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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo investigar como o adulto compreende o

desenvolvimento do bebê no processo de comunicação no início da vida. Desta forma, este

trabalho explorou a concepção do adulto acerca do desenvolvimento humano na faixa etária

do primeiro ano de vida. Visando tal objetivo, esta investigação utilizou como instrumento a

criação de uma Web site que foi hospedada na seguinte URL: www.maebebe.eti.br, para

coletar os dados. Foi realizado um questionário para receber informações pessoais e aplicado

um Procedimento de Classificação Múltipla (PCM) baseada na escolha de 20 fotos

digitalizadas (10 fotos referentes às trocas Face-a-Face e 10 fotos referentes às trocas Mãe-

Objeto-Bebê) referentes à comunicação mãe-bebê durante os oito primeiros meses de vida do

bebê. Este estudo baseia-se na perspectiva de que o estudo do desenvolvimento do bebê

implica no estudo de um processo de mudança que ocorre na comunicação, proposto por Lyra

e cols. (Lyra, 1988; 1999; 2000; Lyra & Chaves, 2001; Lyra & Rosseti-Ferreira, 1995; Lyra

& Souza, no prelo; Lyra & Winegar, 1997; Souza, Lyra & Lyra, 1998; Souza, Lyra & Roazzi,

2001), no qual esse desenvolvimento se dá através de três períodos de quase-estabilidade:

Estabelecimento, Extensão e Abreviação. Os resultados apresentam uma maior percentagem

de internautas participantes com profissão de psicólogo, mas houve uma diversidade de outros

profissionais. A análise realizada através do SSA (Técnica de Análise dos Menores Espaços –

“Smallest Space Analysis” ou “Similarity Structure Analysis”), apresenta um resultado

bastante consistente mostrando a diferenciação de regiões que correspondem às trocas Face-a-

Face e Mãe-Objeto-Bebê. Mais ainda apresentam diferenciação de regiões que correspondem

aos períodos de Estabelecimento, Extensão e Abreviação dos dois tipos de trocas já referidas.

As justificativas utilizadas pelos internautas participantes nas classificações realizadas foram

dominantemente adequadas no sentido de se prenderem às características da comunicação

mãe-bebê e/ou desenvolvimento do bebê. Este estudo destaca o uso da Internet para coleta de

dados em Psicologia e sugere que Estabelecimento, Extensão e Abreviação são conceitos

claros e fortes para descrever o início do desenvolvimento da comunicação e do bebê neste

processo de desenvolvimento.

Palavras-chave: Comunicação e desenvolvimento do bebê; Períodos Estabelecimento,
Extensão e Abreviação; Procedimento de Classificação Múltipla (PCM);
Uso da Internet para coleta de dados.



ABSTRACT

This study has investigated how adults understand the infant’s development into the

communication process in the early infancy. More specifically, adult’s conceptions about

human development during the first year of life were focalized. Moreover, the data was

collected through the use of Internet. A Web site was hosted at the following URL:

www.maebebe.eti.br. The organization of this Web site comprised a questionnaire aiming to

characterize the research’s participant. Following this first page, a Multiple Classification

Procedure (three tasks) was applied aiming to sort groups from 20 digitalized pictures (10

Face-a-Face mother-infant exchanges and 10 Mother-Object-Infant exchanges) exhibiting

mother-infant communication during the first eight months of infant’s. The conceptual

framework that supports this study is based on the perspective that the infant’s development

implies the study of the process of transformation of partners’ communication proposed by

Lyra & cols. (Lyra, 1988; 1999; 2000; Lyra & Chaves, 2001; Lyra & Rosseti-Ferreira, 1995;

Lyra & Souza, in press; Lyra & Winegar, 1997; Souza, Lyra & Lyra, 1998; Souza, Lyra &

Roazzi, 2001). According with this framework, three periods of quasi-stability describe the

development of mother-infant communication during early infancy: Establishment, Extension

and Abbreviation. More Psychologists visited the site than any other participant with different

education background.  The analysis made through the SSA – Smallest Spaces Analysis or

Similarity Structure Analysis – presents a very consistent result pointing to the differentiation

of regions that correspond to Face-a-Face versus Mother-Object-Infant type of exchanges.

Furthermore, the differentiation of regions that correspond to the three developmental

concepts - Establishment, Extension and Abbreviation – was present in all classification tasks.

Moreover, the analysis of the participant’s reasoning for justifying the classification done

strongly suggests that the participants have considered the communication process and/or the

infant’s development to guide their classification task. This study highlights the possibilities

of using Internet for getting data in Psychology and suggests that Establishment, Extension

and Abbreviation are strongly concepts for describing the development of the infant

embedded into the mother-infant communication process.

Keywords: Infant’s Communication and Development; Establishment, Extension and
Abbreviation Periods; Multiple Classifications Proceeding; Internet for
collecting data.
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