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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. Nessa, o atendimento
subordina-se à Educação, o que promoveu um avanço significativo na direção da
superação do caráter assistencialista, que até então predominava nos programas
voltados para esta faixa etária. A partir daí, os cursos de formação de professores
procuraram organizar seus currículos de forma que atendessem a especificidade da
educação infantil, reforçando a relação de dependência entre educação e cuidados.
Assim, em um primeiro momento, a função do professor de creche era só de cuidar,
depois passou também para educar. Essa articulação requer dos educadores uma
ampliação de responsabilidade e de competências.
Entretanto, em observação realizada por diversos autores, esses afirmam que o papel
desempenhado pelos educadores de creche tem se concentrado no assistencialismo e
em uma educação compensatória. Nesse sentido, eles precisam de um saber fazer que
incorpore ao mesmo tempo as peculiaridades da infância, a vulnerabilidade das
crianças e as suas possibilidades de desenvolvimento. 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.
Considerando que a educação infantil vai dos primeiros dias de vida aos cinco anos e
11 meses, por meio do projeto “Comportamentos sócio-comunicativos de Bebês” serão
empreendidas ações formativas, direcionadas à especificidade do trabalho com bebês. 
Os encontros com os educadores de creche orientam-se para a promoção do
desenvolvimento psicológico infantil em contexto institucional, buscando auxiliá-los
no reconhecimento dos comportamentos sócio-comunicativos de bebês.
 Objetivo: Esse projeto propõe uma intervenção envolvendo os educadores de creche
no reconhecimento dos comportamentos sócio-comunicativos de bebês, a fim de
promover os cuidados favoráveis ao desenvolvimento e prevenir eventuais transtornos
no desenvolvimento infantil. Conclusão: A partir dos objetivos propostos pode-se
pensar que uma possível contribuição desse projeto seja a ampliação do conhecimento
das acadêmicas e das educadoras, no campo do desenvolvimento humano, gerando
reflexões sobre as práticas do psicólogo em contextos educacionais diversos,
estimulando a curiosidade e capacidade de inovação e na qualificação profissional.
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