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Introdução: O pressuposto que norteou este trabalho 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; interações essas que são corporais, afetivas e simbólicas. Os
diálogos que são estabelecidos entre o bebê e seu parceiro adulto são pontilhados pelas
intenções, afetos e sinais emocionais que condicionam o desenvolvimento afetivo
sadio da criança. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de levar-se em conta
aspectos do cuidador, como as estratégias utilizadas na interação e sua sensibilidade
aos sinais infantis, em prol do desenvolvimento do bebê. Objetivo: Identificar as
concepções das educadoras 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 duas educadoras de bebês, de uma creche municipal,
com direção religiosa. Uma trabalha na instituição há 7 anos e 6 meses e a outra há 8
meses. A idade delas é de 44 e 29 anos, respectivamente. As duas cursam graduação
em Pedagogia à distância. A coleta de dados consistiu em uma entrevista sobre as
competências dos bebês. Os encontros aconteceram semanalmente, no turno da tarde.
Os encontros com as educadoras da creche orientaram-se para a promoção do
desenvolvimento psicológico infantil em contexto institucional, buscando auxiliá-las
no reconhecimento das competências de bebês. Depois as educadoras foram
entrevistadas novamente. Resultados: Foram analisadas duas entrevistas iniciais que
geraram as seguintes categorias em ordem decrescente de frequência: Competências,
Diferenças Individuais, Comunicação, Estimulação, Sentimentos, Cuidados básicos,
Maturacionismo e Interacionismo. Foi possível observar por meio dessa categorização
que as educadoras estão sensíveis aos sinais relacionados às competências dos bebês,
como por exemplo, a curiosidades deles e a utilização que fazem dos sentidos na
interação com os brinquedos, com as educadoras e com os outros bebês. Nota-se
também, que as referências às diferenças individuais dos bebês estão muito presentes
no discurso dessas educadoras, ou seja, na percepção delas cada bebê possui uma
característica própria ao se comunicar e interagir com os outros e com as situações que
os cercam. A estimulação também se faz presente na fala das educadoras, sugerindo
que em suas práticas profissionais, essas realizam várias ações direcionadas à
promoção do desenvolvimento dos bebês. Entretanto, a categoria Interacionismo foi a
menos frequente, sendo precedida pelo Maturacionismo, revelando assim uma
concordância com a literatura da área, segundo a qual, de forma geral, o
interacionismo é a concepção menos frequente. Os resultados aqui apresentados são
parciais, visto que as entrevistas realizadas após a intervenção ainda estão em processo
de análise. Conclusão: Conclui-se que as educadoras, além de enfatizarem as
competências dos bebês, também percebem a importância do trabalho delas em prol do
desenvolvimento infantil. Essas percepções, consideradas como positivas, fazem
pensar que a creche, na qual o projeto foi realizado, se configura como um contexto
favorável ao desenvolvimento dos bebês.
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