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Resumo 

Esta pesquisa investigará a influência do chocalho no desenvolvimento da percepção auditiva, visual e 

motora dos bebês de zero a dois anos de idade. Questionou-se como o chocalho pode ser considerado um 

meio para que a criança de zero a dois anos, desenvolva a percepção auditiva, visual, motora e a 

linguagem. A pesquisa será desenvolvida no Centro de Educação Infantil e, se fundamentará nos 

pressupostos de Lóide (2015), Wallon (2008), Edna (2012), Galvão (1999), Schiffman (2005), e entre outros 

autores que tratam da percepção da criança. A metodologia de pesquisa utilizada será a Pesquisa – Ação 

(Barbier, 1997; Thiolent, 2000). Para isso, doze sujeitos serão observados, em um grupo, no qual 

acontecerá vinte sessões/aulas no Centro de Educação Infantil Creche Santa Luzia.  Cada Experiência – 

Ação terá a duração de uma hora, uma vez por semana. O conteúdo trabalhado envolverá atividades com 

os temas: 1 – direita, esquerda; 2 – forte e fraco; 3 – dentro e fora; 4 – em cima e embaixo; 5 – longe, perto; 

6 – Corpo e movimento; 7- Linguagem. Na coleta de dados serão utilizados um celular e uma máquina 

fotográfica. Serão anotados os aspectos dos acontecimentos nas vivências: relação professor/bebê, 

relação bebê/monitora, relação bebê/pais, relações entre bebês. O objetivo da pesquisa é descobrir e 

classificar os benefícios do ato de ter contato com o chocalho nos dois primeiros anos de vida.  
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Introdução 

Desenvolvimento humano é um processo de crescimento e mudança em nível físico, do 

comportamento, cognitivo e emocional ao longo da vida. Em cada fase surgem características específicas. 



As linhas orientadoras de desenvolvimento aplicam-se a grande parte das crianças em cada fase de 

desenvolvimento. No entanto, cada criança é um indivíduo e pode atingir estas fases de desenvolvimento 

mais cedo ou mais tarde do que outras crianças da mesma idade, sem se falar, propriamente, de 

problemáticas. 

  As crianças desde bebês necessitam ter uma rotina bem planejada, estruturada e organizada para 

o seu melhor desenvolvimento por lhe proporcionado conforto, segurança, maior facilidade de organização, 

espaço temporal, e a liberta do sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar a 

criança. 

Partindo desse pressuposto comecei a observar com outra perspectiva a rotina e as atividades 

propostas nas salas de berçário da educação infantil. As brincadeiras direcionadas e livres começaram a 

chamar minha atenção, principalmente quando o objeto usado era algo sonoro, que demonstrava a 

facilidade que as crianças tinham em copiar e estabelecer um ritmo a ser seguido. Dentre todos os 

instrumentos oferecidos para o desenvolvimento das crianças o que mais me chamou a atenção foi o 

chocalho, e as diversas oportunidades de atividades motoras, visuais e sonoras que poderíamos explorar. 

Foi então que busquei um suporte teórico para desenvolver o meu projeto. 

 

 

Material e Metodologia 

O método materialismo histórico dialético, vem ao encontro do objeto que pretendemos investigar 

que é o desenvolvimento da percepção visual, auditiva e motora da criança de zero a dois anos de idade 

e da linguagem. 

A pesquisa que será utilizada é a pesquisa – ação (Barbier, 1997; Thiolent, 2000). 

Para isso será observado doze sujeitos, em um grupo. Serão realizadas vinte sessões/aulas no 

Centro de Educação Infantil Creche Santa Luzia. Cada Experiência – Ação terá a duração de uma hora, 

uma vez por semana. 

 O conteúdo trabalhado envolverá atividades com os temas: 1 – direita, esquerda; 2 – forte e fraco; 

3 – dentro e fora; 4 – em cima e embaixo; 5 – longe, perto; 6 – Corpo e movimento; 7 - Linguagem. 

Na coleta de dados serão utilizados um celular e uma máquina fotográfica. Serão anotados os 

aspectos dos acontecimentos nas vivências: relação professor/bebê, relação bebê/monitora, relação 

bebê/pais, relações entre bebês. O objetivo da pesquisa é descobrir e classificar os benefícios do ato de 

ter contato com o chocalho nos dois primeiros anos de vida. A Experiência – Ação comprovará a hipótese 

inicial de que o desenvolvimento sensório motor da criança que teve contato com brinquedos sonoros 

como: tambor, guizo, pandeiro e principalmente o chocalho é mais aguçado que as demais crianças, tendo 

como base teórica o processo de desenvolvimento do bebê. 



Visando um bom resultado durante o desenvolvimento da pesquisa serão utilizados: Livros, 

Disertações, Artigos, Celular, Máquina fotográfica, Computador, Impressora, Fotocópias, Artigos 

Científicos, CD, Catucho, chocalho, tambor, gruizo, pandeiro, dentre outros. 

 

Resultados e discussões 

 

O objetivo do estudo em questão foi descobrir e classificar os benefícios do ato de ter contato com 

o chocalho nos dois primeiros anos de vida. A Experiência – Ação comprovará a hipótese inicial de que o 

desenvolvimento sensório motor da criança que teve contato com brinquedos sonoros como: tambor, guizo, 

pandeiro e principalmente o chocalho é mais aguçado que as demais crianças, tendo como base teórica o 

processo de desenvolvimento do bebê. 

 A partir dos dados da pesquisa será comprovado que a metodologia utilizada na Experiência – 

Ação será relevante para o desenvolvimento dos bebês e promoverá o desenvolvimento da percepção e 

sensório motor da criança e a linguagem. 

Durante as atividades houve um processo de evolução das crianças, inicialmente o chocalho foi 

oferecido para as demais juntamente com outros brinquedos, até o momento em que ele começou a fazer 

parte da rotina das crianças e já não era mais visto como uma novidade.  

Passado esse momento foram desenvolvidas atividades direcionadas com os chocalhos utilizando 

ritmo e intensidade. 

 Em seguida, partindo para a área de motricidade as brincadeiras passaram a ser direcionadas em 

esconder os chocalhos, colocá-los dentro e fora da caixa, observando se estavam cheias ou vazias, 

empilhar os chocalhos, dentre outras atividades, observando sempre a desenvoltura das crianças e a 

criatividade para brincar com os chocalhos e os objetos sonoros. 

 

Conclusão 

O trabalho está sendo desenvolvido, no entanto, já houve um primeiro contado com as crianças 

sujeitos da pesquisa, onde se observou o processo de adaptação destas e a partir desse a construção do 

relatório final que se encontra em processo. 
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