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Introdução: Os bebês, provavelmente, são ligados ao ambiente desde o nascimento, por
meio da capacidade de orientação da cabeça para sons, imitação inicial de movimentos
não-visíveis, diferenciação de seu corpo do corpo do outro, e determinantes da sua
tendência de levar as mãos em contato com a boca.
Partindo do pressuposto de que os fundamentos da saúde mental se estabelecem no
início da vida, e estão ancorados nas primeiras interações (corporais, afetivas e
simbólicas) do bebê, realizou-se uma intervenção, considerando os estudos sobre as
interações dos bebês, a partir do reconhecimento do potencial inato de se inserir
ativamente na interação social. Objetivo: Propor uma intervenção envolvendo os
educadores de creche no reconhecimento das competências de bebês, a fim de
promovê-las e prevenir eventuais transtornos no desenvolvimento infantil.
Especificamente, buscou-se identificar as concepções dessas educadoras sobre as
competências dos bebês, antes e depois da intervenção. Metodologia: Participaram três
educadoras do berçário de uma creche filantrópica. Inicialmente foi assinado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. A seguir realizou-se uma entrevista para a
identificação das concepções das educadoras sobre as competências dos bebês e essa
foi reaplicada no final do projeto. O projeto consistiu em treze encontros realizados
semanalmente com duração de trinta minutos. Os temas abordados foram:
temperamento e formas individuais dos bebês, cuidados primários, cuidados
exclusivos da espécie humana, o sorriso, a consciência, a relação com os outros, com
os objetos, a brincadeira, desenvolvimento da linguagem e o ingresso na creche. 
Resultados: A primeira entrevista indicou que sobre as capacidades sensoriais dos
bebês: as educadoras consideram que são perceptíveis e indicam a interação deles com
o ambiente. Sobre a comunicação, também percebem a atenção deles diante do que
elas falam e as estratégias verbais e não-verbais que utilizam para comunicar. Quanto à
preferência e necessidades dos bebês, as identificam especialmente na alimentação.
Percebem a capacidade do bebê imitar, principalmente a outra criança. Sobre a
interação, citaram que os bebês gostam mais de umas pessoas que outras. Em relação à
vida emocional e os sentimento, acham que eles o demonstram por meio de
expressões, como o sorriso e enfatizam a sensação de saciedade. Finalmente, foi
tratada a diferença individual, a qual elas enfatizaram com exemplos. Após a
intervenção foi realizada novamente a mesma entrevista por meio da qual percebeu-se
algumas diferenças, como por exemplo, em relação a imitação, elas enfatizaram a
importância da estimulação pela convivência, como fator de influência. Sobre as
diferenças individuais, ressaltaram que os bebês não reagem às mesmas situações de
maneira igual. Finalmente, exemplificaram a influência do móbile, citando que os
bebês têm preferências por objetos tridimensionais e que emitem sons.  Conclusão:
Inicialmente as educadoras se mostraram resistentes ao trabalho, mas no decorrer do
processo foram adquirindo confiança, sendo possível realizar a intervenção de forma
construtiva para ambas as partes. Acredita-se que as concepções foram ampliadas, pois
percebeu-se que a cada encontro realizado havia muita discussão e interesse sobre os
assuntos abordados.
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