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Objetivo: O objetivo foi identificar as percepções que as educadoras possuem sobre os
bebês e enfatizar comportamentos favoráveis ao desenvolvimento deles a fim de
prevenir eventuais transtornos de desenvolvimento.  Metodologia: Esse trabalho
constitui-se como uma ação no âmbito do projeto de extensão “Competências de
Bebês”, vinculado ao curso de Psicologia do Unileste-MG. Foi desenvolvido em uma
creche vinculada à Prefeitura Municipal de Cel. Fabriciano que atende crianças de 0 a
5 anos.  Os encontros foram realizados com a participação de três educadoras que
trabalham em período integral. Inicialmente foram feitas entrevistas para conhecer a
percepção delas sobre as competências dos bebês. Nos encontros seguintes foram
abordados temas sobre desenvolvimento nos dois primeiros anos de vida. Foram
utilizados textos, imagens e jogos, que permitiram uma interação, em linguagem
lúdica, vinculada à realidade vivenciada na Instituição. As sessões foram realizadas
por meio de estratégias de mediação, a saber: intencionalidade – o objetivo;
significado – a importância; exemplo – ilustração; transcendência – o significado para
o contexto da Instituição e auto-avaliação – compreensão do objetivo. Resultados:
Inicialmente pensou-se que as educadoras desistiriam das sessões, devido ao horário
em que essas eram realizadas. Porém, no terceiro encontro, elas demonstraram
interesse com os temas propostos para as sessões, participando, verbalizando a respeito
da realidade vivenciada na Instituição – no momento da transcendência –, assimilando
de forma rápida esses temas ligados ao que vivenciam no ambiente de trabalho e
demonstrando vontade de se lembrarem dos temas que haviam sido trabalhados nos
encontros anteriores. Percebeu-se que essas educadoras, apesar de não possuírem
cursos específicos a respeito das competências dos bebês, já possuíam, de forma geral,
as informações sobre o desenvolvimento infantil levadas pelos acadêmicos.
No decorrer dos encontros, tal como os dados da literatura apontam, as educadoras em
questão atribuíram a si mesmas comportamentos favoráveis ao desenvolvimento dos
bebês, enquanto apontaram deficiências familiares relativas aos cuidados deles,
ilustradas em frases como: “Aqui na creche a gente dá amor e carinho, mas tem mãe
que quando vem buscar já sai daqui batendo.”.
 Conclusão: Devido ao retorno positivo das educadoras em relação às informações
trabalhadas, os extensionistas se sentiram estimulados a prepararem as sessões e a
buscarem mais informações para serem discutidas no grupo.
Essa prática revela um dos campos de atuação do profissional formado em Psicologia,
assim contribuindo para a formação dos graduandos.
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