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Introdução: O pressuposto que norteia este estudo é o de que os fundamentos da saúde
mental se estabelecem no início da vida e estão ancorados nas primeiras relações do
bebê com os outros.
Bosa (2002) chama atenção para a necessidade de levar-se em conta aspectos do
cuidador, como as estratégias utilizadas na interação e sua sensibilidade aos sinais
infantis. 
De acordo com Bressani, Bosa e Lopes (2007), os cuidados com o bebê têm sido
amplamente estudados, predominantemente, na relação mãe-bebê. Entretanto, é
preocupante a carência de estudos sobre a responsividade da educadora na interação
com o bebê.
 Objetivo: Nesse contexto, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a comunicação
entre educadora e bebê e teve como objetivos específicos identificar as estratégicas
verbais e não-verbais da educadora e os comportamentos do bebê na interação.
Metodologia: Foram participantes desta pesquisa um bebê,  de 1 ano e 4 meses, que
frequenta uma creche, e a educadora responsável pelo atendimento do berçário. Foi
realizada uma filmagem com a díade, de acordo com o modelo de Bosa, descrito em
Piccinini e outros (2001). Essa sessão teve três episódios: o momento inicial, de dez
minutos, para o brinquedo livre, seguido por outro de aproximadamente quatro
minutos, no qual a educadora foi orientada para que deixasse o bebê sozinho e, por
último, outro episódio de dez minutos de brinquedo livre. Após a filmagem, a sessão
foi transcrita integralmente. Resultados: Os comportamentos da educadora foram
divididos em duas categorias: verbais e não verbais. Os comportamentos verbais
geraram quatro subcategorias: perguntas, comentários, comandos e outros
comportamentos verbais. A subcategoria comandos foi a mais expressiva, seguida de
outros comportamentos verbais, comentários e, finalmente, a estratégia verbal menos
empregada pela educadora foi perguntas. Os comportamentos não verbais geraram três
subcategorias: contato físico, relação com objeto e ausência de interação. A
subcategoria relação com objetos foi a estratégia não verbal mais utilizada, seguida de
contato físico e, por último, a estratégia não verbal menos empregada pela educadora
foi ausência de interação. Os comportamentos do bebê foram divididos em duas
categorias, exploração/jogo social e protesto. Exploração/jogo social foram os
comportamentos mais emitidos pelo bebê e protesto foi o comportamento menos
emitido por ele. Conclusão: Esses resultados apontam para a necessidade de formação
permanente das educadoras, a fim de viabilizar a qualidade do atendimento e, em
especial, a responsividade dessa. Também é possível inferir que o bebê, antes mesmo
de apresentar o desenvolvimento verbal da linguagem, já demonstra uma relevante
capacidade de se comunicar.
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