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Introdução: O atendimento da criança de 0 a 6 anos de idade em creche e pré-escola foi
previsto pela primeira vez na Constituição Brasileira de 1988, definindo a oferta por
meio da Educação, o que promoveu um avanço significativo na direção da superação
do caráter assistencialista, que até então predominava nos programas voltados para
essa faixa etária. A criança tem características específicas devido ao seu estágio de
desenvolvimento, aos seus processos de crescimento e à sua vulnerabilidade social, em
função de sua tenra idade. Nesse contexto ressalta-se a importância da formação
continuada dos professores que trabalham na Educação Infantil.

 Objetivo: Identificar as concepções das professoras de creche sobre as competências
dos bebês, antes e depois da intervenção realizada por meio do Projeto de extensão
“Competências de Bebês”. Metodologia: Foram participantes três professoras de
bebês, de uma creche municipal, com direção religiosa. Duas delas trabalham na
Instituição há dois anos, e a outra há cinco anos. A idade delas varia de 24 a 35 anos.
Duas cursam Pedagogia e a outra Normal Superior. A coleta de dados consistiu em
uma entrevista sobre as competências dos bebês. Os encontros aconteceram
semanalmente, no turno da tarde. Foram realizados no cenário concreto da creche. As
alunas buscaram, além da divulgação das competências dos bebês, provocar
transformações das concepções dos participantes pelas práticas ali vivenciadas. Depois
as professoras foram entrevistadas novamente. Resultados: Foi analisada uma
entrevista inicial que gerou as seguintes categorias, classificadas por ordem
decrescente de frequência, a saber: diferenças interindividuais, comunicação,
competência, cuidados, sentimentos, interacionismo, adaptação e maturacionismo.
Pôde-se perceber que a professora ressaltou em maior quantidade as diferenças
interindividuais, significando que ela referiu-se às características individuais que cada
bebê possui; a segunda categoria foi a comunicação, que foi definida como as formas
que o bebê possui de se comunicar verbal e não verbalmente. As competências se
constituíram no terceiro tema mais citado pela professora, descrita como a curiosidade
do bebê e as experiências dos sentidos,na interação com os brinquedos e com a
professora. Ela destacou ainda os cuidados, sendo esses desenvolvidos por meio das
ações dela na promoção do desenvolvimento do bebê. Os sentimentos,categoria
referente à expressões relacionadas à vida emocional do bebê; foi seguida do
interacionismo, tema conceituado como a interação entre as variáveis ambientais e
biológicas no comportamento do bebê.  As categorias menos citadas pela professora
foram a adaptação, que se refere à adaptação do bebê na creche e o maturacionismo,
que se caracteriza como as características inatas do bebê. Conclusão: A entrevista
inicial mostrou as concepções da professora antes da intervenção do projeto de
extensão. A partir daí aconteceram sessões junto dela sobre as competências dos bebês
e foi realizada uma entrevista final que se encontra em fase de categorização.
Acredita-se que as concepções dela provavelmente se transformaram. 
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