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Nas últimas décadas, o período compreendido entre a gestação e os anos da
infância tem sido amplamente discutido nos meios acadêmicos. Estudiosos das
interações pais-bebê apontam para uma série de habilidades do recém-nascido que,
desde os primeiros momentos de vida, evidencia uma incrível capacidade de
interação com o mundo que o rodeia (Klaus, Kennell & Klaus, 2000). Tais
descobertas, segundo os autores, o colocam como um ser ativo em relação ao
estabelecimento de vínculos. Mais do que isso, a Psicologia do Desenvolvimento
Humano tem apontado para a importância dessas interações iniciais e dos primeiros
anos de vida no desenvolvimento da personalidade, bem como levantado uma série
de indagações acerca dos fatores biológicos, psicológicos e sociais envolvidos
nesse processo (Brazelton & Cramer, 1992; Winnicott, 1999).

Tendo em vista estas considerações, o NUPEBI – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Bebê e Infância - foi criado no final do segundo semestre de 2007 por
sua coordenadora, a Profa. Dra. Daniela Delias de Sousa Schwengber, e por mais
cinco acadêmicos do primeiro ano da graduação em Psicologia que, na época,
desenvolviam projetos de pesquisa sobre a gestação e o puerpério. O núcleo tem
como objetivo desenvolver projetos de pesquisa e extensão referentes à infância e à
família, particularmente no que diz respeito aos aspectos psicológicos da gestação,
a transição para a parentalidade e as interações familiares e sociais da criança, com
ênfase no período compreendido entre a gestação e os primeiros anos de infância.
Mais do que isso, busca, através dos projetos desenvolvidos, a identificação dos
fatores de risco e proteção para a família com crianças em desenvolvimento.

Tanto a criação como os desenvolvimentos posteriores do NUPEBI foram
pautados no levantamento das necessidades do curso de Psicologia da FURG, dos
demais segmentos da instituição, bem como da comunidade no que se refere à
existência de um grupo preocupado em trabalhar algumas questões relacionadas
aos aspectos psicológicos da infância e da família, integrando ensino, pesquisa e
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extensão. Inicialmente criou-se um pequeno grupo de estudos sobre a gestação
adolescente, o qual evoluiu para a realização de um projeto de pesquisa que foi
contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica PROBIC.

Na mesma época, em conjunto com professores de Psicologia da UFRGS e
UFSM, o NUPEBI deu início a um projeto de pesquisa multicêntrico também sobre
gravidez na adolescência, o GRADO, que é executado desde 2007 com recursos de
um edital do CNPQ em parceria com o Ministério da Saúde. Este projeto, que é
longitudinal, investiga diversos aspectos da gravidez adolescente e acompanhará 60
gestantes da cidade de Rio Grande, desde a gravidez até 24º mês de vida do bebê.
Para a sua execução, conta-se com cinco voluntários e três bolsistas do CNPq, nas
categorias apoio técnico de nível superior, médio e iniciação científica, bem como
uma bolsa remunerada da FURG.

Em relação à extensão, no ano de 2008 iniciou-se o projeto “Conversando
sobre Infância e Família”, que tem como objetivo abordar, junto à comunidade,
temas referentes à psicologia do desenvolvimento humano, através de publicações
semanais de pequenos artigos no caderno “Agorinha”, do Jornal Agora de Rio
Grande. Os assuntos abordados envolvem questões comportamentais, cognitivas e
afetivas, particularmente no que diz respeito às relações familiares. Além deste, o
NUPEBI desenvolve desde setembro um grupo de estudos sobre o primeiro ano de
vida da criança, destinado aos estudantes do primeiro ano do curso de Psicologia.
Atualmente a equipe do NUPEBI é composta por 11 alunos dos segundo e terceiro
anos do curso de graduação em Psicologia da FURG.

A análise da trajetória percorrida pelo NUPEBI desde a sua criação, em 2007,
permite concluir que os trabalhos desde então desenvolvidos têm contribuído para a
sua solidificação junto à comunidade, o que é possível afirmar a partir do retorno
recebido, por exemplo, dos leitores da coluna “Conversando sobre Infância e
Família”. No presente ano, o núcleo foi contemplado com cinco bolsas de trabalho
da FURG: duas para o NUPEBI, como projeto de extensão permanente, uma para o
projeto “Conversando sobre Infância e Família”, uma para o GRADO e uma para o
Grupo de Estudos. Pretende-se dar continuidade aos projetos já desenvolvidos, bem
como a criação de novos trabalhos de pesquisa e extensão.
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