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Introdução: O projeto de extensão “Competências de Bebês” é realizado em parceria
com o Núcleo de Assistência à Família da Secretaria Municipal da Saúde.
Considerando a importância das interações sociais no desenvolvimento emocional
infantil, enfatiza os significados que o professor de creche atribui às emoções e
vivências do bebê. As crianças aprendem a expressar, entender e regular suas emoções
nas interações cotidianas com seus familiares. Entretanto, se focarmos nossa atenção
na criança que se desenvolve na creche, podemos supor que grande parte do seu
aprendizado será vivenciado por meio das experiências junto à outras crianças e com
seus cuidadores da creche. Objetivo: Conhecer os significados atribuídos pelo
professor de creche às emoções e vivências do bebê. Identificar as experiências básicas
dos bebês, no período de entrada na creche e de adaptação. Refletir com as professores
de creche sobre os modos com os quais elas significam as emoções dos bebês, nos
períodos descritos. Metodologia: Participam desse projeto 15 professoras de 3 creches.
Os encontros são conduzidos por meio da “Estratégia de Mediação”, composta de sete
itens: a Intencionalidade (informar 
o objetivo do encontro); Significado (explicar a importância do objetivo); Exemplo
(ilustrar a intenção e o significado); Transcendência (encorajar respostas às perguntas
do tipo: “e se?” “como seria?”); Autoavaliação (favorecer a compreensão da
importância do objetivo da sessão); Planejamento (favorecer a internalização do
objetivo); e Transferência (favorecer o desenvolvimento de uma estratégia para a
lembrança da utilização do objetivo).
 Resultados: Os temas refletidos com as professoras nas atividades de capacitação são:
As características de temperamento e formas individuais de reações dos bebês. O
sistema de cuidados primários e o sistema de contato corporal. Os sistemas de
cuidados exclusivos da espécie humana, como o sistema de estimulação e o sistema de
trocas face a face que se caracteriza pela mutualidade no contato visual e uso da
linguagem. O sorriso do bebê, considerado como um prenunciador de escores
subsequentes do desenvolvimento cognitivo. A consciência do bebê sobre seu próprio
corpo e a imitação inicial, culminando na diferenciação do seu corpo e o do outro. “O
bebê e o outro” momento no qual são discutidos assuntos relativos à preferência do
bebê pela voz humana feminina, sua capacidade para o tratamento da fala e
discriminação olfativa, bem como a preferência por faces. O bebê e os objetos,
abordando sua audição, paladar, olfato, visão e coordenação mão-olho. A linguagem
do bebê sob a perspectiva da interação social. A brincadeira, enfatizando sua
importância, social e efetiva. Finalmente, a adaptação do bebê na creche. Conclusão: O
projeto é realizado por seis alunos do Curso de Psicologia. Assim, sua contribuição
também reside na ampliação do conhecimento no campo do desenvolvimento humano,
gerando reflexões sobre as práticas do psicólogo em contextos diversos, estimulando a
curiosidade e capacidade de inovação, na qualificação profissional. 
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