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Segundo a perspectiva da interação social do desenvolvimento da linguagem, esta é
adquirida pela criança por meio tanto dos aspectos biológicos quanto dos socioculturais,
sendo a interação social um fator fundamental para o desenvolvimento linguístico (Vygotsky,
1984/2007). Tal interação é concebida como bidirecional e recíproca, de forma que adulto e
criança contribuem para sua construção de maneira dinâmica (Salomão, 2012), em que é
tarefa da mãe a criação de uma estrutura sociointerativa que favoreça a aprendizagem da
linguagem.
Por meio das interações que ocorrem desde os primeiros dias de vida, o bebê
comunica seus estados e percebe os estados das outras pessoas, o que ocorre inicialmente por
meio de recursos emocionais e afetivos (Hoehl & Striano, 2010). Admite-se, portanto, que os
bebês já possuem um aparato para a interação desde o seu nascimento, o que aparece na sua
preferência pela voz humana em detrimento de outros sons, no reconhecimento e predileção
pela face humana e no uso de movimentos corporais e faciais para responder às emoções dos
outros (Tomasello, 2003).
Inicialmente, a criança utiliza sinais naturais desprovidos de intenções ou significados
que, somente mais tarde, se tornarão convencionais. Essas formas de comunicação não
verbais das quais fazem parte as expressões faciais, os movimentos corporais, as posturas,
bem como os gestos, são prontamente interpretadas pela mãe como um sinal de que o bebê
deseja comunicar algo. De tal modo, é a mãe quem irá dotar o gesto de sentido, o qual será
aprendido futuramente pelo bebê, que então passará a utilizá-lo intencionalmente (Braz
Aquino & Salomão, 2011).
Desse modo, os gestos são uma forma de comunicação de grande importância durante
as primeiras interações entre a mãe e seu bebê, compreendendo-se que a função comunicativa
da linguagem não depende exclusivamente dos símbolos vocais, mas esta já se produz por
meio dos comportamentos não verbais (Carpenter, 2011; Goldin-Meadow, 2009; Guidetti &
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Nicoladis, 2008). Conforme o bebê se desenvolve, surgem os gestos dêiticos como apontar,
mostrar e oferecer, cuja função é indicar onde um objeto está localizado ou demonstrar
interesse em uma situação. Em seguida, os gestos passam a servir para representar
simbolicamente objetos, necessidades e estados, de modo análogo às primeiras palavras
(Acredolo & Goodwyn, 1988). Estes últimos são denominados gestos representativos e, no
decurso do desenvolvimento da criança, eles são substituídos pelas próprias palavras.
Em suma, a base formada pela comunicação pré-linguística dará suporte para as
primeiras habilidades comunicativas da criança, já que tanto o apontar quanto a linguagem
verbal são formas de comunicação que possuem a intencionalidade compartilhada como
fundamento, tanto em seu aspecto sociocognitivo quanto sociomotivacional (Liebal, Behne,
Carpenter, & Tomasello, 2009). Portanto, investigar como ocorre a comunicação entre adulto
e bebê no decorrer do primeiro ano de vida da criança, torna-se relevante para a compreensão
do caminho percorrido entre a comunicação não verbal até a linguagem verbal e das
mudanças concernentes às estratégias de comunicação não verbais utilizadas pela díade
durante este período. Diante disso, esse estudo busca analisar a comunicação entre mãe e bebê
na fase pré-verbal da criança em situações de brincadeira livre em três períodos do primeiro
ano de vida.
Para a obtenção dos dados foram gravadas em vídeo observações de seis díades mãebebê em situação de brincadeira livre, acompanhadas longitudinalmente aos 6, 9 e 12 meses
de idade do bebê, sendo quatro meninos e duas meninas. As mães participantes eram todas
casadas, com média de idade de 27,7 anos e o nível de instrução mínimo era o superior
incompleto. Os dados foram analisados após a obtenção de parecer favorável por parte do
Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo nº 0288/11).
Foi realizada a transcrição literal das falas e vocalizações das mães e dos bebês,
descrevendo-se os gestos de ambos, bem como um detalhamento da situação e do ambiente
em que a díade interagia durante as sessões de observação. A transcrição foi feita
desconsiderando-se os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais da gravação, de modo que
foram analisados somente os 10 minutos centrais de cada observação.
O critério estabelecido para elaboração das categorias de análise e codificação dos
gestos considerados comunicativos (dêiticos ou representativos) foi o de que ocorressem
acompanhados de contato visual com a mãe ou com o objeto referente, de vocalização ou
outra forma de dirigir a atenção do outro membro da díade. Além disso, sempre que um gesto
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foi compreendido e dotado de um significado compartilhado pelos componentes da díade
durante o contexto da interação, ele foi considerado um gesto comunicativo. Diante disso, as
categorias de análise estabelecidas são apresentadas a seguir.
Gestos dêiticos: a) Alcançar; b) Mostrar; c) Oferecer; d) Responder a uma solicitação;
e) Solicitar; f) Apontar: Apontar com toda a mão e Apontar canônico. Gestos representativos:
a) Gestos relacionados ao uso de objetos; b) Gestos convencionais.
Os resultados mostraram semelhanças entre as seis díades estudadas, demonstrando
que certas características da comunicação não verbal no primeiro ano de vida do bebê são
mais comuns em determinadas idades. Os gestos dêiticos mais utilizados pelos bebês foram os
gestos de alcançar, apontar com a mão e apontar canônico. O uso da modalidade gestual de
comunicação aumentou conforme a idade do bebê progrediu, mais do que dobrando entre os 6
e os 9 meses e tornando-se mais estável aos 12. Tais resultados estão de acordo com a
literatura (Tomasello, 2003), que vem demonstrando que aos 9 meses de idade o bebê passa
por transformações que revolucionam a sua capacidade de se comunicar.
Aos 6 meses de idade os bebês utilizaram exclusivamente o gesto de alcançar, sendo
esta a única categoria que não apresentou aumento após a primeira observação, Este resultado
está de acordo com as ideias apresentadas por alguns autores (Goldin-Meadow, Goodrich,
Sauer, & Iverson, 2007) que consideram o gesto de alcançar como um tipo primitivo de gesto
dêitico cuja frequência tende a diminuir, sendo visto como uma ritualização e não havendo
clareza se há ou não uma intencionalidade subjacente.
Verificou-se que a frequência de diferentes gestos dos bebês mudou conforme o seu
desenvolvimento. O apontar canônico, por exemplo, ocorreu em apenas um dos bebês aos 9
meses, embora esse gesto tenha sido mais frequente no período evolutivo seguinte, sido
registrado em três bebês aos 12 meses. Segundo Carpenter (2011), entre os 9 e 12 meses de
idade, os gestos dêiticos representam um marco na comunicação intencional da criança e,
mesmo quando esta já utiliza a linguagem verbal, a frequência deste tipo de comportamento
comunicativo continua a aumentar. Os resultados demonstram esta tendência, com exceção do
gesto de alcançar, o que se explica pelo fato de que este tende a ser substituído pelos gestos de
apontar (Iverson, Capirci, & Caselli, 1994).
Quanto aos gestos representativos, estes foram observados apenas a partir dos 9 meses,
sendo que os gestos representativos convencionais e os gestos representativos de objeto
apresentaram frequências semelhantes. Alguns estudos (Acredolo & Goodwyn, 1988;
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Camaioni, Aureli, Bellagamba, & Fogel, 2003) afirmam que este tipo de gesto começa a ser
utilizado apenas aos 12 meses. A sua observação aos 9 meses pode estar relacionada ao fato
de que foram incluídos na categoria dos gestos representativos convencionais os jogos com
trocas de turnos, que não demandam uma capacidade simbólica da criança.
Observou-se que, aos 9 meses, as interações tornaram-se triádicas, marcadas pela
frequência maior de gestos relacionados ao uso de objetos e gestos convencionais. Esse tipo
de interação envolve objetos e facilita o surgimento de oportunidades para que a criança
manipule tais objetos do modo como a cultura em que está inserida determina.
As mães utilizaram os gestos quase sempre acompanhados de palavras, as quais
referiam-se principalmente a características e ações dos objetos, perguntas ao bebê e diretivos
de atenção. As combinações gesto-palavra são de grande importância, pois estudos como o de
Goldin-Meadow et al. (2007) afirmam que, quando a mãe realiza a tradução dos gestos do
bebê em palavras, oferece a ele o input necessário para a aquisição dos nomes dos objetos,
demonstrando a relação entre o vocabulário inicial da criança e os rótulos e gestos maternos
utilizados durante a interação. Observou-se que, além de rotular os objetos por meio de
substantivos, as mães também forneceram informações acerca das ações dos mesmos,
utilizando verbos para descrevê-las. Sendo assim, as combinações gesto-palavra possibilitam
a aprendizagem de palavras e o aumento do vocabulário receptivo do bebê.
Mesmo havendo variações nos contextos e atividades, os dados da pesquisa revelaram
algumas semelhanças entre os bebês com relação ao uso de determinados gestos, como o de
alcançar, praticamente o único utilizado aos 6 meses, e os gestos representativos, que
surgiram apenas após os 9 meses em todas as crianças, implicando em mudanças nas
interações, em especial no modo como mãe e bebê atuavam em conjunto com os objetos. A
partir desta idade, parece estar presente na díade uma compreensão do outro e de si como um
agente intencional, levando os indivíduos a acompanhar, dirigir e compartilhar relações com
entidades externas, o que define a habilidade de atenção conjunta, necessária ao
desenvolvimento da linguagem da criança (Tomasello, 2003).
Devido à estreita ligação entre os gestos e o desenvolvimento da linguagem verbal,
características dos gestos dos bebês podem ser utilizadas, aliadas à observação de outros
aspectos do desenvolvimento infantil, como preditoras da capacidade linguística subsequente
da criança. Tais dados poderiam auxiliar no diagnóstico de problemas como autismo ou
atrasos na linguagem, servindo de subsídio para a realização de intervenções precoces.
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