainda não os tivessem revelados em sua
fala, ao olharem para as imagens pudessem reconhecê-los. Por isso, embora
quiséssemos saber se conheciam os jogos de exercício na teoria de Piaget, esta
pergunta não foi realizada de modo direto, mas sim indireto. Ao todo foram oito
questões, sendo cinco questões semi-estruturadas abertas e três questões fechadas
com a utilização de imagens retratando as “brincadeiras de bebês”.
Iniciamos com cinco questões sobre a concepção das educadoras a
respeito de aprendizagem, desenvolvimento e jogos infantis. A seguir, entregamos
aleatoriamente quatro figuras às educadoras e elas deveriam identificar quais seriam
as brincadeiras, colocá-las de acordo com as diferentes faixas etárias (entre 4 e 18
meses) e os estímulos provocados em cada uma delas. O tempo de duração de
cada entrevista foi em média de uma hora.
Com relação às mães, explicamos o objetivo da pesquisa e
perguntamos se poderíamos entrevistá-las. Elas concordaram em participar da
pesquisa, preferindo que fosse realizada em suas casas. Foram aplicadas seis
questões semi-estruturadas abertas com a duração em média de uma hora.
Como recurso, de registro dos dados, utilizamos um bloco de notas
para registrar as respostas das mães e das educadoras.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISE DE DADOS

4.1 ESCUTANDO AS EDUCADORAS

Em todo o percurso de nossa pesquisa o objetivo principal foi saber
se as educadoras do berçário tinham algum conhecimento sobre as atividades
lúdicas dos bebês (especificamente os jogos de exercício estudados por Piaget) e a
sua relação com o desenvolvimento cognitivo. Como vimos na primeira parte de
nosso trabalho, este tipo de ação é característico dos bebês de 0 até 2 anos mais ou
menos e tem função primordial para seu desenvolvimento e aprendizagem
resultando inclusive em construção das estruturas representativas do próximo
período (PIAGET; INHELDER, 1977; MONTOYA, 2005). O jogo nesse momento tem
função adaptativa e auxilia na estruturação cognitiva do bebê, por isto é tão
importante (PIAGET, 1978).
Assim, pressupondo que as educadoras tenham estudado este
conhecimento em sua graduação (“A” e “B” com formação em Pedagogia e “C”
formada em Normal Superior), buscamos perceber como assimilaram tal conteúdo e
se reconheciam a importância do mesmo para o desenvolvimento e aprendizagem
infantil.
Por outro lado, ao elaborarmos nosso plano de pesquisa,
consideramos também outra possibilidade, como a de que talvez as educadoras não
conhecessem ou não tivessem assimilado este saber e que portanto, se
chegássemos perguntando diretamente se conheciam tais jogos e qual seria a sua
funcionalidade, poderíamos constrangê-las e nos colocarmos numa relação de
superioridade em relação a elas. Se fosse o caso delas não terem explorado este
conteúdo na graduação, consideramos ainda, que talvez tivessem percebido em
suas interações com os bebês, ou entre bebê-bebê, que eles manifestam atividades
lúdicas, mesmo que o nome utilizado pelas entrevistadas ao retratarem tais ações
fosse diferente do nome dado por Piaget (jogos de exercício). Por isso, tomamos
todo o cuidado possível na elaboração das questões levando em conta que as
educadoras estavam nos ajudando ao compartilharem idéias sobre suas práticas e
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portanto tinhamos que respeitá-las demonstrando ética, que é fundamental não só
em nossa vida, como também nas pesquisas.
Outro ponto considerado ao elaborarmos as questões para a
entrevista é de que independentemente de saberem ou não sobre os jogos de
exercício, estes revelam a atividade construtiva do bebê e portanto falar do jogo é
também falar da aprendizagem, pois se um educador concebe a aprendizagem de
forma mecânica consequentemente compreende que o conhecimento está fora do
sujeito e não é ele quem constroi, mas a experiência.
As educadoras passam em média 8 horas por dia com os bebês e
portanto a observação diária lhes devem dar indícios importantes dessa atividade. A
seguir as narrativas das educadoras sobre os questionamentos relizados:

Perguntas

Respostas

1. O que é
aprendizagem?

A – É um processo pelo qual a criança se desenvolve no seu dia-adia. Tudo que é feito durante o seu dia faz parte deste processo de
aprendizagem.
B – Aprendizagem é tudo, deste o primeiro dia ela já possui
conhecimento e a escola vai só ampliar.
C – Tudo é aprendizagem, tomar banho, comendo...

2. Nas explorações do
bebê com o objeto
você acha que faz
diferença a criança
acertar ou errar na
sua ação? Porque?

A – Não. Pois quando ela erra ou acerta ela está aprendendo.

3. Os bebês realizam
brincadeiras? Quais?

A – Sim. brincadeiras de roda, imitação, no parque, lego, bexiga,
brinquedos.

B – Sim. Porque que ela está ampliando o conhecimento
C – O sucesso é importante, mas nem sempre eles acertam, pois é
por meio do erro que eles aprendem e tentam fazer novamente.

B – Sim. Brincar de esconder, móbile, brinquedos.
C – Sim. Carrinho, casinha, imitação.
4.
Você
conhece
alguma teoria sobre
desenvovimento
cognitivo dos bebês?
Qual? O que diz a
teoria?

A – Sim. Piaget. Etapa sensório motor que vai até os dois anos.
B – Sim. Piaget. Sensório motor de 0 à 2 anos que trabalha os
movimentos, andar, gatinhar, correr, pular.
C – Sim. Mas não lembro.
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5.
O
que
desenvolvimento?

é

A – É quando a criança começa perceber as diferenças do mundo
que as rodeiam, tanto do corpo (desenvolvimento motor), quanto a
mente.
B – Toda criança passa por fases (quatro estágios são o processo)
do desenvolvimento estudados por Piaget. Acho que o bebê de 0 a
2 anos se desenvolve intelectual e motor mas, precisa de muitos
estímulos da família e pessoas próximas. Ex.: ensinar a brincar,
contar histórinha, andar,... com o passar do tempo o bebê vai
conseguir realizar atividades sem a ajuda do outro.
C – A educadora se negou a responder... disse que me enviaria por
depoimento no Orkut, outro dia.

Na primeira pergunta sobre o que é aprendizagem, nas respostas de
todas educadoras fica claro a concepção de que aprender para elas está
relacionado às experiências diárias do bebê. Como se a experiência fosse sinônimo
de aprendizagem. Em Piaget (1975) compreendemos que a experiência é
importante para a aprendizagem e sem ela não há como o sujeito conhecer. No
entanto, o que possibilita a aprendizagem do sujeito é entre outros aspectos
(biológicos, estruturais, motivação, social) a posição ativa daquele que aprende. Ou
seja, o aprender não está fora do sujeito, mas sim nas relações que ele estabelece
com o objeto de conhecimento. Macedo (1994), ao referir-se a aprendizagem na
perspectiva piagetiana aponta que o autor preocupou-se com uma aprendizagem
“cuja aquisição é da ordem do espontâneo, do geral e do necessário; aprendizagem
que possibilita a construção de coordenações, primeiro no plano do corpo, depois no
plano do pensamento” (MACEDO 1994, p. 132).
Com relação aos bebês, nos primeiros meses de vida a
aprendizagem está voltada para seu próprio corpo (ainda indiferenciado com os
objetos), depois gradativamente ao diferenciar-se dos objetos, poderá então criar
relações entre si e com os objetos de conhecimentos. Somente depois desta
diferenciação é que o bebê relacionará o seu corpo com o objeto. Mas, para chegar
neste estágio ele precisará vivenciar experiências obtendo êxito, pois neste
momento o bebê constrói esquemas na ação prática e o sucesso desta ação poderá
ampliar seus esquemas (PIAGET, 1975 ).
Em nenhum momento da narrativa das educadoras apareceu
indícios, no qual elas apontem alguma ação do bebê neste processo que elas
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denominam de aprendizagem. Por outro lado, a educadora “A” relaciona a
aprendizagem ao desenvolvimento do bebê, sem contudo explicar ou relacionar de
modo claro este processo.
A seguir questionamos as educadoras sobre o “erro ou sucesso” nas
ações dos bebês, a educadora “A” respondeu que os bebês aprendem
independentemente de obter êxito ou não. Enquanto as educadoras “B” e “C”
acreditam que mesmo errando os bebês podem aprender. A seguir destacamos a
fala da educadora “C”:
O sucesso é importante, mas nem sempre eles acertam, pois é por
meio do erro que eles aprendem e tentam fazer novamente.
(EDUCADORA “C”)

No entanto, esta idéia da educadora “C” é contraria a consideração
de Piaget sobre erro e acerto neste momento do desenvolvimento. Piaget esclarece
que mais ou menos aos 12 meses (Quarto substágio do período sensório-motor), as
coordenações dos esquemas realizados pelos bebês são possíveis porque a criança
obteve sucesso na atividade realizada. Ou seja, quanto menor a criança, maior deve
ser a mediação do educador facilitando o desencadear de suas ações com vistas ao
sucesso:
[...] o objeto só é procurado, de início, num lugar privilegiado: aquele
lugar onde ele já foi encontrado uma primeira vez. Portanto, ainda
depende da ação da criança e constitui, tão-somente, um objeto
prático; não está individualizado e faz parte, pelo contrário, da
situação de conjunto em que ele deu a uma busca coroada de êxito.
(PIAGET, 1975 , p. 88)

Nesse sentido, a experiência de sucesso é importante porque nessa
fase o bebê assimila as situações a partir de cada ação prática que realiza. Ou seja,
se aquilo que acabou de executar deu certo ele pode voltar e relizar a mesma ação.
Por outro lado, se a ação que ele realizar não obtiver éxito a ação não será repetida,
vista que o objetivo não foi atingido, por exemplo, achar o objeto no local escondido
pelo bebê.
Em Piaget (1975), acertar é importante inclusive para o bebê
desdobrar essa ação em um jogo de exercício. A partir dessa idéia perguntamos às
educadoras se os bebês realizam brincadeiras e quais seriam elas.
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As respostas das educadoras sobre as brincadeiras dos bebês nos
mostram novamente uma visão reducionista, em que agora a expressão da
ludicidade está voltada à experiência do brincar e não à atividade cognitiva que o
bebê realiza quando está brincando. Para Piaget (1978), a atividade lúdica neste
momento, do período sensório-motor, se expressa através de um processo
assimilativo. A assimilação é um processo cognitivo que implica integrar novas
situações vivenciadas ativamente em esquemas existentes. Nesse sentido, o jogo
de exercício é fundamentalmente uma ação de significação do bebê sobre a
experiência vivida.
A seguir, perguntamos às educadoras se elas tinham conhecimento
a respeito de alguma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo dos bebês, todas
responderam que conhecia. A educadora “A” destaca a teoria de Piaget, mas não
evolui na resposta. O grau de superficialidade das respostas demonstram a falta de
conhecimento das educadoras sobre o tema. Embora, duas delas tenham como
formação a graduação em Pedagogia e uma em Normal Superior, talvez em seu
processo formativo estes aspectos não tenham sido compreendidos de modo que
pudessem argumentar com clareza suas concepções.
Perguntamos as educadoras sobre o desenvolvimento e podemos
perceber que a educadora “A” considera o modo da criança “perceber as diferenças
do mundo”, enquanto indicativo de desenvolvimento. Sugere aqui a idéia de que o
desenvolvimento está relacionado a atividade da criança. Em Piaget (1975) as
diferenciações realizadas pelo bebê revelam atividade das coordenações motoras e
por isso, indicadoras do desenvolvimento do bebê. O bebê inicialmente apresenta os
esquemas de modo desarticulado, mas gradativamente pela própria atividade
passará a articulá-los de modo que a compreensão sobre o mundo melhora e a
criança poderá diferenciar o que no início apresenta-se como um todo
indiferenciado.
Piaget diz que “o desenvolvimento seria uma aprendizagem no
sentido lato, sendo o responsável pela formação dos conhecimentos” (PIAGET &
GRÉCO, 1959/1974), ou seja, é por meio de experiências realizadas ao longo da
vida, que o bebê faz o processo de assimilação e acomodação, dessa forma o
mesmo amplia seus esquemas e se desenvolve. Podemos perceber que os jogos de
exercício é de suma importância para a realização do desenvolvimento infantil.
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A educadora “B” começa a definir o desenvolvimento falando das
fases apontadas por Piaget. Não tem certeza se o desenvolvimento do bebê esta
relacionado a aspectos motores e intelectuais e prossegue falando da importância
dos estímulos neste processo. A educadora “C”, não quis responder esta pergunta.
Percebemos aqui falta de conhecimento e clareza das educadoras “B” e “C”.
Ainda almejando investigar sobre o conhecimento das educadoras
sobre os jogos de exercício, apresentamo-lhes algumas imagens de bebês em
situações lúdicas e solicitamos que identificasse em cada uma delas, qual tipo de
brincadeira o bebê estava realizando, o que tal estímulo promoveria e por fim que
organizassem as figuras numa seqüência cronológica considerando qual seria a
melhor, para cada momento de seu desenvolvimento.
Imagens apresentadas as educadoras e suas respectivas respostas:
Figura

Figura A

Identificar:
brincadeira

Identificar: estímulo
desenvolvido

A - Brincando com
bexiga
B - Brincando com o
corpo
C - Brincando com
balão

A - Desenvolvendo a
coordenação motora
B - Movimento e
coordenação motora
C - Desenvolvimento
motor

A - Jogando algo no
vidro
B - Faz de conta
C - Enchendo uma
garrafa

A - Desenvolvendo a
coordenação motora
B - Coordenação motora
fina
C - Coordenação motora
fina

A - Brincando de
esconder
B - Esconde-esconde
C - Não identificou

A - Deixando a criança
mais esperta
B - Movimento e
coordenação motora
C - Não identificou

A - Jogando
B - Encaixe
C - Jogo de encaixe
com formas
geométricas

A - Desenvolvendo
raciocínio
B - Coordenação motora
fina
C - Coordenação motora

Figura B

Brincadeira/idade

1º
1º
1º

4º
4º
4º

2º
2º
2º

Figura C

Figura D
Fonte: Thévenot; Naouri, 2004

3º
3º
3º
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Percebemos que as educadoras conseguem identificar e relacionar
as brincadeiras às idades, mas quando pedimos para identificar a brincadeira e a
sua relação com o estímulo cognitivo a ser desenvolvido pelos bebês em
deterninada ação, todas as educadoras identificam as brincadeiras enfatizando a
promoção do desenvolvimento motor.
Na figura A, as educadoras identificam as brincadeiras por meio da
ação motora do bebê, em nenhum momento elas indicam uma atividade cognitiva do
bebê na situação lúdica. Com relação ao estímulo que a brincadeira proporciona
apontam o desenvolvimento motor como único.
Na figura B, as educadoras também fazem a mesma análise
anterior, ou seja, identificam a brincadeira levando em consideração o objeto e não a
atividade cognitiva/construtiva que o bebê realiza naquele momento. Com relação ao
estímulo proporcionado, novamente consideram que o desenvolvimento motor é o
único a ser proporcionado pela figura.
Na figura C, as educadoras “A” e “B” repetem o sentido da análise
anterior, enquanto que a educadora “C” não identifica a brincadeira realizada pelo
bebê. Com relação a identificação de estímulo, a educadora “A” indica que essa
atividade poderá deixar o bebê mais esperto, sem no entando explicar o que ele está
construindo enquanto brinca com objetos.
Na figura D, destacamos apenas um diferencial na resposta da
educadora “C” quando se refere ao tipo de estímulo desenvolvido na atividade. Esta
educadora responde que o bebê está “Desenvolvendo raciocínio”, apresentando
pela primeira vez a percepção de que estamos diante de um sujeito que pensa e
constrói relações em sua ação prática.
De modo geral, podemos analisar que independentemente da forma
que as perguntas foram apresentadas para as educadoras através de imagens ou
de entrevistas, todas as respostas revelam uma concepção de que a aprendizagem
está fora do sujeito que aprende, principalmente com relação às crianças menores
de um ano de idade. Os objetos e portanto a experiência são o principal constituinte
do conhecimento infantil.
Os jogos de exercício, reveladores da atividade cognitiva do bebê,
são desconhecidos pelas educadoras e não apareceram em nenhum momento da
nossa entrevista, mesmo que revelados através de outros nomes.
Portanto abrimos reflexões que poderão resultar em novas
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pesquisas sobre a relação entre o conhecimento do educador e suas concepções
sobre o desenvolvimento cognitivo do bebê. Observou-se o predomínio de uma
concepção voltada para os apectos físicos do bebê (motricidade) enquanto um corpo
em movimento, em detrimento da visão piagetiana sobre o bebê como um ser ativo
e construtor da própria consciência. Ao brincar o bebê faz relações entre ele e o
objeto de conhecimento, exercitando e ampliando seus esquemas cognitivos em
ação.

4.2 ESCUTANDO AS MÃES

Considerando, que independentemente do espaço onde o bebê
esteja, este espaço pode se tornar um local de desenvolvimento e aprendizagem, no
qual o adulto tem o papel de facilitar este processo adequando o espaço e os
objetos.
A partir disto, buscamos escutar quatro mães de bebês, sendo que
duas delas permanecem com seus bebês em tempo integral (Mães “A” e “B”) e duas
trabalham fora de casa e por essa razão seus bebês vão para o berçário (Mães “C”
e “D”).
Iniciamos perguntando sobre como consideram a aprendizagem
nessa fase do desenvolvimento de seus filhos e obtivemos as seguintes respostas:
Mãe A – É educar, dar respeito e mostrar bons exemplos.
Mãe B – É tudo aquilo que seja necessário para eles ter boa conduta,
limites e educação.
Mãe C – Passar o conhecimento para a criança, pensando como
criança, mas tendo responsabilidade para transmitir este
conhecimento.
Mãe D – Uma maneira de educar, ensinar coisas certas e descobrir o
novo.

Pode-se perceber que para a maioria das mães a aprendizagem
está relacionada com boa educação, como citou “A”, “B” e “D” ou refere-se a
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transmissão de conhecimento. Ou seja, em nenhum momento citou-se a
aprendizagem enquanto um processo que conta com a atividade do bebê,
independentemente dele realizar uma ação certa ou errada. Para Piaget, aprender
implica uma posição ativa, na qual o bebê faz relações sobre o objeto de
conhecimento e esta experiência provoca mudança nos seus esquemas. Por isto,
para o autor não é toda experiência que promove a aprendizagem, mas aquela na
qual o bebê realiza o processo de assimilação. Em outras palavras, aprender é
realizar assimilação.
Dentro deste contexto de aprendizagem, objetivamos saber se as
mães consideravam as brincadeiras ou os jogos (como apontados por Piaget),
enquanto uma ação que levaria ao desenvolvimento infantil como também a forma
de interação com o outro. Assim, perguntamos sobre o que é interação e elas

responderam:
Mãe A – Conviver entre amigos.
Mãe B – É o que faz ele relacionar, comunicar, com outras
crianças.
Mãe C – Inclusão do bebê no dia-a-dia, o contato social é
muito importante, interação, rotina familiar.
Mãe D – A primeira chance para que eles aprendam a viver
em sociedade.

Todas as mães reconhecem a importância do bebê interagir,
relacionar-se com o outro, pois este seria um dos caminhos para o convívio social
futuro, como aponta “D”: “A primeira chance para que eles aprendam a viver em
sociedade”. Piaget (1975), considera que a interação com o outro é de suma
importância, e explica as diversas formas de interação no decorrer do período
sensório-motor: na segunda fase o bebê interage mais com o corpo através de
brincadeiras exploratórias, na terceira fase ele começa a interagir com os objetos e
gradativamente passará a diferenciar-se do mundo e então poderá ter uma ação
interativa mais voltada para o outro.
Já que a interação é importante e o corpo é o primeiro espaço de
interação do bebê, perguntamos o que é o corpo e obtivemos as seguintes
respostas:
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Mãe A – É a aparência da criança.
Mãe B – O corpo é muito importante, pois eles estão em fase
de desenvolvimento e crescimento. Inicia um tempo de
sentar, andar e engatinhar, um tempo para cada coisa.
Mãe C – O corpo é fundamental e o contato físico para aguçar
as sensações e emoções. (O choro é a maior arma).
Mãe D – O necessário para desenvolver determinada
atividade.

As

mães

aparentemente

demonstraram

não

terem

muito

entendimento sobre a importância do corpo de seus bebês para o desenvolvimento
da inteligência e sim, consideram a importância do corpo em seus aspectos físicos
desenvolvimentais (crescimento, sensações, etc), ou seja, sem articular este
desenvolvimento físico do corpo a outros aspectos. A mãe “A” relacionou o corpo de
seu filho com a aparência e as mães “B”, “C” e “D” relacionaram o corpo com os
movimentos, ações, que o bebê realiza para seu desenvolvimento motor. De acordo
com Piaget o corpo é de fundamental importância para o desenvolvimento da
inteligência do bebê, uma vez que à medida que os esquemas motores vão sendo
articulados a inteligência do bebê vai sendo constituída.
Primeiramente o bebê vai construindo vários esquemas motores
como pegar, olhar, etc, e Piaget aponta “para que dois esquemas, até então
isolados, sejam mutuamente coordenados num ato único, é preciso que o sujeito se
proponha atingir um fim não diretamente acessível e ponha em ação, com esse
intuito, esquemas até aí relativos a outras situação” (PIAGET, 1978, p. 202), ou seja,
o bebê começa a exercitar os esquemas de modo isolado para gradativamente
relacioná-los. Assim, se no início ele pegava, olhava, etc, agora ele pega para olhar,
fazendo combinações entre os esquemas construídos.
Laurent, aos 0; 6 (1), procura agarrar uma grande folha de papel que
lhe ofereço e que coloco, finalmente, sobre a cobertura do seu berço
(e sobre o cordão que liga esse teto à borda do berço). [...] Laurent
parece procurar o cordão pendente do teto; depois, puxa-o cada vez
com mais força, olhando fixadamente para o papel. No momento em
que este se solta para cair, Laurent larga imediatamente o cordão e
estende a mão para o objetivo, de que se apodera sem hesitar.
(PIAGET, 1978, p. 205-206)
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Piaget (1978), ao observar sua filha Laurent nos diz que não há
como afirmar que ela puxou o cordão para pegar o papel, no entanto o conjunto de
ações, ou a junção de seus esquemas isolados lhe proporcionou pegar o papel que
tanto queria executando uma perfeita coordenação. A partir desta idéia da
inteligência já se expressando tão cedo nas ações do bebê, perguntamos as mães o
que é inteligência e elas responderam:
Mãe A – É o modo de se expressar e agir
Mãe B – Tudo aquilo que eles desenvolvem além da sua
capacidade real.
Mãe C – Absorção, entendimento do que é passado no dia-adia para a criança através de ensinamentos, emoções e
sentimento em dado momento ele já está atuante,
demonstração sinais da sua mente aguçada, já sabe se
expressar.
Mãe D – Capacidade individual de desenvolvimento que cada
bebê tem.

As respostas das mães não apresentaram muita clareza na
argumentação. Para a mãe “A”, “B” e “D” , de modo geral a inteligência está voltada
ao bebê enquanto “expressão e ação” (mãe “A”), “tudo aquilo que eles desenvolvem”
(mãe “B”) e “capacidade individual de desenvolvimento” (mãe “D”). Já a mãe “C”
considera a inteligência enquanto uma absorção do bebê por meio do outro.
A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do
organismo a uma situação nova e, como tal, implica na construção ativa do sujeito
sobre o objeto de conhecimento, sendo que no período sensório-motor, a criança
apresenta:
[...] uma inteligência prática, que coordena no plano da ação os
esquemas que a criança utiliza. É a fase caracterizada por um
contato direto, isto é, sem representação, pensamento ou linguagem,
da criança com objetos ou pessoas. Construindo (sempre em termos
práticos) seus esquemas de ação e as categorias da realidade.
(MACEDO, 2002, p. 126)

A inteligência enquanto um processo de adaptação do sujeito ao
meio evolui, no desenvolvimento humano, as formas mais complexas, ou seja
"desde o nível mais primitivo da existência, caracterizado por trocas bioquímicas até
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o nível das trocas simbólicas" (RAMOZZI-CHIAROTTINO apud CHIABAI, 1990, p.
3).
A seguir perguntamos o que é desenvolvimento para as mães e
obtivemos como respostas:
Mãe A – O Desenvolvimento são ações que são descobertas
a todo momento.
Mãe B – São as fases do sentar, engatinha, andar, os
dentes,... o ser humano cada vez mais vai se desenvolvendo.
Mãe C – Propiciar o bebê no dia-a-dia, as possibilidades do
ser humano no sentir, ouvir, movimentar, ajudá-lo de forma
moderada e contínua, no linguajar próprio para bebês, para
que venha a conquistar sua independência como ser humano.
(não deixar que os pequenos obstáculos do dia-a-dia não
deixe as crianças amedrontadas).
Mãe D – A maneira que a criança aprende de forma didática a
conviver o meio em que vive.

A mãe “B” e “C” definem o desenvolvimento do bebê articulado a
aspectos de ordem física e a sequência como se apresentam nas fases, enquanto
indicativo do desenvolver infantil. A mãe “D” define o desenvolvimento a partir da
aprendizagem, que está no meio de convivência do bebê. Na resposta da Mãe “A” o
desenvolvimento está articulado as ações do bebê, embora não nos dê mais dados,
que explicariam melhor sua concepção. O que nos sugere é conceber o bebê
enquanto ativo e esta atividade, de ações, enquanto indicativo do desenvolvimento
infantil. Em nenhuma das respostas foi apontado a atividade lúdica enquanto ação,
que poderiam ser observadas no comportamento infantil e indicativa do
desenvolvimento. O desenvolvimento na perspectiva da maioria das mães localizase em aspectos motores.
Para Piaget o desenvolvimento tem a ver com as mudanças a nível
qualitativo no modo do sujeito pensar revelados em seu agir. Aspectos de ordem
biológica (maturacional e relativos a espécie humana) como também aspectos
cognitivos são reveladores do desenvolvimento. Para Piaget, tudo isto está
articulado e no decorrer de sua vida os sujeitos irão apresentar estados, que ele
próprio chama de fase. (PIAGET, 1975).
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Em relação ao desenvolvimento e aprendizagem Piaget & Greco
(1959/1974), diz: “que subordinam a aprendizagem ao desenvolvimento” (MACEDO,
1994). Ou seja, a aprendizagem depende do desenvolvimento, pois o bebê só
poderá aprender se estiver algumas estruturas que possibilite ele a fazer relações
com seu objeto de conhecimento, por esta razão é de suma importância que
pessoas próximas ao bebê, estimulem o mesmo por meio dos jogos de exercício
(atividades lúdicas) para que aja uma ampliação em seus esquemas, desta forma
ele estará se desenvolvendo e consequentemente irá aprender com mais facilidade.
(PIAGET; INHELDER, 1977; MONTOYA, 2005).
Finalizamos a entrevista pedindo as mães que definissem o que é
berçário, e elas responderam que:
Mãe A – É onde as crianças começam aprender.
Mãe B – É o lugar apropriado para acolher os bebês.
Mãe C – Um local que por algumas horas substitui o lar tendo
que proporcionar todas as condições para que o bebê sinta a
mesma segurança e o mesmo ambiente como se estivesse
ao seu lar. Os professores deveriam ser formados para assim
atender melhor os bebês.
Mãe D – É a primeira experiência que a criança tem com a
escola.

As mães “A” e “D” relacionam o espaço do berçário enquanto local
de aprendizagem e escolarização. Já as mães “B” e “C” têm uma visão do berçário
voltado a aspectos de acolhimento e substituição do lar.
A história de cuidados às crianças pequenas nos mostrou que
inicialmente o atendimento a elas referia-se basicamente a cuidados físicos e de
higiene. Com a nova legislação, fruto de lutas e conquistas sociais para um melhor
atendimento às crianças, possibilitaram um novo olhar para este atendimento, agora
reconhecido em lei pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) enquanto espaço de
interação e ação educativa, onde a aprendizagem e o desenvolvimento integral
torna-se a função principal junto a essa faixa etária. (BRASIL, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhuma prática é esvaziada das concepções que carregamos a
partir de nossas vivências, seja em nossa história pessoal, profissional de formação
ou enquanto educador. Assim, a concepção sobre o que é aprender e desenvolverse revelará aquilo que entendemos sobre a ação de um sujeito: ativo ou passivo.
Saber se as educadoras têm conhecimento sobre os jogos de
exercício e a sua relação com o desenvolvimento cognitivo do bebê, foi de
fundamental importância para refletir sobre as práticas dirigidas aos bebês junto ao
berçário, afinal como citamos no início de nosso trabalho, pesquisas como a de
Rosseti-Ferreira (2003), apontam para a não neutralidade das ações do educador
junto ao bebê.
Concluímos, que as educadoras e mães não conhecem os jogos de
exercício enquanto uma atividade cognitiva expressa desde muito cedo nos bebês.
Na concepção das educadoras “B” e “C” o desenvolvimento e a aprendizagem do
bebê referem-se principalmente ao que está fora dele e aparece como experiência
observável:

o

desenvolvimento

motor,

os

objetos

com

o

qual

interage/

brincadeiras/jogos do bebê, ou seja, a experiência em si foi enfatizada, deixando de
considerar a atividade cognitiva do bebê através das diversas relações que pode
realizar e que foram apresentadas através das figuras. Neste caso a concepção que
se revela é de que o bebê aprende e se desenvolve fundamentalmente não
enquanto sujeito ativo, autor e construtor da sua própria estrutura cognitiva. O olhar
das educadoras se manteve sobre os objetos com os quais o bebê interagia e não
no bebê.
Já a educadora “A” nos sugere, em algumas respostas, uma
concepção

voltada

a

ação

do

bebê,

principalmente

quando

define

o

desenvolvimento enquanto uma ação do bebê em fazer diferenciações no mundo e
em seu próprio corpo.
Com relação às mães não obtivemos muita diferença nas
concepções apresentadas através de suas narrativas. Destacamos entre as quatro
mães uma percepção, embora de senso comum, da mãe “A” que em quase todas as
repostas indica atividade do bebê enquanto possibilitadora de seu desenvolvimento
e aprendizagem.
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Destacamos a definição de berçário apresentado pelas mães. O
berçário para a mãe “A” é considerado local de aprendizagem e para “D” primeiro
espaço de escola do bebê. Já as mães “B” e “C” ainda têm uma visão de cuidados
no espaço do berçário. Vale destacar que as mães “A” e “B” ficam em casa com
seus filhos, enquanto que as mães “C” e “D” têm seus filhos no berçário, ou seja, as
concepções das mães sobre o espaço de convívio do bebê, parecem não terem sido
interferidos pelo fato do bebê estar ou não no berçário.
As concepções embora carregadas da história de cada sujeito aqui
apresentado, não estão postas de forma estática, mas podem ser re-significadas na
medida em que passamos a nos apropriarmos de novos conhecimentos e tomamos
consciência de que nossas ações poderão influenciar o outro de forma positiva ou
não.
Para que o educador tenha condições de associar o educar com o
cuidar ele precisa de uma boa formação, para compreender que os bebês
necessitam de cuidados assim como, da ludicidade, de estímulos, entre outros, para
que seus esquemas se ampliem, tenha condições de construir novos esquemas,
acomodá-los e consequentemente se desenvolver.
Por esta razão Bello (1995, p. 4), retrata a importância de conhecer
as fases do desenvolvimento de Piaget
A importância de se definir os períodos de desenvolvimento da
inteligência reside no fato de que, em cada um, o indivíduo adquire
novos conhecimentos ou estratégias de sobrevivência, de
compreensão e interpretação da realidade. A compreensão deste
processo é fundamental para que os professores possam também
compreender com quem estão trabalhando.

Assim, refletir sobre a ação mediada pelo educador como também
das mães foi importante, pois se cada vez mais cedo temos visto o encaminhamento
dos bebês a berçários e demais instituições, é importante repensarmos sobre essas
práticas como também sobre os cursos de formação enquanto um lócus de
construção do saber e saber fazer do educador. Nossa pesquisa não esgota aqui o
tema sobre concepções de educadores, mas abre indagações apontando para a
necessidade de novos estudos que enfatizem o desenvolvimento cognitivo do bebê
em situação educativa.
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APÊNDICE A
Entrevista com as educadoras
1) O que é aprendizagem?
2) Os bebês realizam alguma brincadeiras? Quais?
3) Você conhece alguma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo dos bebês? Qual? O que diz a
teoria?
4) Você considera importante os bebês terem sucesso em suas interações com o meio (objeto)? Por
quê?
5) O que é desenvolvimento?

Responder as próximas perguntas de relacionando as figuras abaixo:
 Apresentar os cartões as educadoras pedindo para que elas identifiquem em cada um
deles qual o tipo de brincadeira que o bebê está realizando e que tipo de estímulo está
sendo promovido.

 Pedir para as educadoras organizarem as figuras em sequência crescente, levando em
conta a faixa etária dos bebês e o tipo ideal de brincadeira para cada momento de seu
desenvolvimento.

Fonte: Thévenot; Naouri, 2004
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APÊNDICE B
Entrevista com as mães

1) O que é aprendizagem?
2) O que é interação?
3) O que é corpo?
4) O que é inteligência?
5) O que é desenvolvimento?
6) O que é berçário?

