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Introdução: O desenvolvimento da linguagem para formas mais sofisticadas e
intencionais de comunicação acontece quando o bebê percebe que suas ações têm
efeito sobre os outros, o que ocorre no contexto das fases diádicas e triádicas do
desenvolvimento comunicativo. Dentro dessas fases, a atenção compartilhada é
considerada uma etapa fundamental do desenvolvimento da comunicação e precursora
da fala. A monitoração da direção do olhar é outro aspecto importante do
desenvolvimento social, pois é um indicador do interesse e da atenção das pessoas. Na
interação, durante o primeiro ano de vida a atenção compartilhada surge como
resultado da direção do olhar. Objetivo: Analisar o comportamento de comunicação do
bebê na interação com uma professora de creche, focando o desenvolvimento
sócio-comunicativo dele. Metodologia: Participou desse estudo um bebê de 10 meses e
uma professora que trabalhava na creche. Realizou-se um estudo observacional, no
qual o bebê e a professora foram filmados em um contexto de interação, constituído de
três episódios: dez minutos para o brinquedo livre, seguido pela retirada da professora
do contato com o bebê e outro episódio de dez minutos de brinquedo livre. A
transcrição da filmagem focou quatro categorias de comportamentos do bebê: Resposta
às solicitações do adulto (Executa, Ignora, Protesta e Olha), Iniciativa em buscar o
adulto (Verbalização, Pedido e Atenção compartilhada), Direção do olhar e
Manipulação de objetos. Resultados: Dentre os resultados, os mais expressivos foram
as respostas do bebê, denominadas Executa, Ignora, Verbalizações, Direção do olhar e
Manipulação de objetos. O bebê ao executar e ignorar a professora na mesma
proporção, evidenciando certo antagonismo, sinaliza o desafio de entender quais são as
características da relação e/ou do desenvolvimento psicológico. Além de
responder/ignorar, o bebê também se comportou espontaneamente ao buscar apoio na
professora. Essa busca se tornou evidente a partir das Verbalizações emitidas por ele.
Foi possível perceber que as verbalizações dele possuíam o aspecto de regulação, uma
vez que ele chamava a atenção da professora para si e para os objetos do seu interesse.
Sobre a Direção do olhar, percebeu-se que o bebê possui a habilidade de dirigir o seu
olhar integradamente com o comportamento da professora, sendo esse um dos
primeiros indícios de comunicação interpessoal e intencional no desenvolvimento
humano. Também foi possível identificar a inclusão do objeto/brinquedo na interação
entre a professora e o bebê, caracterizando assim, momentos de interação triádica, que
evidenciaram participação ativa de ambos na interação. Esses momentos proporcionam
ao bebê a oportunidade de se expressar por intermédio desses objetos e compartilhar
experiências com a professora.  Conclusão: Concluiu-se que mesmo antes do
desenvolvimento da linguagem verbal, o bebê apresenta capacidade de se comunicar e,
portanto, de interagir com o ambiente que o cerca. Notou-se também indícios do início
da intenção comunicativa do bebê, uma vez que ele foi capaz de apontar e demonstrar
à professora seus interesses.
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