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GINANTE, Andréia. Abordagem Pikler – Contribuições para a formação 

permanente de professores e professoras que trabalham com crianças, do 

nascimento aos três anos de idade, em contexto de creche. 2022. 92 p. 

Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa, de mestrado em Educação: Currículo, insere-se na linha “Formação 
de Educadores – A Educação Infantil e o Brincar” e surgiu da minha experiência como 
profissional da Educação Infantil, trabalhando com crianças e adultos que cuidam 
dessas crianças, bem como estudos relacionados à Primeira Infância e que me 
aproximaram das ideias da Dra. Emmi Pikler, pediatra húngara que elaborou uma 
teoria vinda da prática sobre a educação e o cuidado de bebês e crianças pequenas. 
A pesquisa tem como objetivo geral apresentar a Abordagem Pikler, seus princípios e 
suas contribuições para a atuação de professores e professoras que trabalham com 
crianças, do nascimento aos três anos de idade, em contexto de creche. Os objetivos 
específicos são: a) Trazer referências que auxiliem na compreensão do que está na 
base da Abordagem Pikler; b) Contribuir para uma ética da pesquisa e prática 
pikleriana; e c) Propor um programa inicial de formação permanente para professores 
e professoras, que trabalham em creches, inspirado nas práticas do Instituto Pikler. É 
uma pesquisa qualitativa nas dimensões bibliográfica e documental e a 
fundamentação teórica tem seus pilares nos princípios piklerianos numa interlocução 
com autores que atuaram em estreita colaboração com o trabalho de Emmi Pikler 
(2009): Anna Tardos (2010), Geneviève Appell e Myrian David (2021), Judit Falk 
(2021), Éva Kálló e Gyórgyi Balog (2017), Agnès Szanto Feder (2014) e autores que 
tratam sobre a formação permanente: Francisco Imbernón (2011), Maurice Tardif 
(2014), Carlos Marcelo García (1999), Marina Graziela Feldmann (2009), Maria Alice 
Proença (2018), Neide de Aquino Noffs (2002), entre outros. A pesquisa também foi 
realizada com os aportes do curso para Pedagogo Pikler, CERTIFIED PIKLER® 
PROFESSIONAL pelo Instituto Pikler, em Budapeste, Hungria e resulta desta, uma 
proposta inicial de formação permanente, representando algo que possa ser vivido 
com o corpo docente, além de formar profissionais para uma mudança possível, 
necessária e urgente. 
 
Palavras-chave: abordagem Pikler; creche; formação permanente. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GINANTE, Andréia. Pikler’s Approach – Contributions to the continuing education 

of teachers who work with newborns and toddlers up to 3 years of age in nursery 

schools. 2022. 92 p. Dissertation (Master’s in Education: Curriculum) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

ABSTRACT 

 

This Master’s in Education research: Curriculum is situated in the field of “Continuing 
Education for Teachers – The Nursery Education and Play” and it draws from my 
experience as a practitioner in early childhood education, working with children and 
adult caregivers, as well as from academic research on early childhood. The literature 
review conducted uncovered the academic production of Dr Emmi Pikler, a Hungarian 
pediatrician who developed theory based on practices derived from education and care 
of newborns and young children. This study’s main objective is to introduce the Pikler’s 
approach, its principles, and its contributions to the praxis of teachers that support 
children since birth until 3 years of age in nursery schools. Furthermore, its specific 
objectives are a) Provide references that advance the understanding of the 
foundational elements of the Pikler’s approach; b) Contribute to the Piklerian research 
ethics and practice; and c) Propose a continuous education program for teachers in 
nursery schools based on the praxis put forward by the Pikler Institute. As a qualitative 
study, leveraging literature and document reviews, the research method spanned from 
theoretical as well as primary sources of information such as video footage and 
photography archived by the Pikler Institute. It draws from the piklerian principles put 
forward by Emmi Pikler (2009) and scholars who developed theory in close 
collaboration with her propositions: Anna Tardos (2010), Geneviève Appell and Myrian 
David (2021), Judit Falk (2021), Éva Kálló and Gyórgyi Balog (2017), Agnès Szanto 
Feder (2014) and scholars who researched continuing education: Francisco Imbernón 
(2011), Maurice Tardif (2014), Marcelo García (1999), Marina Graziela Feldmann 
(2009), Maria Alice Proença (2018), Neide de Aquino Noffs (2002), among others. 
Moreover, this research was conducted leveraging learnings from the Pikler 
development program for Pedagogue, CERTIFIED PIKLER® PROFESSIONAL 
offered by the Institute Pikler in Budapest, and its contribution is to put forward a 
proposal for continuous education program for teachers, aiming at enabling them to 
introduce attainable and required change in their practices. 
 
Keywords: approach Pikler; nursery schools; continuing education. 
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1 PERCURSOS VIVIDOS, SENTIDOS E ESCRITOS 

 

Cada ato de voltar está embutido em chegar. E como a 
relação entre esses dois verbos – chegar e voltar – é 

dialética e, portanto, contraditória. Cada voltar contém 
um chegar que é à parte do desconhecido da volta. 
Quanto mais claro estiver meu compromisso, meu 

envolvimento afetivo-profissional com o meu trabalho e 
meu grupo, mais gostoso, mais alegre, seguro e 

tranquilo será meu voltar. 

Fátima Freire Dowbor 

 

Para iniciar a escrita desta dissertação, precisei voltar a olhar para o meu 

percurso de vida pessoal e profissional, trazendo à memória os anos que estive dentro 

de escolas como aluna, professora, coordenadora pedagógica, formadora, além de 

conversas entre colegas de profissão, histórias, cursos que aprimoraram o meu saber 

e, atualmente, como pesquisadora que se interessa e investiga aspectos relacionados 

à Primeira Infância e que me mobilizaram a realizar a pesquisa em Mestrado em 

Educação: Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Posso dizer que nasci professora. Cresci ouvindo minha mãe falar sobre a 

admiração que ela tinha por essa profissão e aprendi a respeitar e admirar os 

professores e professoras que passaram pela minha vida. No passado, ainda quando 

criança, tive o prazer de conhecer uma das professoras do meu pai, em Lins, uma 

cidade do interior de São Paulo. Laura, já aposentada, me presenteou com um livro 

que guardo com muito carinho, porque mesmo depois de muitos anos ela ainda se 

lembrava de seu aluno Gemar, o meu pai. 

Essa essência me acompanhou pela infância, quando reunia minhas bonecas 

e bichos de pelúcia para “brincar de escolinha”. Como era divertido reproduzir o 

comportamento das minhas professoras nessas brincadeiras, porém sem me dar 

conta do quanto me serviam de exemplo: uma delas, Ana Emma, professora da antiga 

primeira série do ensino primário, sempre tão atenciosa e preocupada com a 

alfabetização dos alunos, me presenteou com um livro chamado “O macaco e o 

moleque”, de Wilhelm Busch, que tenho até hoje guardado em minha estante de 

preciosidades literárias. 

Sempre estudei em escola pública. Professores e professoras fizeram parte de 

pedacinhos da minha vida. Cada um com seu jeito, com suas características, mas que 
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contribuíram muito para que eu me tornasse professora. Então, a “brincadeira de 

escolinha” se transformou em opção profissional e em 1988, aos quinze anos de 

idade, decidi me matricular no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação 

Específica para o Magistério das Séries Iniciais e Educação Infantil, na Escola 

Estadual Ruy Bloem, localizada na Praça da Árvore e conhecida por ser muito 

tradicional em São Paulo. Sentia-me tão importante e com a certeza de que havia feito 

a escolha certa. No primeiro dia de aula, a professora Dulce, responsável pela 

disciplina Conteúdo Metodológico de Matemática, fez a pergunta que marcaria a 

minha vida: Por que você quer ser professora? E a vida seguiu permeada por 

interrogações e boas perguntas: 

Mas... quais são as boas perguntas? São as que tiram o sujeito de sua zona 
de conforto, promovem a apropriação de novas alternativas para pensar 
determinado episódio e o confronto de diferentes pontos de vista. São 
perguntas que geram perguntas, outras indagações sob óticas diferenciadas, 
outras possibilidades de apropriação do objeto (PROENÇA, 2018, p. 19).  

No mesmo ano, comecei a trabalhar como auxiliar de classe em uma escola 

particular em São Paulo, Fundação Liceu Pasteur, escola francesa muito bem-

conceituada. Hoje, as crianças que passaram por mim devem ter concluído os 

estudos, constituído famílias, ou não. 

Em 1992, recém-formada, iniciei minha atuação docente como professora de 

Educação Infantil em uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) da rede 

pública municipal de Carapicuíba, com crianças de quatro anos de idade, minha 

primeira turma. Estava muito feliz, porém cercada de dúvidas, mas com a grande 

expectativa de conhecer e me relacionar com as crianças e compreender como 

pensam, o que sentem e como aprendem. Concomitante à minha segunda 

experiência profissional, iniciei a Graduação em Pedagogia pela Universidade 

Campos Salles. Logo em seguida, cursei a Pós-graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia pela Universidade Paulista e outras experiências se seguiram nesta 

área ao participar de formações com Alícia Fernandes, na cidade de San Izidro, 

Argentina. 

Em 1993, ao passar em um concurso público, dei prosseguimento na carreira 

do Magistério, como professora de Educação Infantil na rede municipal de Barueri. 

Atuei dezoito anos em sala de aula e venci, por duas vezes (2008 e 2010), um 

concurso da rede municipal de Barueri, o “Professor Giz de Ouro”, no qual eram 

premiados os professores e projetos que haviam se destacado durante o ano letivo.  
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Em 2010, fui convidada pelo Secretário de Educação, Celso Furlan, para 

assumir o cargo de coordenadora pedagógica em uma Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (Emeif), o que me revelou uma grande paixão e missão 

de vida: trabalhar com formação de professores e professoras, os auxiliando a refletir 

sobre suas práticas pedagógicas e transformando-os em pesquisadores. Durante 

onze anos, coordenei escolas de Ensino Fundamental (1° ao 9° ano), Educação 

Infantil (Pré-escola) e em 2015 passei a fazer parte do grupo de Orientadores de 

Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Essas vivências 

na gestão escolar e saberes sobre formação permanente trouxeram reflexões acerca 

da subjetividade da minha profissão: 

[...] reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do conhecimento 
é reconhecer ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a 
respeito de sua própria formação profissional, pouco importa que ela ocorra 
na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar (TARDIF, 2014, p. 
240). 

Em 2017, ainda ocupando o cargo de coordenadora pedagógica, continuei meu 

trabalho na Educação Infantil, em uma creche (berçário) que atendia bebês, do 

nascimento aos dozes meses de idade. Durante três anos, em meio às demandas de 

acompanhar e viver o cotidiano da creche (alimentação, banho, troca, vestimenta, 

sono), elaborei percursos formativos em Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC) com as professoras da unidade escolar, baseados nas experiências vividas 

pelos bebês e no dia a dia da escola – um caminho para a transformação das práticas 

pedagógicas e curriculares no espaço de vida, onde eles estavam inseridos. 

Atualmente, coordeno uma equipe com vinte e cinco professoras em uma 

Escola Municipal Maternal e Educação Infantil (Emmei) da rede pública de Barueri, 

município da grande São Paulo. O prédio é muito bem estruturado, espaçoso, arejado 

e atende quatrocentos e setenta e dois bebês e crianças, do nascimento aos cinco 

anos e onze meses de idade, divididos em quinze turmas. Isso me permitiu aproximar 

do que Larrosa (2020, p. 25) coloca como experiência: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar 
para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço (grifos nossos). 
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Trabalhar na creche como coordenadora pedagógica apresentava algo que me 

incomodava, pois via o trabalho, a postura das professoras que atendem esta faixa 

etária de maneira especial e singular, com as sutilezas da citação acima, e mais uma 

vez, a formação permanente apareceu como o início de uma transformação possível. 

De acordo com Tardif (2014, p. 241), “se o trabalho dos professores exige 

conhecimentos específicos a sua profissão e dela oriundos, então a formação de 

professores deveria, em boa parte, basear-se nesses conhecimentos”. Além disso, 

houve a necessidade de um olhar diferenciado para atender as especificidades que a 

creche apresenta e que foi possível elencar por conta da minha experiência em atuar 

em vários seguimentos da educação, pois “não acredito que possa existir nenhuma 

experiência de pensamento sem experiências pessoais” (ARENDT, 1964 apud 

FOCHI, 2019, p. 21). Ainda na visão de Contrerás e Lara (2010, p. 21): 

É a experiência que nos imprime a necessidade de repensar, de voltar para 
as ideias que tínhamos sobre as coisas, porque justamente o que nos mostra 
a experiência é a insuficiência ou a insatisfação de nosso modo anterior de 
pensar. A necessidade da experiência e de parar-se nela, naquilo que nos 
provoca, se converte em uma origem e um caminho para a investigação, se 
é que consideramos a investigação parceira do pensamento e não somente 
um procedimento, um esquema de atuação que gera por si mesmo seus 
próprios resultados. 

Então, o meu compromisso com a educação, com as crianças e com os 

professores e professoras, tem sido o motivo do meu investimento e dedicação 

profissional. Sendo assim, intensifiquei meus estudos sobre as infâncias, participando 

de grupos de estudos, passei a observar como as crianças eram cuidadas, como eram 

as atitudes dos adultos que se ocupavam dessas crianças e, mais uma vez, voltei a 

olhar para tudo o que sabia ou pensava que sabia com relação à concepção de 

criança, de professor e de Educação Infantil: 

é preciso voltar a olhar bem aquilo que nunca vimos ou que já vimos, mas 
desapaixonadamente. Voltar a olhar bem, isto é, voltar o olhar mais para a 
literatura que para os dicionários, mais para os rostos do que para as 
pronúncias, mais para o inominável do que para o nominado (SKLIAR, 2014, 
p. 20). 

Notei que algo precisava ser feito para mudar a maneira usual de atendimentos 

às necessidades básicas das crianças, a forma como são cuidadas em sua vida 

cotidiana na creche, conforme Fochi (2015, p. 21) afirma: 

Quando se trata de crianças com idade menor a três anos, nota-se que o 
acesso à escola tem ocorrido cada vez mais cedo, o que influencia em 
diversas questões, como infraestrutura, tempo, perfil dos profissionais. Enfim, 
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aspectos que reivindicam a elaboração de pedagogias que atendam a 
especificidade e ofereçam condições para que as crianças possam criar 
hipóteses, experimentar, dar sentidos ao mundo. 

Diante dessas considerações que me provocavam a pensar sobre a temática, 

me aproximei das ideias da Dra. Emmi Pikler, pediatra húngara que elaborou uma 

teoria vinda da prática sobre a educação e o cuidado de bebês e crianças pequenas: 

“Emmi Pikler é conhecida por mudar o modo como pensamos e cuidamos de bebês e 

crianças pequenas. Sua atitude fundamental era que as crianças, muito pequenas, 

deveriam ser vistas como pessoas autônomas” (DÖGL; RISCHKE; STRUB, 2018, p. 

7, tradução nossa). 

Fiquei encantada com o fato de sua abordagem mudar completamente o modo 

como bebês e crianças pequenas são vistos e como se dá o cuidar dentro do contexto 

coletivo, tornando-o mais humanizado. O que Pikler observou e estudou deu um outro 

significado para a prática que ainda é aplicada, atualmente, no Instituto Pikler, em 

Budapeste, Hungria. 

Iniciei os estudos sobre a Abordagem Pikler, participando de grupos de estudos 

com formadores do Brasil e Portugal, li os livros disponíveis em Língua Portuguesa, 

procurei manter contato com pessoas que tivessem a formação pelo Instituto Pikler e 

passei a ser membro da Rede Pikler Brasil, comprometendo-me a garantir os direitos 

de todas as crianças e a defender os princípios da rede.  

Tive acesso aos conhecimentos básicos, porém sentia a necessidade de me 

aprofundar sobre o tema, desejava saber onde tudo começou e os autores que 

escreveram sobre o trabalho desenvolvido. Em 2021, iniciei minha formação para 

Pedagoga Pikler, CERTIFIED PIKLER® PROFESSIONAL, pelo Instituto Pikler, em 

Budapeste, o que me permitiu conhecer o trabalho do Instituto, sua história, bem como 

ter acesso à respectiva literatura, incluindo vídeos sobre o cuidar, atividade autônoma, 

brincar livre e ideias de Emmi Pikler.  

O grupo do qual fiz parte era composto por pessoas de diversos países: 

Estados Unidos, Israel, Portugal, Irlanda, Índia e Argentina, das mais diversas áreas 

de atuação: Psicologia, Educação, Especialistas da Infância e Educadores Parentais. 

Os temas abordados nos encontros foram acerca dos cuidados de qualidade, como 

se dá o relacionamento entre o adulto e a criança e a importância do desenvolvimento 

motor livre e autônomo das crianças, do nascimento aos três anos. Os cursos 

compõem um extenso programa de formação; são densos, ricos em detalhes, 

implicam muita reflexão e são oferecidos em Húngaro, Espanhol e Inglês, facilitando 
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o meu acesso ao conhecimento aprofundado e embasamento teórico para escrever 

esta dissertação. Fiquei impressionada com a riqueza da essência sobre o trabalho 

das cuidadoras com bebês e crianças pequenas, de maneira tão especial e singular e 

o que isso representa, assim como traz Bernard Martino1 (2012, p. 236) em seu texto 

A descoberta de Lóczy: “Essas pessoas pensam e tratam os recém-nascidos, os 

bebês e as crianças a elas confiadas como deveriam ser tratados os recém-nascidos, 

os bebês e as crianças no mundo inteiro”. 

Desde então, tenho sido influenciada pela pesquisa, pelo trabalho e obra da 

Dra. Emmi Pikler e suas colaboradoras Anna Tardos, Judit Falk, Geneviéve Appell, 

Miriam David, Agnès Szanto Feder, entre outras. Apoio meus escritos, apresentando 

as ideias, os princípios piklerianos e suas contribuições para a formação permanente 

de professores e professoras, numa interlocução de especialistas que trabalharam em 

estreita colaboração com a Dra. Pikler. 

Nesse sentido, a dedicação a esta pesquisa vem da minha experiência como 

profissional da Educação Infantil, trabalhando diretamente com bebês, crianças e 

adultos que cuidam delas. Vale, ainda, ressaltar que, em minha prática, percebo que 

os profissionais que atuam com as infâncias, suas ações educativas e de cuidados, 

necessitam ser alimentados por percursos formativos e estudos específicos. Portanto, 

resulta, desta pesquisa, uma proposta inicial de formação permanente, representando 

algo que possa ser vivido com as professoras e professores, utilizando, como 

estrutura, os princípios da Abordagem Pikler, sensibilizar e formar profissionais para 

uma mudança possível, necessária e urgente. Além disso, o tema é significativo, pois 

torna possível olhar, também, para a rede pública municipal de Barueri, onde atuo 

profissionalmente, e outros municípios ao colaborar com a formação permanente do 

corpo docente das creches. 

A composição teórico-argumentativa desta pesquisa recorre aos estudos 

desenvolvidos por autores como: Julian Ajuriguerra (1980), José Contrerás e Nuria 

Peres Lara (2010), John W. Creswell (2014), Bernard Golse e Gilbert Amy (2020), 

Janet Gonzales-Mena e Dianne Widmeyer Eyer (2014), Jorge Larrosa (2020), Ruth 

Mason (2018), Maurice Merleau-Ponty (2020), Carlos Skliar ( 2014), José Gimeno 

Sacristám (2013), Emmi Pikler (2009): Anna Tardos (2010), Geneviève Appell e 

Myrian David (2021), Judit Falk (2021), Éva Kálló e Gyórgyi Balog (2017), Anna 

 
1 Bernard Martino, cineasta, autor do documentário Lóczy, um lugar para crescer e da série 

para a TV O bebê é uma pessoa. 
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Czimmek (2015), Bernard Martino (2012), Agnès Szanto Feder (2014), Pia Dogl, Elke 

Maria Rischke e Ute Strub (2018). 

Em diálogo com essa literatura internacional, tomou-se como referências 

teóricas os escritos de pesquisadores brasileiros como: Paulo Freire (1997), Leila 

Costa Oliveira (2020), Paulo Fochi (2015), Sylvia Nabinger (2016), Suzana Soares 

(2017), Maria da Graça Souza Horn e Maria Carmen Silveira Barbosa (2021), Ordália 

Alves de Almeida e Ana Paula Melim (2021), Joaquim Machado de Araújo e Alberto 

Filipe Araujo (2007), Leonardo Boff (1999), Raissa Cintra e Rayssa Roman Fleury de 

Oliveira (2020), Antonio Carlos Gil (2002), Terezinha Bazé Lima (2021), Zilda Ramos 

de Oliveira (2019) e Cristina Façanha Soares (2021). Para a compreensão de 

questões sobre a formação permanente, encontramos referências nas contribuições 

de Francisco Imbernón (2011), Maurice Tardif (2014), Carlos Marcelo García (1999), 

Marina Graziela Feldmann (2009) e Maria Alice Proença (2018) e Neide de Aquino 

Noffs (2002). 

O tema da pesquisa é  “Abordagem Pikler – Contribuições para a formação de 

professores e professoras que atuam com bebês e crianças, do nascimento até os 

três anos de idade, em contexto de creche”, para a elaboração de uma proposta inicial 

de formação permanente de professores e professoras, trazendo os princípios 

piklerianos como base para o desenvolvimento do trabalho com os bebês e crianças 

pequenas e busca respostas à problemática: Como a Abordagem Pikler pode 

contribuir para a formação permanente de professores e professoras que trabalham 

com crianças, do nascimento aos três anos de idade, em contexto de creche? 

O objetivo geral desta pesquisa é: Apresentar a Abordagem de Emmi Pikler, 

seus princípios e suas contribuições para a atuação dos professores e professoras 

que trabalham com crianças, do nascimento aos três anos de idade, em contexto de 

creche. Como objetivos específicos, o estudo propõe: a) Trazer referências que 

auxiliem na compreensão do que está na base da Abordagem Pikler; b) Elaborar uma 

proposta inicial de formação permanente, inspirada nas práticas do Instituto Pikler em 

Budapeste, Hungria e c) Contribuir para uma ética da pesquisa e prática pikleriana. 

Esta dissertação compõe-se de cinco seções:  

Na Seção 1, é apresentado meu percurso de vida pessoal e profissional, bem 

como as considerações que me motivaram a realizar a pesquisa. 

Na Seção 2, aborda-se a biografia de Emmi Pikler, a fundação do Instituto 

Pikler, os princípios piklerianos e o currículo baseado nos direitos das crianças. 
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Na Seção 3, Diretrizes Metodológicas, é feita a explicitação do traçado 

metodológico, sendo esclarecida a natureza da investigação e os procedimentos. 

Na Seção 4, Proposta Inicial de Formação Permanente, são apresentados o 

planejamento e o percurso formativo para os professores e professoras que trabalham 

com crianças, do nascimento aos três anos, em contexto de creche. 

Na Seção 5, em Considerações Finais, apontamos as contribuições desta 

pesquisa para a formação permanente de professores e professoras, especialmente 

no que tange à Abordagem Pikler, além de apontar outras questões a serem aplicadas 

e aprofundadas por investigações futuras. Logo após, estão as Referências, 

Apêndices e Anexos. 
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2 EMMI PIKLER, MUITO MAIS QUE UMA PEDIATRA 

 

As ideias de Pikler, como as de tantos outros pioneiros 
que abrem caminho na Ciência e em suas práxis, 

surgem e se entrelaçam com sua própria biografia.  O 
contexto histórico social, cultural e científico está 

entrelaçado na complexidade e consistência de seu 
trabalho e este é um produto de seu conhecimento e de 

sua ideologia (tradução nossa). 
 

Myrtha Hebe Chokler2 

 

Uma mulher extraordinária, visionária, esposa, mãe. Emilie Madeleine Reich 

(nome de solteira), nasceu em Viena, no dia 09 de janeiro de 1902. Seu pai, Heinrich 

Reich, húngaro, fabricava utensílios de panificação e sua mãe Hermina Reiche, era 

professora de Educação Infantil. Em 1908, sua família se mudou para Budapeste, 

onde viveu sua infância e, seis anos mais tarde, sua mãe faleceu. 

Aos dezoito anos, decidiu se mudar para Viena antes que o numerus clausus 

para judeus fosse promulgado (sistema que estabelecia que cinco porcento dos 

judeus tivessem acesso às universidades) o que tornaria difícil ou impossível se 

matricular. Em 19 de junho de 1920, Emmi Pikler matriculou-se na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Viena e, em 5 de abril de 1927, recebeu seu diploma. 

Naquela época, Viena foi caracterizada por uma intensa atividade intelectual:  

Os campos da ciência, literatura, música e arte foram dominados por 
personalidades como Sigmund Freud, Alfred Wegener, Franz Kafka, Franz 
Werfel, Joseph Roth, Stefan Zweig, Richard Strauss, Arnold Schönberg, 
Alban Berg e outros. Todos buscavam novas formas de trabalhar. Embora 
nem sempre estivessem na Áustria, havia uma tendência forte e progressiva 
que se fazia sentir em Viena (CZIMNEK, 2015, p. 28, tradução nossa). 

No campo pedagógico, numerosos movimentos de reforma surgiram entre 

1890 e 1930: 

São diversas as abordagens que atribuem à criança um papel ativo em seu 
desenvolvimento, considerando-a um ser independente, para quem não cabe 
apenas imitar o que lhe é dado pelo adulto para poder se desenvolver. Emmi 
Pikler também defende essa ideia, fortalecida pela orientação pedagógica 
reformista de seu futuro marido, György Pikler (CZIMNEK, 2015, p. 28, 
tradução nossa). 

Especializou-se em Pediatria e recebeu os ensinamentos de dois importantes 

médicos vienenses: o pediatra e diretor da Clínica Infantil do Hospital Universitário em 

 
2 Mytha Hebe Chockler é vice-presidente da Associação Internacional Pikler-Lóczy e fundadora 

da Red Pikler Nuestra America, autora de vários livros sobre a Abordagem Pikler. 
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Viena, Dr. Clemens Von Pirquet3 e o cirurgião e diretor do Hospital Infantil Mauthner 

Markhof, Dr. Hans Salzer4. 

Pirquet dava ênfase à prática de seus estudantes e acreditava que as crianças, 

tanto as doentes como as saudáveis, deveriam respirar ar fresco, brincar e mover-se 

livremente: 

Emmi Pikler foi particularmente influenciada pelo interesse de Pirquet na vida 
cotidiana das crianças, para o qual ele direcionou a atenção de seus alunos 
e assistentes.  Eles planejavam e preparavam refeições para as crianças de 
acordo com suas reformas alimentares e, acima de tudo, aprenderam a cuidar 
de uma forma que proporcionasse a bebês e crianças pequenas uma 
sensação de bem-estar. Era proibido fazer uma criança comer uma única 
colherada a mais do que ela pudesse comer.  As crianças não eram forçadas 
a ficar na cama durante o dia, mas eram permitidas, se sua condição o 
permitisse, a brincar nos cantinhos para brincar, mesmo para os menores.  E 
a roupa das crianças era diferente do que era comum, que era envolver toda 
a parte inferior do corpo em um pedaço de pano de forma que as pernas 
ficassem esticadas e não pudessem se mover. Aqui, as fraldas eram 
colocadas como calças - como fazemos hoje (TARDOS; PAP, 2007, p. 8, 
tradução nossa). 

Judit Falk resume que as influências que Emmi Pikler recebeu de Pirquet 

contribuíram de maneira significativa para sua formação e a familiarizou com os 

princípios que, mais tarde, ela colocaria em prática, no regresso a Budapeste: 

Era importante para Pirquet que os jovens médicos que foram treinados em 
sua enfermaria também praticassem os cuidados infantis. Eles tinham até que 
trabalhar no lactário por um tempo. A criança está praticamente sob cuidados 
sobre o que comer e como se prepara a comida. Além disso, as instalações 
da clínica Pirquet foram montadas para que as crianças saíssem da cama 
para brincar e se movimentar. As crianças deveriam tomar o máximo possível 
de ar puro, inclusive se a enfermaria ficasse no quarto andar do prédio; então 
Pirquet deixou caixas para que as crianças menores pudessem ficar ao ar 
livre. O que Emmi Pikler tirou de seu tempo com Pirquet foi a consciência da 
criança que ele tinha em seu ambiente clínico através de seu interesse em 
condições de vida saudáveis e a ênfase na importância de ensinar sobre 
cuidados e nutrição das crianças. Para eles, é fundamental que sua 
compreensão da saúde e do tratamento das doenças flua para o contexto da 
clínica e para o desenho das condições de vida das crianças da enfermaria 
(CZIMNEK, 2015, p. 24, tradução nossa). 

Com Salzer, aprendeu que tocando as crianças com gestos delicados, com 

compaixão, até os tratamentos e exames desagradáveis poderiam ser realizados sem 

 
3 Dr. Clemens Von Pirquet (12/05/1874 – 28/02/1929) foi um cientista austríaco e pediatra 

conhecido por suas contribuições no campo da bacteriologia e da imunologia. Juntamente com Bèla 
Schick, pediatra húngaro naturalizado americano, cunhou o termo alergia (do grego, allos “outro” e 
ergon “reação”) que descreve reação hipersensitiva. 

4 Professor Hans Salzer ficou conhecido por se preocupar com a prevenção de doenças, estilo 
de vida saudável e sempre lançar a seus alunos o desafio de tratar as crianças sem que elas 
chorassem. Era necessário estabelecer uma relação com a criança para que elas cooperassem e os 
exames e tratamentos necessários fossem mais fáceis e o choro evitado. 
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que elas chorassem, considerando que nas mãos se tinha uma criança com vida, 

sensível e receptiva.  

Han Salzer era conhecido por sua abordagem diferente ao consultar, 
examinar e tratar crianças; seu foco era tratar a criança como uma pessoa, 
ao invés de tratar uma doença. Ele se dava ao trabalho de estabelecer uma 
relação com a criança, conversava com ela o tempo que fosse necessário 
para que ela não tivesse medo do exame. Os exames e tratamentos eram 
mais fáceis com um paciente disposto a colaborar (CZIMNEK, 2015, p. 27, 
tradução nossa). 

Foi com eles que aprendeu e vivenciou o profundo respeito pela criança 

pequena e seu corpo, aliado à ideia de que, sensíveis e receptivos, os bebês e as 

crianças pequenas poderiam participar das ações dos adultos que se ocupavam 

deles. Também passou a ter opiniões sobre fisiologia, prevenção e considerava as 

pesquisas fisiológicas como uma “[...] observação de um organismo vivo funcionando 

em seu ambiente natural” (TARDOS; PAP, 2007, p. 8, tradução nossa). 

Trabalhando no hospital com Salzer, adquiriu uma sólida formação em 

traumatologia e ortopedia infantil, e pôde observar e constatar que a estatística de 

acidentes envolvendo crianças era maior entre as famílias que pertenciam às classes 

mais favorecidas, que superprotegiam seus filhos, do que entre as famílias que 

apresentavam algum tipo de vulnerabilidade, nas quais as crianças cresciam com 

mais liberdade. Segundo Falk (2021, p. 18): 

Emmi Pikler estava convencida de que a criança que pode mover-se com 
liberdade e sem restrições é mais prudente, já que aprendeu a melhor 
maneira de cair; enquanto a criança superprotegida e que se move com 
limitações têm mais riscos de acidente porque lhe faltam experiências e 
desconhece suas próprias capacidades e seus limites. 

Em 1930, casou-se com Péter György Pikler, professor de Matemática em uma 

escola secundária. Ao lado de Pirquet e Salzer, ele se tornou o terceiro professor 

importante na vida de Emmi Pikler, que foi apoiada em sua experiência profissional 

pelas visões pedagógicas progressistas de seu marido. Anna Czimmek traz no livro 

Emmi Pikler, mehr als eine kinderarztin que: 

[...] György Pikler se deixava guiar pelos princípios pedagógicos reformistas 
em suas aulas de matemática, sendo especialmente importante para ele, dar 
tempo às crianças e capacitá-las a fazer progressos fundamentais, em vez 
de estudar mecanicamente os programas (CZIMMEK, 2015, p. 31, tradução 
nossa). 

No mesmo ano, eles se mudaram para Trieste, Itália, e, em 1931, nasceu a 

primeira filha do casal, Anna Tardos. 
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Juntos, decidiram não forçar o desenvolvimento de Anna, mas respeitar o seu 

ritmo individual e, desde o início, oferecer-lhe todas as possibilidades de seguir a sua 

iniciativa de movimento e brincar livres, familiarizando-se com o mundo. 

Ela nunca deveria ser colocada em uma posição à qual não pudesse chegar 
ou sair sozinha e nunca foi estimulada a realizar os movimentos prescritos.  
Em vez disso, sempre teve espaço suficiente à sua disposição, sempre um 
pouco mais do que ela ainda era capaz de usar. Vestia-se de forma que suas 
roupas não impedissem seus movimentos. Ao seu alcance, havia materiais 
lúdicos adequados com os quais ela poderia se ocupar por conta própria e 
construir sua própria experiência (TARDOS; PAP, 2007, p. 10, tradução 
nossa). 

A vida na praia, no verão em Trieste, ofereceu à Emmi Pikler, a oportunidade 

de aprofundar sobre como um organismo vivo funciona e se desenvolve em seu 

ambiente natural: 

Em Trieste passou muito tempo na praia, observando o comportamento de 
crianças e adultos com eles. Ela viu o amor infinito com o qual os pais se 
sentavam, ficavam de pé ou conduziam seus filhos pela mão; mas também 
via, por trás daquele tratamento afetuoso, a pressa, a desconfiança, a falta 

de fé nas próprias capacidades de iniciativa e ação das crianças5. 

Assim, ela chegou à conclusão que: 

[...] uma criança se desenvolve de acordo com seu próprio ritmo se ela puder 
determinar seus movimentos e brincadeiras por conta própria, e que bebês e 
crianças pequenas não precisam ser ensinados a como se sentar, ficar em 
pé, andar etc. [...] (CZIMNEK, 2015, p. 33, tradução nossa). 

Em 1932, a família regressou a Budapeste e Emmi Pikler engravida de sua 

segunda filha Eva, que nasce no ano seguinte. Porém, com um ano e meio de vida, a 

pequena faleceu devido à uma pneumonia. 

Após a morte da pequena Eva, Emmi Pikler iniciou seu trabalho prestando 

assistência médica a famílias com crianças pequenas: 

[...] Emmi Pikler começou então a trabalhar em seu consultório particular em 
Budapeste, já que ela não podia oficialmente ser empregada devido às suas 
origens judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família 
sobreviveram, graças a alguns de seus pacientes que os esconderam. [...] 
(TARDOS, 2010, p. 01, tradução nossa). 

Para ser reconhecida como pediatra na Hungria ela precisa fazer um exame 

complementar em uma universidade húngara. Em 1935, Pikler prestou o exame, 

conseguiu sua licença para atuar na Hungria e trabalhou como médica geral em 

 
5 Disponível em: https://www.piklerloczy.org/es/emmi-pikler-y-el-instituto-l%C3%B3czy. Acesso 

em: 31 dez. 2021. 

https://www.piklerloczy.org/es/emmi-pikler-y-el-instituto-l%C3%B3czy
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Budapeste. Como médica que atendeu mais de cem famílias por dez anos, pôde 

verificar algumas das suas ideias, experimentá-las, enriquecê-las e elaborar um 

conjunto de princípios coerentes, que viriam a desempenhar um papel fundamental 

no seu trabalho após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946. 

Pikler orientou mais de 100 bebês e crianças pequenas na mesma direção.  
O apoio contínuo e as recomendações concretas que deu aos pais, 
observações feitas por ela em visitas regulares e avaliadas com atenção, 
ajudaram-nos, sobretudo, a aprender a confiar na capacidade inerente do 
bebê e a respeitar o caminho e o ritmo desse desenvolvimento.  Ao mesmo 
tempo, os pais aprenderam como poderiam fornecer o tipo de ambiente 
baseado no – mesmo em um pequeno apartamento – que apoiaria a atividade 
cada vez maior e autoiniciada de uma criança, sem interferir nas brincadeiras 
da criança ou desenvolvimento motor.  O melhor momento para estar com os 
filhos regularmente de forma íntima e lúdica é durante as refeições, tomar 
banho, trocar fraldas e vestir-se.  Essas atividades foram realizadas de forma 
silenciosa, sem pressa, necessidades e reações respeitadas. Os pais até 
permitiam que os filhos “ajudassem”, embora isso demorasse mais. Tanto os 
pais quanto os filhos gostavam de estar juntos e fazer algo juntos (TARDOS; 
PAP, 2007, p. 10, tradução nossa). 

Após a guerra Emmi Pikler engravida novamente. O filho József nasceu no final 

de 1946 e em 1953, o casal adotou János. 

 

2.1 Lóczy, um lugar de civilização 

Ao final do estranho século XX, que nos ensinou 
absolutamente todas as maneiras científicas de destruir 

o indivíduo, poucos são os lugares, onde, como em 
Lóczy, se sabe cientificamente como ajudá-lo a se 

construir. 
 

Bernard Martino 

Após a Segunda Guerra Mundial, Budapeste enfrentou o desafio de cuidar de 

muitas crianças órfãs e, em 1946, a Dra. Emmi Pikler foi contratada pelo governo 

húngaro para organizar e dirigir uma instituição pública, localizada na Rua Lóczy 

Lajos, número três, em uma casa abandonada de três andares e um jardim grande, 

que foi adaptada para acolher as crianças. “Por mais de sessenta anos, funcionou 

como um lar para dois mil e quinhentos bebês e crianças pequenas órfãs e aquelas 

cujos pais não podiam cuidar” (MASON, 2018, p. 2, tradução nossa). 

Ao assumir tamanha responsabilidade, ela tinha três objetivos: 

1. Fornecer o tipo de condições em uma instituição que permitiria que 
bebês e crianças pequenas se desenvolvessem física e mentalmente de 
maneira saudável. Embora isso fosse muito mais difícil do que em família, ela 
estava convencida de que isso poderia ser feito e que a chave para a tarefa 
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estava nos princípios e métodos desenvolvidos durante seu trabalho com as 
famílias.  
2. Usar seus princípios e prática sob circunstâncias controladas e 
aplicadas de forma consistente, e assim testar. Se as crianças que foram 
acolhidas se desenvolveram bem, isso dissiparia as dúvidas de que as 
crianças daquelas famílias onde ela fora pediatra tinham se saído bem porque 
os pais seguiram realmente os seus princípios e práticas – e a validade de 
suas descobertas seria provada. 
3. Buscar o estudo científico do desenvolvimento natural de bebês e 
crianças pequenas.  A instituição oferecia oportunidade para pesquisas 
aprofundadas sem interferir no cotidiano das crianças: observações 
sistemáticas poderiam ser realizadas sobre seu desenvolvimento sob 
condições exatamente determinadas e controláveis (TARDOS; PAP, 2007, p. 
12-13, tradução nossa). 

Porém, o modo que havia utilizado e validado com os próprios filhos e com as 

famílias com quem trabalhou durante os últimos dez anos, necessitavam ser 

reelaborados para o uso institucional. O espaço da casa atendia trinta e cinco bebês 

e as anotações realizadas por Emmi Pikler e Maria Reinitz revelaram as dificuldades 

que haviam encontrado logo no início. A instituição tinha um clima hospitalar, faltava 

material apropriado, equipamentos e roupas adequadas. Mas, o que mais as 

preocupava eram as pessoas que cuidavam dos bebês e das crianças: 

Pikler escreveu: “As enfermeiras têm aversão a fazer coisas às quais não 
estão acostumadas”. Reinitz escreveu: “As enfermeiras desconfiam muito do 
que fazemos, mas nunca lhes ocorre que sejam exatas e atentas no pouco 
que têm que fazer. Elas não se importam realmente com as crianças: elas as 
enxaguam, as limpam, providenciam para que recebam comida etc. – se 
possível em questão de minutos e com o mínimo de esforço possível. Sempre 
que podem, elas deixam outra pessoa fazer as coisas. Elas cuidam 
principalmente da roupa de cama e tanto tempo é dedicado à custódia, 
distribuição, contagem e registro incessantes da roupa de cama, que não 
sobra tempo para as crianças (TARDOS; PAP, 2007, p. 13). 

Dessa forma, não poderiam aceitar que esse tipo de trabalho permanecesse 

por mais tempo no Instituto, e após três meses, resolveram demitir todas as 

enfermeiras, que apesar de estarem qualificadas para exercer a profissão, 

continuavam com práticas consideradas não adequadas com relação aos cuidados 

com bebês e crianças pequenas. Então, “em vez de enfermeiras qualificadas, 

procuraram por jovens sem formação profissional, que não tinham grande 

escolaridade, mas que se interessavam pela educação das crianças” (FALK, 1994, p. 

41, tradução nossa). 

Emmi Pikler e María Reinitz, ensinaram-nas a cuidar dos bebês e das crianças 

pequenas: 

[...] Elas foram ensinadas e praticavam com uma maneira precisa a trocar 
fraldas, dar banho e trocar as crianças, evitando a pressa ao realizar essas 
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atividades. Foram ensinadas a serem delicadas e atenciosas durante os 
cuidados e aprenderam que uma criança, independentemente da idade, é 
sensível a tudo o que é feito a elas: elas sentem, prestam atenção, ganham 
experiência e sempre que tiverem a chance, entendem ou aprendem a 
entender o tempo. Essas novas enfermeiras foram ensinadas a observar as 
crianças e tentar entender a postura de cada uma delas, olhar, o 
movimento ou o que o tom de voz pode significar. Elas foram instruídas a 
falar com os bebês e através de gestos e palavras preparar até o mais jovem 
ao que aconteceria para ele. Deram às crianças a oportunidade de participar, 
ajudar ou mesmo protestar[...] (FALK, 1994, p. 41, tradução nossa, grifos 
nossos). 

Elaboraram, ainda, material para a formação dessas novas cuidadoras: 

 

Figura 1 - Manual elaborado por Emmi Pikler 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.piklerloczy.org/es/emmi-pikler-y-el-instituto-l%C3%B3czy. 
Acesso em: 31 dez. 2021. 

 
 

Nestes manuais, elas especificavam, nos mínimos detalhes, os múltiplos 
aspectos da criação e da vida cotidiana dos pequeninos: 

https://www.piklerloczy.org/es/emmi-pikler-y-el-instituto-l%C3%B3czy


 42 

- Móveis: como deveria ser o fraldário, como deveriam ser os berços, as 
mesas e cadeiras, onde as crianças deveriam comer, o que não era 
aconselhável, e sobretudo o porquê; 
- O tipo de talheres (peso, profundidade da colher), o formato dos copos; o 
uso de tigelas em vez de pratos; 
- Vestuário: roupas para dormir (pijamas) nas áreas internas e externas; 
roupas para facilitar o movimento; 
- O tipo de brinquedo que deve ser disponibilizado aos bebês e crianças 
pequenas (FALK, 1994, p. 41, tradução nossa). 

Para Emmi Pikler e para as pessoas que ali trabalhavam, a prioridade era o 

bem-estar físico, emocional e mental de cada bebê/criança pequena que vivia no 

Instituto, sempre buscando as melhores condições para o desenvolvimento de cada 

um deles. Pikler aplicou sua abordagem inovadora no Instituto, documentou a vida 

das crianças em fotos e filmes, conduziu pesquisas e publicou artigos científicos. Além 

disso, o Instituto se tornou um lugar e campo de pesquisa a partir das inúmeras e 

detalhadas observações sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento dos bebês 

e crianças pequenas e, em 1961, passou a se chamar “Lar de Crianças para 

Metodologia Aplicada” e, posteriormente, “Instituto de Metodologia, Puericultura e 

Educação”. 

Em 1970, passou a denominar-se “Metodologia do Instituto Nacional de Lares 

de Crianças” e por mais de trinta anos ofereceu apoio profissional e metodológico por 

meio de programas de treinamento e intercâmbio às outras instituições da Hungria. 

Atualmente recebe o nome de Instituto Pikler e é uma fundação que sustenta 

boa parte de sua sobrevivência econômica com doações internacionais de várias 

partes do mundo e oferece formações de alta qualidade sobre a abordagem e os 

detalhes que a compõe. 

Nos anos 2007/2008, foram criadas em Budapeste as “famílias adotivas” que 

substituíram quase completamente as instituições de acolhimento. Nesta mesma 

época, Lóczy lançou uma Escola Infantil para atender crianças do nascimento aos três 

anos de idade que está em funcionamento até os dias atuais, junto a um Centro de 

Formação. 
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2.2 Princípios Piklerianos 

 

Em 1971, o Instituto Loczy (atual Instituto Pikler), sob a direção de Emmi Pikler 

e sua assistente Judit Falk, recebeu a visita de Geneviève Appell e Myrian David, 

psiquiatras que realizavam estudos sobre “o desenvolvimento infantil, inter-relações 

criança-ambiente e sobre a gênese das diferenças individuais” (AJURIAGUERRA, 

1980, p. 121). Juntas, elas acompanharam e observaram por duas semanas, como os 

cuidados dedicados aos bebês e crianças pequenas (alimentação, banho, troca e 

sono) eram realizados e como se dava a proposta de favorecer todas as possibilidades 

de autonomia e brincar livre. Após este trabalho minucioso de observação, levaram 

as ideias para a França e escreveram o livro Lóczy, an unusual approach to the 

mothering, publicado em sua primeira edição em 1973 e que foi traduzido para a 

Língua Portuguesa em 2021, recebendo o título de Maternagem Insólita: 

[...] se optamos por descrever este projeto, foi porque nos impressionamos 
pelo seu rigor, pela qualidade e constância dos esforços desenvolvidos por 
todos os seus participantes, pela sua autodisciplina e, sobretudo, pelo seu 
profundo interesse em cada criança individualmente, além de seu interesse 
geral pelas crianças.  Uma das principais considerações é o bem-estar, a 
felicidade e o desenvolvimento pessoal de cada criança. Estamos 
convencidos de que este projeto interessará a todos os profissionais que 
trabalham com crianças: psicólogos, pediatras, psiquiatras, assistentes 
sociais e administradores encarregados de serviços sociais e de saúde para 
crianças [...] (DAVID; APPELL, 2007, p. 21, tradução nossa). 

Trata-se de uma referência importantíssima, na qual é feita a descrição e 

reflexão crítica sobre o Instituto, possível de conhecer as crianças e os adultos que 

trabalharam e ali viveram, bem como os princípios da abordagem: 

 

2.2.1 Valorização positiva da atividade autônoma da criança 

 

Ter autonomia significa que a atividade espontânea ocorre por iniciativa própria 

do bebê/criança pequena. Agnès Szanto Feder afirma que,  

a atividade autônoma é uma necessidade, desde a mais tenra idade. 
Descobrir o mundo a partir da própria curiosidade, da própria vontade de 
compreender e até de experimentar constitui o centro da vida cotidiana de um 
bebê. A motricidade livre oferece os meios para isso (apud SOARES, 2017, 
p. 46). 

Para Paulo Freire (2021, p. 105),  
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“a autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a 
ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da 
autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão 
e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade” 
(grifo do autor).  

Neste sentido, os bebês e crianças pequenas vivenciam essa liberdade de 

movimentos em todas as situações, como nos momentos de cuidado e brincar livre e 

“essa autonomia tem que ser construída nos processos cotidianos de vida e de 

formação humana” (ALMEIDA; MELIM, 2021, p. 10). No relato a seguir, encontramos 

respaldo a essa ideia: 

Ela se abaixou da posição em pé. Está segurando algo com a mão direita, 
tentando pegar uma chave no chão com a mão esquerda. O movimento é 
lento e extremamente cuidadoso;  a criança se inclina apenas até o ponto 
mínimo que é absolutamente necessário.  Seu equilíbrio não é estável, pois 
ela é sustentada apenas por uma das mãos.  O pé esquerdo está um pouco 
curvado: podemos ver a postura típica: os dedos curvos parecem tentar 
agarrar o chão, ajudando a criança a estabilizar o equilíbrio.  A criança se 
aventurou a uma tarefa difícil, que ela só pode realizar com o máximo 
cuidado, com muita cautela e devagar. No entanto, não vemos qualquer 
rigidez espasmódica em sua postura. Ela é macia e suave. Em seu 
movimento há alguma segurança tranquila além de seu cuidado. Temos a 
certeza de que esta criança não vai tombar, ou mesmo que caia não vai bater 
em si mesma. Sua postura e seus movimentos são suaves e não rígidos 
(TARDOS, 2010, p. 3, tradução nossa). 

De acordo com Emmi Pikler: 

É crucial que a criança descubra por si mesma tanto quanto possível. Se a 
ajudarmos a finalizar cada tarefa, a estamos privando do mais importante 
aspecto do seu desenvolvimento. Uma criança que consegue as coisas por 
meio da experimentação independente adquire um tipo de conhecimento 
completamente diferente daquela criança para qual são oferecidas soluções 
prontas (apud KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 7). 

Para o movimento livre, o ambiente precisa ser configurado para oferecer 

segurança aos bebês e crianças pequenas e baseado na intencionalidade e 

funcionalidade deste espaço. A estimulação é feita pelo adulto de maneira indireta, 

criando as condições favoráveis para o desenvolvimento de acordo: 

- Com a riqueza do ambiente, a diversidade do material que põe à sua 
disposição, segundo as preferências e as variadas possibilidades de 
experimentação correspondentes à etapa de desenvolvimento; 
- Com respeito ao ritmo das aquisições motoras de cada criança, sem colocá-
la nunca numa situação que ela não domina por si mesma, nem a estimular 
para um desempenho mais avançado do que ela é capaz; 
- Com uma linguagem rica durante as comunicações gestuais e verbais, para 
que as crianças, conforme seu nível de desenvolvimento atual, possam tomar 
consciência de si mesmas e de seu entorno, para que possam se situar 
adequadamente nos acontecimentos e nas relações que a afetam (FALK, 
2010, p. 39). 
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Mas, para que isso tudo ocorra, é fundamental:  

[...] a construção do vínculo afetivo com o adulto. É por meio da 
disponibilidade e do olhar interessado e carinhoso do educador, 
principalmente durante os cuidados, que os bebês se sentem seguros e 
motivados a experimentar seus movimentos e a estabelecer relações com o 
espaço, os objetos e as pessoas ao seu redor (SOARES, 2017, p. 47). 

Ou seja, um bebê/criança pequena, “abastecido” emocionalmente, explora 

materiais diversos em um ambiente organizado e seguro, o que propicia inúmeras 

possibilidades de experimentação. 

 

2.2.2 Valor de uma relação afetiva privilegiada e a importância dela 

 

As situações em que os bebês e as crianças pequenas recebem os cuidados 

de qualidade (banho, troca, sono e alimentação) são momentos em que laços de afeto 

são formados. Pegar no colo, colocar um babador, oferecer alimentos, entre tantas 

outras ações, exige toques com gentileza, suavidade, antecipação dos processos pelo 

adulto e atenção no contato corporal, proporcionando a ambos, momentos de 

acolhimento e humanização. Emmi Pikler observa que é durante os cuidados com o 

corpo, ou seja, quando o encontro entre o bebê e o adulto, é o mais íntimo ao redor 

de suas necessidades básicas, que a relação acontece. 

Conhecer um ao outro é, claro, mútuo. À medida que vamos conhecendo a 
criança, ela começa a nos conhecer, e isso acontece principalmente por meio 
de nossas mãos.  As mãos constituem a primeira relação do bebê com o 
mundo além da amamentação. As mãos o pegam, o deita, lava, veste e 
alimenta.  Que tipo de mundo se revela para uma criança?  Que diferença faz 
quando mãos gentis, pacientes e pacíficas, que também transmite segurança, 
cuidam dele.  Quão diferente o mundo parece se essas mãos são 
impacientes, ásperas, apressadas, inquietas e nervosas. No começo, as 
mãos são tudo para o bebê. Elas são a pessoa, o mundo ... Por menor que 
seja, nunca tratamos uma criança mecanicamente como se ela fosse um 
objeto inanimado (PIKLER, 2009, p. 4). 

Para isso, é necessário que o adulto seja responsável pelo mesmo grupo de 

crianças. Gonzales-Mena e Eyer (2014, p. 51) nos traz que “toda vez que um cuidador 

interage, de modo que foque completamente uma criança específica enquanto cumpre 

alguma das tarefas essenciais da vida diária, o tempo gasto nisso prolonga as 

conexões”. 
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2.2.3 Boa imagem de si mesma 

 

Leila Oliveira Costa (2020a, p. 17) afirma que: 

a capacidade de se envolver, de perceber-se e de conhecer-se como alguém 
competente é a estrutura básica para que o ser humano experimente o novo. 
Quando um bebê brinca de forma autônoma em uma construção, ele pode 
deixá-la cair e construí-la novamente. Esse ‘fazer novamente’, de acordo com 
sua competência e no seu tempo, traz ao bebê uma imagem positiva de si 
mesmo. 

2.2.4 O encorajamento e a manutenção da boa saúde física da criança 

 

“Ter boa saúde diz respeito à boa manutenção da vida física e emocional” 

(COSTA, 2020a, p. 17). Emmi Pikler observou que uma criança saudável tem as 

condições para agir de forma autônoma e, dessa maneira, pôde perceber que os 

princípios apresentados são de certa forma, indissociáveis:  

[...] agir de forma autônoma significa atuar cuidando de si mesmo. Cuidar de 
si requer uma boa imagem de si, ou seja, a percepção de que se é 
competente para cuidar de si mesmo, e essa competência vem do vínculo 
que se estabelece com um ‘outro’”. Esse ‘outro’ alimenta minha noção de 
competência, o que me torna mais autônomo e mais saudável (COSTA, 
2020a, p. 17).  

Portanto, “a saúde é considerada um meio para a vida, e deve ser tratada como 

um direito de todos os cidadãos, entre os quais se incluem as crianças que frequentam 

instituições de Educação Infantil” (OLIVEIRA et al., 2019, p. 250). Além disso, baseia-

se em princípios naturalísticos: boa alimentação, vida ao ar livre, movimento e 

brincadeira livres, cuidados de qualidade e prevenção sobre infecções e pandemias.  

 

2.3 Abordagem Pikler: referência no cuidado de bebês e crianças pequenas 

 

Os estudos realizados por Emmi Pikler (2021, p. 65) dão outro significado à 

prática, pois “a criança nunca é tratada como um objeto, mas sim como um ser que 

sente, observa, registra e compreende ou compreenderá se lhe derem possibilidade”. 

Como já foi dito anteriormente, ela é conhecida por mudar o modo como 

pensamos e cuidamos de bebês e crianças pequenas e sua principal atitude era que 

deveriam ser vistas como pessoas. O aspecto fundante para este pensamento se dá 

durante os cuidados de qualidade: 
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O cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância 
para mim. Passo então a dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu 
destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, 
de sua vida (BOFF, 1999, p. 91). 

Emmi Pikler mostrou o que uma criança precisa para poder crescer satisfeita e 

em paz consigo mesma, enfatizando a relação sólida e afetuosa com seu 

cuidador/adulto referência e possibilitando um desenvolvimento emocional da criança 

de forma natural, portanto "se as próprias necessidades de uma criança fossem 

levadas em consideração, toda criança saudável seria alegre e calma” (DÖGL; 

RISCHKE; STRUB, 2018, p. 7, tradução nossa). 

Geneviève Appell e Myrian David (2021, p. 65) afirmam no livro “Maternagem 

Insólita” que “todos os cuidados dedicados às crianças devem, é claro, garantir-lhes 

bem-estar e conforto, ao mesmo tempo dar conta das necessidades alimentares e das 

exigências de limpeza e higiene”. 

Todas as rotinas diárias de cuidado como amamentar, dar mamadeira, trocar 

fraldas, dar banho, vestir e despir são oportunidades para satisfazer a necessidade 

da criança por segurança e atenção afetuosa. Os momentos de cuidado são 

oportunidades de construção de vínculos entre o adulto e a criança e são cruciais para 

o seu desenvolvimento saudável.  

O ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao atendimento 
das necessidades físicas de alimentação, repouso, higiene, conforto e 
prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos 
desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações no coletivo, solicita 
apoiar a criança em seus devaneios e desafios, requer interpretação do 
sentido singular de suas conquistas no grupo, implica também em aceitar a 
lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no 
mundo (BARBOSA, 2014, p. 68-69). 

 

2.3.1 O educador referência 

 

Quando começam a frequentar a creche, os bebês e as crianças pequenas, 

precisam de tempo para se sentirem seguros e de um adulto (referência) que seja 

capaz de fazer com que se sintam confortáveis, acolhidos e seguros quando não estão 

com seus principais cuidadores (pai e mãe). 

Os adultos que trabalham com bebês e crianças pequenas realizam um 

trabalho de educação da mais alta importância, pois nos primeiros anos de vida são 

construídas a base física (de saúde) e psíquica (sentimentos equilibrados, 
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autoconfiança e a base do seu futuro desenvolvimento intelectual) para toda a vida. 

De acordo com Merleau-Ponty (2020, p. 168): 

[...] com a primeira visão, o primeiro contato, o primeiro prazer, há iniciação, 
isto é, não oposição de um conteúdo, mas a abertura de uma dimensão que 
não poderá mais vir a ser fechada, estabelecimento de um nível que será 
ponto de referência para todas as experiências daqui a diante [...]. 

Pikler defende que um mesmo educador se ocupe sempre do mesmo grupo de 

crianças, tornando-se uma referência para as crianças. Suas ideias são inspiração 

para novas organizações curriculares para essa faixa etária, transformando e 

ressignicando a prática dos professores e professoras. “Banho, alimentação, 

vestimenta revelam qualidades que, seja qual for a idade da criança, surpreendem o 

observador” (PIKLER, 2021, p. 65) ou seja, o adulto referência que se ocupa dessas 

crianças. 

 

2.4 Currículo baseado nos princípios e direitos dos meninos e meninas nas 

escolas de Educação Infantil – Declaração Pikler-Lóczy – Grupo de trabalho 

da Língua Húngara 

 

Com o objetivo de priorizar e articular as ações de atenção integral a bebês e 

crianças, do nascimento aos seis anos de idade, o Plano Nacional pela Infância 

(BRASIL, 2010) e o Marco Legal da Primeira Infância, Lei n.° 13.257 (BRASIL, 2016), 

asseguram à criança do nascimento aos seis anos de idade, prioridade na garantia de 

proteção. A Primeira Infância é o período da vida que vai da gestação até os seis anos 

de idade e pode ser subdividido em duas etapas: a Primeiríssima Infância, que 

compreende o período da gestação aos três anos e o período que se estende entre 

os 4 e 6 anos de idade. 

O art. 3 do Marco (BRASIL, 2016) prevê ser prioridade absoluta assegurar os 

direitos da criança que atendam às suas especificidades. A lei, a partir do art. 4 

também prevê que as políticas públicas serão elaboradas e executadas de forma a: 

I - Atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de 
direitos e de cidadã; 
II - Incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam 
respeito, em conformidade com suas características etárias e de 
desenvolvimento; 
III - Respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças 
e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças 
entre as crianças em seus contextos sociais e culturais; 
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IV - Reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam 
aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento público 
na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação 
da criança; 
V - Articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com 
as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira 
infância; 
VI - Adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de 
suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no 
aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços; 
VII - Articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e 
integrado; 
VIII - Descentralizar as ações entre os entes da Federação. A Primeira 
Infância é o período da vida que vai da gestação até os seis anos de idade e 
pode ser subdividido em duas etapas: a Primeiríssima Infância, que 
compreende o período da gestação aos três anos e o período que se estende 
entre os 4 e 6 anos de idade (BRASIL, 2016, p. 1). 

Os bebês e crianças pequenas que frequentam a creche se enquadram na 

Primeiríssima Infância: “a faixa de zero a três anos é a mais frágil, porque tudo o que 

nós sabemos e foi confirmado pela descoberta da arquitetura cerebral é que a 

formação do apego e o ambiente como facilitador dos cuidados são primordiais” 

(NABINGER, 2016, p. 119). Sendo assim,  

É nesta fase que se forma a inteligência e outras faculdades psíquicas; o 
intelecto tem como tarefa ‘receber’ do mundo: alimenta-se inconscientemente 
(como uma esponja) do seu meio envolvente e acumula materiais que depois 
lhe servirão para construir a sua vida consciente (ARAÚJO; ARAÚJO, 2007, 
p. 118). 

Dessa forma, os profissionais da educação que atendem essa faixa etária 

também são responsáveis para que os direitos e princípios do Marco Legal da Primeira 

Infância sejam garantidos e cumpridos. 

Assim posto, como podemos garantir o desenvolvimento saudável dos bebês e 

crianças pequenas na creche, respeitando e contribuindo para que este período da 

infância seja o mais harmônico, tranquilo, feliz e consequentemente, o melhor tempo 

na vida de cada um deles? Para isto: 

É necessário passar da concepção de uma infância de necessidades a uma 
infância de direitos que, com base nas atuações práticas, não leve a 
menosprezar os recursos e as potencialidades dos meninos e das meninas 
desde o nascimento (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2009, p. 25, 
grifos nossos). 

Os estudos de Emmi Pikler mostram que um bom desenvolvimento se baseia 

nos quatro princípios: “autonomia, boa imagem de si, relação privilegiada com o adulto 

e boa saúde” (COSTA, 2020a, p. 16). Fica evidente que “o ‘cuidar’ e o ‘educar’ 

compõem uma integração que leva ao desenvolvimento, portanto são as práticas de 
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cuidado, movimento e brincadeira que integram os princípios necessários para que 

os bebês e crianças pequenas se desenvolvam adequadamente” (COSTA, 2020a, p. 

19, grifos nossos). 

 

Os cuidados: 

Todas as rotinas diárias de cuidado como amamentar, dar mamadeira, trocar 

fraldas, dar banho, vestir e despir são oportunidades para satisfazer a necessidade 

da criança por segurança e atenção afetuosa. “O bem-estar da criança depende, 

principalmente e em grande medida, do adulto, ou seja, da maneira como este a toca” 

(TARDOS, 1992, p. 3). “Nós falamos com palavras, mas falamos também com as 

mãos” (GOLSE; AMY, 2020, p.16). “A mão que acaricia representa o modo-de-ser-

cuidado, pois a carícia é uma mão revestida de paciência que toca sem ferir e solta 

para permitir a mobilidade do ser com quem entramos em contato” (BOFF, 1999, p. 

121). 

Na rotina da creche, os bebês e as crianças pequenas precisam que suas 

necessidades básicas (alimentação, troca de fralda, banho, descanso, sono e 

vestimenta) sejam atendidas. Porém, “o atendimento às necessidades básicas não 

constitui essas crianças como sujeitos” (Documentário O começo da vida6, 2016), 

havendo a necessidade de momentos de cuidados de qualidade. De acordo com 

Gonzales-Mena e Eyer (2014), para que as rotinas de cuidado se tornem parte do 

currículo, elas não podem ser conduzidas mecanicamente: 

Toda vez que um cuidador interage, de modo que foque completamente uma 
criança específica enquanto cumpre alguma das tarefas essenciais da vida 
diária, o tempo gasto nisso prolonga as conexões. Quando manipulam o 
corpo da criança com a atenção em outro lugar, os cuidadores perdem a 
oportunidade de deixar que a criança experimente uma interação humana 
íntima. É a acumulação de intimidade durante as numerosas interações que 
transformam tarefas comuns em um currículo baseado nas relações 
(GONZALES-MENA; EYER, 2014, p. 51). 

Os bebês e as crianças pequenas aprendem de duas maneiras: 

Aprendem com o que os outros fazem com o corpo delas e com o que elas 
mesmas fazem com seu próprio corpo. Durante os primeiros anos de vida, o 
modo como amparamos as crianças no colo, lhes banhamos, lhes damos 
comida, trocamos suas roupas e fraldas é a fonte das primeiras e mais 
importantes aprendizagens. Trata-se de aprendizagens afetivas (COSTA, 
2020b, p. 8). 

 
6 Disponível em: https://ocomecodavida.com.br/. Acesso em: 15 jan. 2022. 

https://ocomecodavida.com.br/
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A seguir, encontramos exemplos de atitudes que podem ser adotadas pelos 

adultos durante os momentos de cuidados de qualidade com os bebês e crianças 

pequenas: 

- Observar e perceber cada criança, em sua singularidade; 
- Olhar em seus olhos: 
- Fazer gestos delicados; 
- Pedir sua colaboração, mesmo quando ela é bem pequena; 
- Reagir positivamente a suas manifestações; 
- Dar tempo necessário para que aproveite a experiência; 
- Não interromper os cuidados quando está com uma criança e focar somente 
nisso; 
- Narrar com suavidade o que está acontecendo e o que vai acontecer; 
- Nomear o que está sentindo; 
- Apresentar os objetos que está usando e deixar que a criança os manipule 
(SOARES, 2017, p. 26). 

É durante essas interações que tarefas comuns se transformam parte de um 

currículo baseado nas relações e “esse mundo criado pelo adulto permite ao bebê a 

construção de seu ser. Pouco a pouco, ele vai se constituir como um indivíduo, é um 

processo de construção subjetiva” (HOSHINO, 2017, p. 1). 

 

Movimento: 

O movimento é a via pela qual os bebês e crianças pequenas agem no mundo 

(COSTA, 2020a). De acordo com Anna Tardos (2012, p. 4), é um elemento natural 

porque “quando eles estão acordados, se movem chutando, virando, rolando, 

rastejando, engatinhando, apoiando-se nos cotovelos e então deitando-se novamente 

mais uma vez. Mantêm-se mudando constantemente de lugar e de posição”. É por 

essas ações de exploração que eles “começam a ter noções de espaço (dentro/fora, 

vazio/cheio), de tempo (antes/depois), de distância (próximo/longe, junto/afastado), de 

profundidade (raso/fundo), entre outras” (SOARES, 2017, p. 31). 

Dessa forma, as experiências vivenciadas pelo corpo com seus sentidos (tato, 

olfato, paladar, audição e visão) e o movimento constituiem-se como principais 

recursos de aprendizagem (OLIVEIRA, 2020). “Por seus movimentos, e 

principalmente pelo movimento de suas mãos, o bebê expressa algo do seu mundo 

interno e, de seu estado emocional” (GOLSE; AMY, 2020, p. 50), “é tudo o que pode 

dar prova da vida psíquica e traduzi-la por completo, pelo menos até o momento que 

a palavra aparece” (WALLON apud FEDER, 2014, p. 25). 
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Brincadeira: 

Os bebês e as crianças têm uma profunda necessidade de brincar, observam 

seu entorno, tocam, sentem, apertam, pegam, deixam cair os objetos. Anna Tardos 

(2012, p. 2, tradução nossa) desenvolveu uma pesquisa sobre o brincar dos bebês, 

analisando setecentos “protocolos de observação regulares a cada vinte e cinco 

minutos e detalhes registrados a cada ¼ de minuto de precisão, seguindo seis 

crianças entre as idades de três a doze meses” em que foi possível apontar os 

principais estágios de mudança no aprendizado exploratório de diferentes objetos e 

materiais. São eles: “olhar ao redor, explorar as mãos, alcançar propositadamente o 

brinquedo que selecionou, mover um brinquedo pela base, brincar com dois 

brinquedos simultaneamente” (TARDOS, 2012 apud SOARES, 2021, p. 51). “Por volta 

de um ano de idade, a criança manipula muitos objetos ao mesmo tempo, inicia suas 

primeiras coleções. Começa a buscar objetos que têm a mesma forma, que são 

idênticos, agrupa-os, ordena-os em grupos, compara-os, percebe suas propriedades” 

(KALLÓ, 2017 apud SOARES, 2021, p. 51). “Começa também a fazer construções, 

coloca objetos em cima do outro, coloca os objetos em equilíbrio, ordena objetos em 

série e em grupos, encaixa os objetos entre si ou sobre outros” (BALOG, 2017 apud 

SOARES, 2021, p. 51). 

Quanto ao espaço ou ambiente que será ocupado pelos bebês e crianças 

pequenas, é preciso estarmos atentos e configurar um ambiente que seja seguro e 

funcional, onde é possível 

garantir experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por 
meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos das crianças (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL apud OLIVEIRA et al., 2019, p. 
103). 

Dessa forma, Neide de Aquino Noffs (2002) p. 157) afirma que: 

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, 
os que aprendem, responde a elas. A influência do meio através da interação 
possibilitada por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças ou os 
usuários dos espaços são os verdadeiros protagonistas da sua 
aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas objetos, o que 
possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um 
trabalho, individualmente ou em pequenos grupos. 

O mesmo cuidado, é necessário na escolha dos objetos a oferecer para os 

bebês e crianças pequenas, pois eles “pegam nas mãos tudo o que encontram ao 

redor” (TARDOS, 2012, p. 3, tradução nossa). 
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A Abordagem Pikler sugere que o primeiro brinquedo entre os três e seis meses 

de idade, seja um pedaço de tecido macio em algodão, colorido para chamar a 

atenção. 

 

Figura 2 - Paninho Pikler 

 

Fonte: Acervo da autora (2021). 
 
 

Originalmente, o “paninho Pikler” é um retalho de 15cm x 15cm, muito simples 

e pode ser colocado próximo aos ombros da criança, em forma de “torre”, para que 

ela o perceba e tente pegá-lo, favorecendo o movimento livre: “Pode ignorá-lo por 

semanas, mas, em geral nota-o rapidamente, estuda-o, pega-o de alguma maneira e 

coloca-o na boca” (PIKLER, 2009 apud KÁLLÓ; BALOG, 2017, p. 14). “Os tecidos 

estampados com bolinhas são especialmente apropriados, pois o contraste da figura 

com o fundo facilita a percepção visual” (KÁLLÓ; BALOG apud SOARES, 2017, p. 

36). 

O bebê está desenvolvendo a visão, por isso o contraste de cor, fundo vermelho 

com bolinhas brancas, chama muito sua atenção. Seu cérebro está buscando 

compreender a diferenciação de cores, a distância das coisas que enxerga. O 
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tamanho pequeno do Paninho Pikler é para facilitar que os bebês consigam manipular 

e pegar com mais autonomia e para evitar sufocamentos. 

Ainda sobre os objetos e materiais que podemos oferecer para que as crianças 

manipulem e brinquem, citamos as argolas de madeira, colheres de pau, bacias, potes 

de diversos tamanhos, objetos que fazem barulho e que podem ser encaixados um 

ao outro, formar torres etc. 

Portanto, pensar em um trabalho fundamentado teoricamente, bem planejado 

com as experiências elencadas nesta pesquisa e pela perspectiva de que a criança é 

vista como um ser que existe, potente e capaz, o currículo ainda nos traz a missão 

da Educação Infantil, que de acordo com Mialaret (1976, p. 38 apud GIMENO 

SACRISTÁN, 2013, p. 347) deve: 

1. Levar em conta a realidade psicológica da criança como algo próprio e 
singular; 
2. Admitir que as reações psicológicas da criança são peculiares e que 
não devem ser interpretadas com base no significado que têm para o adulto; 
3. A metodologia a ser usada com as crianças será ativa, algo que não 
se impõe, mas se organiza espontaneamente buscando as metas 
educacionais; 
4. Preparar para a vida, para entender o mundo que as circunda, explorá-
lo, etc. 

Sobre um currículo baseado nos direitos das crianças, o Grupo de Trabalho 

da Língua Húngara e Alemã, fez uma adaptação do texto da “Declaração dos Direitos 

das Crianças que vivem em Instituições de Acolhimento” dando origem à “Declaração 

Pikler-Lóczy dos direitos dos meninos e meninas em escolas infantis”. Assim posto, 

podemos pensar no trabalho com os bebês e crianças pequenas fundamentado nos 

direitos que compõem essa declaração. Todos os meninos e meninas de uma escola 

ou jardim da infância tem os seguintes direitos: 

1. Direito a ser aceito como pessoa, a um tratamento integral, cuidadoso e 
respeitoso e a ser protegido de todas as manifestações de violência, explícita 
ou implícita, seja ela física ou verbal. 
2. Direito a desfrutar de uma relação atenciosa, afetuosa e solidária por parte 
dos adultos que cuidam dessas crianças, conhecendo e levando em 
consideração suas necessidades físicas e mentais. 
3. Direito a uma vida saudável, a ser cuidado visando seu bem-estar físico, a 
cuidar de sua alimentação, de suas roupas, de seu descanso, bem como de 
sua atividade ao ar livre, sempre de acordo com suas necessidades 
individuais. 
4. Direito a receber um tratamento pessoal e delicado durante os cuidados, 
durante a satisfação de suas necessidades físicas; não deve ser exortado 
explícita ou implicitamente. 
5. Direito à estabilidade e continuidade das suas relações pessoais, das suas 
condições de vida e do seu meio físico, para que os acontecimentos do seu 
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dia a dia sejam claros e previsíveis.  Direito de ser capaz de influenciar seu 
ambiente e, assim, ser capaz de criar uma imagem positiva de si mesmo. 
6. Direito a que o seu desenvolvimento seja observado e promovido, o seu 
ritmo individual respeitado e a não ser confrontado com expectativas para as 
quais ainda não amadureceu. 
7. Direito a ter oportunidades suficientes e adequadas para a atividade 
autônoma, para se desenvolver por meio do movimento e da brincadeira livre, 
para descobrir o seu ambiente por sua própria iniciativa e ter o adulto que os 
acompanha com interesse nesta empreitada. 
8. Direito a receber apoio que o fará se sentir confortável e seguro e de 
aprender a conviver com seus colegas em um grupo pequeno e gerenciável. 
9. Direito de expressar suas emoções, de que compartilhem sua alegria e 
tenham empatia com ele em sua dor e, se ele precisar, de ser consolado e 
ajudá-lo a controlar seus impulsos. 
10. Direito a receber dos adultos que cuidam dessas crianças, um apoio que 
constitua uma ponte entre a escola e o lar, através do qual seus pais possam 
acompanhar os acontecimentos do seu dia a dia e poder sentir isso durante 
o tempo que ele continua na escola. O mais importante para elas é a família 
(PIKLER-LÓCZY, 2016, p. 129, tradução nossa). 

Podemos traduzir cada direito elencado acima, no cotidiano da creche em 

atitudes humanizadas, de respeito, escuta, condições adequadas para o 

desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas e que precedem um currículo não 

prescritivo, fechado, “engessado”. Bebês e crianças pequenas se desenvolvem pelas 

experiências (movimento e brincar livres), adaptação, cuidados e necessitam muito 

de um adulto que seja calmo, sensível e esteja presente, disponível e atento às 

necessidades físicas e emocionais dos bebês e crianças pequenas. 
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3 DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

 

A informação por si só não é conhecimento, se torna 
conhecimento quando se vive a experiência. Para que 

isso aconteça, é necessário um outro olhar para o 
tempo, é preciso tempo de pausa, da entrega. 

 
Raissa Cintra e Rayssa Oliveira 

 

A pesquisa foi construída ao longo dos dois anos de Mestrado e durante minha 

atuação enquanto coordenadora pedagógica de uma creche e pré-escola da rede 

pública municipal de Barueri, que atende crianças do nascimento aos cinco anos de 

idade. Em meio aos planejamentos de estudos e reuniões em HTPC com as 

professoras da minha equipe sobre a Abordagem Pikler, e ao cumprir as disciplinas 

na linha de pesquisa Formação de Educadores, me deparei com a necessidade de 

definir o tema e iniciei as escolhas das referências bibliográficas que pudessem dar a 

consistência teórica necessária para uma dissertação e quais os caminhos 

metodológicos que fariam parte da pesquisa. 

Durante este período, participei de grupos de estudos voltados a alguns livros 

que tratam sobre a Abordagem Pikler e percebi o quanto seria produtivo e necessário 

realizar a pesquisa para contribuir com a atuação dos que trabalham com as infâncias, 

bem como a educação de bebês e crianças pequenas. Dessa forma, “corporificar a 

experiência é essencial para não corrermos o risco de reduzir a teoria a algo que se 

adeque ao nosso contexto. É preciso fazer da ação de investigar um exercício diário 

na prática docente” (CINTRA; OLIVEIRA, 2020, p. 17). 

Em meio às leituras sobre o tema da pesquisa, notei que havia poucas 

referências em Língua Portuguesa que introduziam e aprofundavam o tema, além de 

conteúdos pouco fundamentados e não entendidos. Houve a necessidade de realizar 

buscas e ter acesso aos livros ainda não traduzidos para a Língua Portuguesa, 

diretamente do Instituto Pikler, em Budapeste, e autores que validassem o trabalho 

que até então vinha se desenvolvendo, como Judit Falk (2010, p. 31) defende: “Nunca 

perder de vista nossos objetivos e o caráter coerente de nossos princípios e nossa 

prática”.  

Em especial, o que me chamou a atenção foi o acervo do Instituto, composto 

por vídeos e fotografias das crianças que foram acolhidas naquela época, que 

mostram em detalhes os momentos de cuidado (banho, alimentação, troca, 
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vestimenta, sono), momentos de brincar livre e autônomo, bem como o funcionamento 

da instituição e que são de grande valia se utilizados em encontros de formação 

permanente de professores, professoras e profissionais que atuam na Educação 

Infantil. 

Por se tratar de uma “pesquisa qualitativa” (CRESWELL, 2014, p. 49), utilizei 

fontes bibliográficas e documentais do acervo do Instituto Pikler e “material elaborado, 

como artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44). Mas, ainda faltava tratar sobre a 

problemática da pesquisa: 

A experiência acumulada dos pesquisadores possibilita ainda o 
desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação de problemas 
científicos, tais como: (a) o problema deve ser formulado como pergunta; (b) 
o problema deve ser claro e preciso; (c) o problema deve ser empírico; (d) o 
problema deve ser suscetível de solução; e (e) o problema deve ser 
delimitado a uma dimensão viável (GIL, 2002, p. 26). 

Então, a maneira mais fácil de encontrar o problema, foi fazendo a pergunta: 

Como a Abordagem Pikler pode contribuir para a formação permanente de 

professores e professoras que trabalham com crianças, do nascimento aos três anos 

de idade, em contexto de creche? 

A fundamentação teórica tem seus pilares nos princípios piklerianos numa 

interlocução com autores que atuaram em estreita colaboração com o trabalho de 

Emmi Pikler (2009): Anna Tardos (2010), Geneviève Appell e Myrian David (2021), 

Judit Falk (2021), Éva Kálló e Gyórgyi Balog (2017), Agnès Szanto Feder (2014) e 

autores que tratam sobre a formação permanente: Francisco Imbernón (2011), 

Maurice Tardif (2014), Carlos Marcelo García (1999), Marina Graziela Feldmann 

(2009), Maria Alice Proença (2018), Neide de Aquino Noffs, entre outros. 

A formação para Pedagogo Pikler, CERTIFIED PIKLER® PROFESSIONAL, 

também me substanciou para dar continuidade à pesquisa. Participei de encontros 

com a filha de Emmi Pikler, Anna Tardos, uma senhora com seus noventa e dois anos 

de tanta sabedoria, paciência e responsabilidade e que nos encanta pela clareza em 

falar sobre a abordagem, o primeiro bebê Pikler, e concentrei minha atenção nos 

autores que colaboraram com o trabalho que Emmi Pikler desenvolveu no Instituto. O 

esquema apresentado, a seguir, ilustra como se dá a formação que iniciei em 2021 e 

pretendo dar seguimento nos próximos anos. 
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Figura 3 - Formação para Pedagogo Pikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.pikler.hu/courses-in-english-2022. Acesso em: 10 nov. 2021. 
 

 

https://www.pikler.hu/courses-in-english-2022
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Como a pesquisa tem o objetivo de contribuir com a formação permanente de 

professores e professoras que trabalham com crianças, do nascimento aos três anos 

de idade, em contexto de creche, apresentamos uma proposta inicial de formação, 

compartilhando os conhecimentos sobre a Abordagem Pikler para que professores e 

professoras que trabalham em creche, possam refletir sobre novos caminhos 

pedagógicos e sobre a prática educativa que, de acordo com Paulo Freire (1997, p. 

47) “é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. 

Participamos de sua formação. Ajudamo-los ou prejudicamos nesta busca. Estamos 

inctrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento”. 

O percurso formativo apresentado nesta pesquisa, é uma jornada de estudos 

sobre os fundamentos básicos da Abordagem de Emmi Pikler, portanto, consideramos 

como o ponto inicial para futuras pesquisas e reflexões junto ao corpo docente da 

creche. 
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4 PROPOSTA DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

 

Nossa revolução é universal, e ao mesmo tempo é 
muito, muito pequena. É uma revolução de detalhes; um 

olhar que traz acolhimento, uma fala baixa, pausada, 
clara e coerente; desaceleração do tempo; respeito ao 
tempo individual; contemplação do momento presente. 
Nossa revolução é bem pequena, mas tem a força do 

sorriso de uma criança e o brilho dos seus olhos. 
 

Maria Montessori 

 

4.1 Uma proposta inicial baseada na abordagem Pikler e os quatro princípios 

 

A formação permanente é inegavelmente uma necessidade e  

deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de 
modo a lhes permitir examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de 
funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante de 
autoavaliação que oriente seu trabalho (IMBERNÓN, 2011, p. 57). 

Cada vez mais são necessários encontros de formação permanente entre 

equipe de gestão, professores e professoras em seus contextos de trabalho, onde 

seja possível pesquisar e refletir sobre os bebês e crianças pequenas em contextos 

de vida coletiva e a complexidade de se relacionar com o início da vida nesses 

espaços. “A escola deve deixar de ser ‘um lugar’, para ser uma manifestação de vida 

em toda sua complexidade, em toda sua rede de relações e dispositivos com uma 

comunidade educativa, que mostra um modo institucional de conhecer e querer ser” 

(IMBERNÓN, 2011, p. 108). Sendo assim, as necessidades e as demandas exigem 

um processo de melhoria contínua para atender suas especificidades. Porém, ainda 

nos deparamos com práticas que caminham para uma escolarização precoce para 

aqueles que chegam ao mundo: 

Diante das perplexidades e das incertezas do tempo em que vivemos, a 
escola necessita ressignificar o seu tempo e espaço, mostrar-se como um 
ambiente formador de identidades dos sujeitos que nela vivem e convivem, 
na compreensão das diferentes culturas dos grupos que nela estão presentes 
(FELDMANN, 2009, p. 80). 

Marcelo García (1999, p.190), ainda nos traz que: 

A mudança física é insuficiente se não for acompanhada por outras medidas, 
fundamentalmente proporcionar um maior protagonismo dos professores na 
tomada de decisões relativamente ao seu próprio desenvolvimento 
profissional, ou seja, que seja decidido pelos agentes reais. Isso implica dotar 
os professores, mas principalmente as escolas, da autonomia necessária 
para decidir acerca das suas próprias necessidades de formação. 
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Assim posto, esta pesquisa traz contribuições para a formação permanente de 

professores e professoras que atuam com crianças, do nascimento aos três anos de 

idade, em contexto de creche, e com base na minha vivência e experiência enquanto 

coordenadora pedagógica, além dos meus estudos realizados sobre a Abordagem 

Pikler pelo Instituto Pikler, em Budapeste, Hungria. Tem como objetivos apresentar as 

ideias de Emmi Pikler, contextualizar a experiência do Instituto e de como podem 

contribuir para uma educação que promova a liberdade e o respeito ao ser humano e 

sensibilizar professores e professoras sobre a importância da qualidade das 

interações que estabelecem com os bebês e crianças pequenas durante os cuidados 

cotidianos, assim como na organização dos tempos e espaços da creche. Para isso, 

tomamos por base a Abordagem Pikler e seus princípios: 

1. Valorização positiva da atividade autônoma da criança;  
2. Valor de uma relação afetiva privilegiada e a importância dela; 
3. Uma aspiração constante ao fato de que cada criança, tendo uma imagem 
positiva de si mesma, e segundo seu grau de desenvolvimento, aprenda a 
conhecer sua situação, seu entorno social e material, os acontecimentos que 
a afetam, o presente e o futuro próximo ou distante; 
4. O encorajamento e a manutenção da boa saúde física da criança (APPELL; 
DAVID, 2021, p. 51). 

As ideias da Dra. Emmi Pikler ampliam nosso olhar para os bebês e as crianças 

pequenas e para a relação que estabelecemos com eles, como professoras e 

professores, além de contribuir para uma educação mais humana, nos inspirando a 

partir de boas práticas educativas no que diz respeito ao desenvolvimento nos três 

primeiros anos de vida. 

A relevância de práticas educativas que contribuem na formação docente a 
partir da Abordagem Pikler se deve ao fato de considerarmos os primeiros 
anos de vida, fundamentais para o desenvolvimento humano e, ao mesmo 
tempo, ao fato de uma pedagogia específica para esta faixa etária ainda ser 
pouco discutida. Em nosso país, torna-se torna-se necessário oferecer 
conhecimento aos docentes em formação e em serviço, para que os bebês e 
crianças pequenas sejam, de fato, cuidadas e educadas em ambiente formal 
e não formal de educação (LIMA et al., 2022, p. 47). 

Por isso, pensar a formação de professores de bebês e crianças pequenas: 

[...] é sempre pensar a formação do humano, e nessa perspectiva, se 
vislumbra a construção de mudanças em qualquer que seja o seu espaço de 
ação. Trata-se de uma mudança entendida como aprimoramento da condição 
humana, como liberdade de expressão e comunicação e como desenho de 
possibilidades de um mundo melhor, de uma melhor convivência entre 
pessoas [...] (FELDMANN, 2009, p. 75-76). 

De acordo com Horn e Barbosa (2021, p. 55) para que esta formação seja 

realizada, devemos enxergá-la “como um exercício do pensamento individual e 
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coletivo a partir da ação, buscando saberes que ajudem a compreender e que tragam 

novos elementos para o fazer”. 

 

4.2 Planejamento dos encontros de formação permanente 

 

Nas páginas seguintes, apresentamos a proposta inicial dos encontros de 

formação permanente para que a coordenação pedagógica possa refletir com a 

equipe de docentes da creche sobre a Abordagem Pikler e seus princípios. Está 

configurada em oito encontros semanais de 04 horas/aula (HTPC) e cada encontro 

apresenta a estrutura a seguir: 

 

Quadro 1 - Estrutura das pautas dos encontros de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivos do encontro:  
 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 
 
 

 
Professores e professoras em ação: 
 
 

 
Recursos: 
 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 

 

4.2.1 Como utilizar o material? 

 

O material é composto por oito pautas, sendo uma para cada encontro (HTPC 

ou reunião pedagógica). Porém, se houver a necessidade de aumentar a carga horária 

para mais encontros, o planejamento não ficará prejudicado. É importante utilizar o 

tempo possível e necessário para a reflexão do grupo de professores e professoras, 
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bem como preparar o material, as leituras e espaço onde será realizada a formação 

com antecedência. Maria Alice Proença considera que:  

[...] as reuniões pedagógicas voltadas à formação de professores, devem se 
constituir em um espaço privilegiado de encontro entre os sujeitos e a cultura. 
Precisam ser devidamente planejadas pelo coordenador, com objetivos 
específicos, pautas explícitas com o foco do encontro, socializadas com o 
grupo; dinâmicas, tarefas e atividades estreitamente relacionados ao que se 
pretende tratar; avaliação da proposta feita; e registro, não só do trabalho 
proposto/realizado, mas também das decisões tomadas pelos grupos 
(PROENÇA, 2018, p. 37). 

Em cada pauta, é possível encontrar os objetivos, o detalhamento das 

atividades e os recursos utilizados para que: 

[...] a escola, além de um espaço de encontros e trocas interativas, é também 
um local de reflexões e aprendizagens compartilhadas, que gera e difunde 
reconhecimentos formadores e transformadores para os cidadãos que a 
habitam e, consequentemente, propicia a consolidação do sentimento de 
pertencimento à realidade. É fundamental aos professores de determinado 
grupo ter consciência do que se espera, com que propósito, qual a 
fundamentação de cada uma das solicitações feitas, os caminhos a 
serem percorridos, as metas a serem atingidas, para que possam aderir à 
proposta da instituição e da formação em serviço (PROENÇA, 2018, p. 119, 
grifos nossos). 

Para auxiliar na reflexão do corpo docente, o material também é composto por 

perguntas para guiar as observações do grupo de docentes; “o educador deve 

refletir sobre o seu fazer pedagógico cotidiano, ressignificando-o e transformando-o 

em novas aprendizagens” (PROENÇA, 2018, p. 53). 

Nas pautas dos 1°, 4° e 6° encontros, sugere-se um campo na cor laranja, 

denominado Professores em ação. São propostas atividades para serem aplicadas 

com as crianças e registradas por meio de fotos e vídeo, para compartilhar com o 

grupo docente: “A formação requer conhecimentos práticos e teóricos dos formadores 

e professores, o que também contribui para um novo olhar para as reuniões 

pedagógicas e demais espaços de formação de professores” (PROENÇA, 2018, p. 

26). 
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4.3 Percurso formativo 

 

Quadro 2 - Atividades - 1º encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 
- Sensibilizar os professores e professoras para o início do percurso formativo. 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras; 
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Realizar a leitura deleite do livro “O que é uma criança?”, de  
Beatrice Alemagna; 

 
 
Sinopse:  
 
Uma criança tem mãos pequenas, pés pequenos e orelhas pequenas, mas nem por isso 
tem ideias pequenas. Na verdade, este é o tema central deste livro. O texto e as ilustrações 
falam de pequenas coisas que parecem óbvias, mas nas quais poucas vezes prestamos 
atenção. De maneira singela e comovente ele responde à pergunta do título. 

 
4. Pergunta para guiar as observações do grupo docente: O que é uma criança? 

 
5. Oficina Bebê Estrela: 

 

 
 

O Bebê-Estrela é o primeiro brinquedo da criança. Produzido com materiais naturais, 
expressa a imagem do ser humano ao nascer. A atividade de confeccionar o bebê-estrela 
pretende enfocar as vivências e as forças que atuam no nascimento, da gestação à primeira 
respiração. (https://www.ninaveiga.com.br/bebe-estrela-online) 
 

https://www.ninaveiga.com.br/bebe-estrela-online
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Professores e professoras em ação:  
 
Por conta da duração do encontro, provavelmente será necessário um encontro extra para 
o término da confecção do Bebê Estrela. 
 

 
Recursos: 
 
- Livro “O que é uma criança?” de Beatrice Alemagna. 
 
- Material para confecção do Bebê Estrela (Apêndice B). 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 3 - Atividades - 2° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivos do encontro: 
 
- Conhecer Emmi Pikler, sua trajetória de vida e como sua experiência como médica familiar 
contribuiu para seu trabalho no Instituto Pikler; 
 
- Situar Emmi Pikler e suas ideias inovadoras no contexto político e cultural de sua época; 
 
- Conhecer como o trabalho no Instituto Lóczy (atual Instituto Pikler) foi realizado. 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras;  
 

2. Apresentar os objetivos do encontro; 
 

3. Realizar a leitura para deleite do livro “Abordagem Pikler em Literatura de 
Cordel” - Wellington Domingos; 
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Sinopse: 
 
O livro “Abordagem Pikler em Literatura de Cordel” traz os princípios fundamentais da 
Abordagem criada pela pediatra Emmi Pikler sobre a educação-cuidado de bebês. Nele 
podemos ver os pilares desta filosofia, que foi estruturada para enxergar o bebê em toda 
sua plenitude. 
 

4. Perguntas para guiar as observações do grupo docente: Durante a leitura 
do texto, foi possível elencar os princípios piklerianos? Se sim, quais são? 

 
5. Apresentação em slides (Powerpoint, Canva ou Google Slides) com a trajetória 

de vida e obra de Emmi Pikler. 
 

 
Recursos: 
 
- Livro “Abordagem Pikler em Literatura de Cordel” – Wellington Domingos – Editora Aroeira; 
 
- Computador e projetor multimídia. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 4 - Atividades - 3° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 
- Ressignificar as práticas cotidianas na creche, com base nos cuidados de qualidade. 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras; 
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Realizar a leitura deleite do texto de Anna Tardos “A mão da educadora”, disponível 
em https://www.uniepre.com.br/blog/documentos/livro-a-mao-da-educadora.pdf 
Acesso em 18 jan, 2022. 
 

4. Perguntas para guiar as observações do grupo docente: Em suas práticas 
cotidianas com os bebês e crianças pequenas na creche, em que situações você dá 
maior importância quando se trata sobre o uso de suas mãos? De que maneira você 
utiliza suas mãos? 
 

5. Exibição do trecho (minutagem 27:00 - Gestos) do DVD “Bathing the baby – concern, 
empathy and acquired gestures”. O DVD está disponível para compra em 
https://shop.pikler.hu/Bathing-the-baby Acesso em 18 jan, 2022 e a ficha técnica 
está em Anexo A. 

https://www.uniepre.com.br/blog/documentos/livro-a-mao-da-educadora.pdf
https://shop.pikler.hu/Bathing-the-baby
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Uma grande inovação da Abordagem Pikler na prestação de cuidados é a forma como trata 
as situações de cuidados, como o banho de um bebé, um ponto de encontro principal entre 
o bebé e o cuidador. O adulto cria um ambiente onde o banho diário torna-se um espaço 
para o bebê expressar suas primeiras competências e aos poucos se tornar um parceiro 
ativo nesse momento de relaxamento e livre movimentação. 
Por meio de clipes detalhados e instantâneos de dois bebês e seus cuidadores no Instituto 
Pikler, os profissionais podem aprender a coreografia especial de dar banho em bebês 
menores de 6 meses à maneira pikleriana. A terceira parte do DVD serve como um tutorial 
dos movimentos exatos que os cuidadores empregam para garantir que os bebês se 
sintam seguros e protegidos de serem retirados do berço para serem despidos, 
banhados, encharcados, vestidos e colocados novamente no berço. Recomendado 
principalmente para cuidadores profissionais, mas também pode ser do interesse dos pais 
(tradução nossa) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Atividade prática com a boneca: Após exibição do vídeo, o grupo docente praticará 
com uma boneca, as ações e gestos de acordo com o trecho do vídeo apresentado. 
Se necessário, o vídeo poderá ser exibido novamente e quantas vezes o grupo 
considerar necessário. 
 

 
Recursos: 
 

- Computador e projector multimídia; 
 

- DVD “Bathing the baby – concern, empathy and acquired gestures”; 
 

- Uma boneca; 
 

- Texto impresso. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 5 - Atividades - 4° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 
- Ressignificar as práticas cotidianas na creche, com base nos cuidados de qualidade. 
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Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras; 
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Realizar a leitura deleite do recorte desta pesquisa: Abordagem Pikler: referência no 
cuidado de bebês e crianças pequenas; 

 
4. Pergunta para guiar as observações do grupo docente: Qual ou quais partes do 

texto, chamaram mais sua atenção? 
 

5. Exibição do trecho (minutagem 2:27 - Bat – 12 meses) do DVD “Iniciativa, 
cooperação e reciprocidade – O tempo do bebê: o banho e a troca. O DVD está 
disponível para compra em https://pikler.com.br/livros/iniciativa-cooperacao-e-
reciprocidade-eva-kallo-e-julianna-vamos/ Acesso em 20 jan, 2022 e a ficha técnica 
está em Anexo B. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. Após exibição do vídeo, apresentar perguntas para guiar as observações do 
grupo docente e confecção de um painel com as respostas dos professores para 
deixar exposto no espaço onde ocorrem os encontros de formação: Quais atitudes, 
posturas e ações são adotadas pela cuidadora? Quais as ações e reações do bebê 
durante o momento de cuidado? 
 

 
Professores e professoras em ação: 
 
- Dividir o grupo em grupos menores. Cada grupo receberá um nome, como por exemplo: 
Grupo Cuidar, Grupo Acolher etc. Os próprios componentes de cada grupo poderão 
escolher o que considerar melhor. 
 
- Durante os dias que antecedem o próximo encontro, cada grupo ficará responsável por 
registrar em vídeo, um momento de cuidado, conforme lista abaixo: 
. Momento de cuidado com qualidade: troca de fraldas; 
. Momento de cuidado com qualidade: alimentação; 
. Momento de cuidado de qualidade: adormecer e sono; 
. Momento de cuidado de qualidade: vestimenta; 
. Momento de cuidado de qualidade: mamadeira; 
. Momento de cuidado de qualidade: banho. 
 
- Os vídeos serão compartilhados durante o próximo encontro e analisados de acordo com 
os estudos e princípios piklerianos que foram realizados até o momento. 
 

 
Recursos: 
 

https://pikler.com.br/livros/iniciativa-cooperacao-e-reciprocidade-eva-kallo-e-julianna-vamos/
https://pikler.com.br/livros/iniciativa-cooperacao-e-reciprocidade-eva-kallo-e-julianna-vamos/
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- Computador e projector multimídia; 
 

- DVD “Iniciativa, cooperação e reciprocidade – O tempo do bebê: o banho e a troca; 
 

- Textos impressos. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 6 - Atividades - 5° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 
- Conhecer os princípios piklerianos: valorização positiva da atividade autônoma da criança, 
valor de uma relação afetiva privilegiada e a importância dela, boa imagem de si mesma e 
o encorajamento e a manutenção da boa saúde física da criança. 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras; 
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Realizar a leitura deleite do livro “Conquistando a verticalidade” – Wellington 
Domingos Pereira da Silva – Editora Geographise; 

 
 

 
 
 
Sinopse: 
 
Inspirados nos princípios da Abordagem Pikler, este é um livro infantil que traz um olhar 
sensível e potente, através de uma narrativa (em primeira pessoa) de uma bebê que 
apresenta ao mundo suas conquistas, habilidades e competências, desde o ventre da mãe 
até quando começa a marcha segura, até conquistar a verticalidade. 
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4. Pergunta para guiar as observações do grupo de docentes: Com relação ao 
movimento da bebê personagem do livro, quais ideias podemos relacionar com cada 
princípio norteador da Abordagem de Emmi Pikler? 
 

5. Sessão de vídeos sobre os momentos de cuidados de qualidade registrados pelos 
professores e professoras; 

 
6. Perguntas para guiar as observações sobre a análise dos vídeos: Como se 

sentiram durante os momentos de cuidados de qualidade com as crianças? As 
crianças demonstraram comportamentos de participação e cooperação durante os 
cuidados? Encontraram dificuldade em algum momento? Fariam algo diferente? 

 

 
Recursos: 
- Computador e projetor multimídia; 
 
- Livro “Conquistando a verticalidade” – Wellington Domingos Pereira da Silva – Editora 
Geographise; 
 
- Registros em vídeos sobre os momentos de cuidado de qualidade. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 7 - Atividades - 6° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 
- Ressignificar as práticas cotidianas na creche, com base no movimento e brincar livres. 
 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras; 
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Vídeo para deleite “Time lapse of a baby playing with his toys”, disponível  
https://www.youtube.com/results?search_query=baby++time+lapse+4+hours 
Acesso em 21 jan, 2022. 

 
4. Pergunta para guiar as observações do grupo de professores: Como é o espaço 

onde o bebê se encontra no vídeo? Qual tipo de roupa o bebê está vestindo? No 
espaço, havia algo que pudesse representar algum perigo ao bebê? Diante de todas 
essas observações, o que podemos concluir sobre o movimento e a brincadeira 
livre? 

 
5. Exibição do DVD “A atenção do bebê ao brincar – um filme de Anna Tardos e 

Geneviève Appell”. O DVD está disponível para compra em 

https://www.youtube.com/results?search_query=baby++time+lapse+4+hours
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https://pikler.com.br/livros/a-atencao-do-bebe-ao-brincar/ Acesso em 20 jan, 2022 e 
a ficha técnica está em Anexo C. 

 

 
 

6. Após a exibição do vídeo, fazer perguntas para guiar as observações do corpo 
docente: Durante o movimento e a brincadeira livres, é necessária a intervenção 
dos adultos? Qual é o papel do adulto enquanto as crianças brincam? Quais os 
objetos que são utilizados na manipulação pelas crianças? 
 

7. Finalizar o encontro com a leitura do texto: Deixe o bebê brincar por si mesmo, 
escrito por Anna Tardos (disponível em https://docplayer.com.br/138338-Deixe-o-
bebe-tambem-brincar-por-si-mesmo.html) Acesso 18 jan, 2022. 
 

 

 
Professores e professoras em ação: 
 
- Dividir o grupo em grupos menores. Cada grupo receberá um nome, como por exemplo: 
Grupo Cuidar, Grupo Acolher etc. Os próprios componentes de cada grupo poderão 
escolher o que achar melhor. 
 
- Durante os dias que antecedem o próximo encontro, cada grupo ficará responsável pelo 
registro por fotos dos espaços configurados para o brincar livre em área externa e área 
interna e um momento de brincadeira livre das crianças por vídeo; 
  
- As fotos e os vídeos serão compartilhados durante o próximo encontro e analisados de 
acordo com os estudos sobre o movimento e o brincar. 
 

 
Recursos: 
 

- Computador e projector multimídia; 
 

- DVD “A atenção do bebê ao brincar – Um filme de Anna Tardos e Geneviève Appell; 
 

- Textos impressos. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 

 

 

 

https://pikler.com.br/livros/a-atencao-do-bebe-ao-brincar/
https://docplayer.com.br/138338-Deixe-o-bebe-tambem-brincar-por-si-mesmo.html
https://docplayer.com.br/138338-Deixe-o-bebe-tambem-brincar-por-si-mesmo.html
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Quadro 8 - Atividades - 7° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 

- Ressignificar as práticas cotidianas na creche, com base no movimento e brincar 

livres. 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras;  
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Leitura para deleite do livro “O lenço” – Patrícia Auerbach – Editora Brinque-Book; 
 

 
 
Sinopse: 
 
Você sabe para que serve um lenço? Eu já descobri. Posso contar para você? Uma menina 
encontra um lenço na gaveta da mãe, e com ele mil possibilidades: o lenço se transforma 
numa vela, num manto, num vestido e no que mais a imaginação mandar, mostrando que 
todo objeto cotidiano tem seu lado lúdico. 
 
A mesma história poderá ser contada através do vídeo disponível no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=8v8oyxNFafM&t=168s Acesso em 18 jan, 2022. 
 
4. Sessão de fotos e vídeos sobre os momentos de brincar e movimento livres registrados 
pelos professores e professoras; 
 
6. Perguntas para guiar as observações sobre a análise das fotos e dos vídeos feitos 
pelos professores: Quais os critérios que vocês adotaram para a configuração dos 
espaços registrados nas fotos? Modificariam algo? Os espaços pareciam seguros para as 
crianças? Analisando os vídeos, quais os movimentos que as crianças realizaram durante 
o brincar? Houve conflito entre elas? Se sim, qual poderia ser o motivo? Qual o papel do 
adulto frente o brincar das crianças? 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8v8oyxNFafM&t=168s
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Recursos: 
 
- Computador e projetor multimídia; 
 
- Livro “O lenço” – Patrícia Auerbach – Editora Brinque-Book; 
 
- Registros em fotos e vídeos sobre os momentos de brincar e movimento livres. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
 
 

Quadro 9 - Atividades - 8° encontro de formação 

 
Data:___/___/___ 
Duração: 04 horas-aula 
Formato: Presencial 
 

 
Objetivo do encontro: 
 

- Avaliar o percurso formativo de acordo com as aprendizagens adquiridas e 

experiências vividas. 

 
Detalhamento das atividades: 
 

1. Recepcionar os professores e professoras;  
 

2. Apresentar o objetivo do encontro; 
 

3. Meu mapa de aprendizagens e experiências: Cada professor receberá o mapa 
impresso com quatro perguntas: 

- O que eu não sabia e aprendi? 
- O que mais me surpreendeu? 
- O que eu gostaria de aprofundar? 
- O que levo como principal aprendizado? 
 

4. Após todos preencherem o mapa, a pauta sugere deixar colados em algum quadro 
ou parede para compartilhar com todos do grupo. 

 

 
Recursos: 
 
  - Mapa de aprendizagens e experiências impressos (Apêndice B); 
 
  - Fita crepe; 
 
  - Tesoura. 
 

Fonte: Construção da autora (2022). 
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Como já foi dito anteriormente, o percurso formativo apresentado nesta 

pesquisa, é uma jornada de estudos sobre os fundamentos básicos da Abordagem de 

Emmi Pikler, portanto, consideramos como o ponto inicial para futuras pesquisas e 

reflexões junto ao corpo docente da creche. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu poderia falar sobre o que aprendi com Pikler para 
sempre! É como se houvesse uma caixa na minha 

cabeça cheia de tesouros antigos e de repente a caixa 
se abre, seu conteúdo derrama e eu não consigo parar o 

fluxo. 
 

Avi-Dor apud Mason, 2018 

 

Ao final de dois anos cursando o Mestrado em Educação: Currículo, na linha 

Formação de Educadores pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, finalizo 

esta pesquisa com as considerações finais e com a emoção de poder voltar ao 

trabalho escrito, perceber a riqueza das aprendizagens construídas até aqui e o 

quanto são e serão significativas para que eu dê prosseguimento aos estudos 

investigativos e acadêmicos em 2022, no Doutorado em Educação: Currículo. 

Esta pesquisa buscou apresentar a Abordagem Pikler, seus princípios e suas 

contribuições para a formação permanente de professores e professoras que 

trabalham com crianças, do nascimento aos três anos de idade, em contexto de 

creche. Além disso, com base nos estudos realizados, foi elaborada uma proposta 

inicial de formação à luz da Abordagem Pikler, inspirada nas práticas do Instituto 

Pikler, que busca contribuir para a melhora na qualidade dos cuidados aos bebês e 

crianças pequenas, bem como ressignificar as práticas pedagógicas dos professores 

e professoras que trabalham com essa faixa etária. 

Dessa forma, visando alcançar o nosso primeiro objetivo específico, buscamos 

trazer referências que pudessem auxiliar na compreensão do que está na base da 

Abordagem Pikler. Os autores que serviram de referência para esta dissertação, 

compreendem a criança, olhando para a criança, como uma pessoa que existe. Trata-

se de uma abordagem na qual prevalecem o respeito, o amor, a valorização da 

infância e das relações. 

Ao longo de trinta anos, a abordagem tem sido disseminada pelo Brasil, 

apresentando uma nova concepção de Primeira Infância, na qual o bebê e a criança 

pequena estão no centro de toda reflexão, graças ao trabalho desenvolvido por Emmi 

Pikler, suas colaboradoras e através das formações oferecidas pelo Instituto Pikler, 

em Budapeste, Hungria. 



 78 

Ficou evidente a importância dos estudos relacionados à Primeira Infância, em 

especial sobre uma abordagem que é considerada imprescindível para o trabalho na 

creche, pois atua no desenvolvimento de seres humanos. 

Concluímos que os cuidados fisiológicos não são suficientes para que os bebês 

e as crianças pequenas se desenvolvam adequadamente, mas pelos cuidados de 

qualidade, pois assim, se sentem acolhidos e criam vínculos afetivos com os adultos 

que os cuidam. 

Esta dissertação e sua leitura permitem uma reflexão cuidadosa acerca da 

Abordagem de Emmi Pikler e suas contribuições para novas inspirações e 

possibilidades na creche, bem como na formação dos professores e professoras que 

se ocupam dessas crianças. Dessa forma, atingimos o nosso terceiro objetivo 

específico: contribuir para uma ética da pesquisa e prática pikleriana.  

Os encontros de formação planejados e apresentados nesta pesquisa, 

permitem aos professores e professoras, desenvolver as competências necessárias 

para a atuação com crianças do nascimento aos três anos. Apresentam 

características que podem ser observadas no cotidiano da creche, nas práticas diárias 

e naquelas que dizem respeito aos cuidados de qualidade, pois são valorizados como 

momentos de aprendizagem mútua, quando o adulto aprende sobre o bebê, a criança 

pequena e sobre si mesmo. Por outro lado, o bebê e/ou a criança pequena aprendem 

sobre si e sobre o adulto que lhe cuida.  

Ainda sobre a proposta inicial de formação, trata-se de uma jornada de estudos 

realizados no espaço da creche e uma sugestão em que são apresentadas as noções 

básicas sobre a Abordagem Pikler, portanto torna-se importante o processo avaliativo 

do percurso para a qualidade da formação proposta para definir novos temas e novos 

encontros de formação. 

Também ficou em evidência que a garantia dos princípios piklerianos e direitos 

conduzirão as crianças a um desenvolvimento integral e saudável que pode ser feito 

a partir de um currículo pensado na infância, suas características e missão da 

Educação Infantil. 

Não poderia deixar de registrar aqui, a minha desconstrução e reconstrução 

como pessoa e profissional da Educação Infantil ao iniciar, em 2021, minha formação 

para Pedagoga Pikler, que se estenderá pelos próximos anos de minha vida. Com os 

estudos sobre a Abordagem Pikler, fui compreendendo, também, que “fazer um curso 

implica uma certa ordem visando à transmissão, mas também uma confrontação com 
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os diversos modos de pensar, a fim de abrir um caminho de pesquisa” 

(AJURIAGUERRA, 1980, Prefácio). 

Nestas considerações finais, refletindo sobre a pesquisa realizada, 

percebemos que as contribuições teóricas das disciplinas do Mestrado em Educação: 

Currículo sustentaram todo o lastro teórico sobre a Formação de Professores. 

Finalizo, reforçando as palavras de Avi-Dor na epígrafe. Com o trabalho de 

Emmi Pikler e com esta pesquisa, abre-se uma caixa para que seu conteúdo flua para 

outros cantos, lugares, creches, professores, professoras, bebês e crianças 

pequenas. 
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Anexo A - Bathing the baby – Concern, empathy and acquired gestures 
 

 

 

 

 

 

  



91 

 
 

Anexo B - Iniciativa, Cooperação e Reciprocidade 
 

 

 

 

 

 

  



 92 

Anexo C - A atenção do bebê ao brincar 
 

 

 

 


