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Formada em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade Cidade de São Paulo. 
Cursou pelo Orff Institut de Salzburgo e Societá di musica italiana em Verona – Pedagogia Orff, em 

2018 teve a honra de estudar com Jos Wytack discípulo de Carll Orff.  
Criadora de um novo conceito educacional musical ao unir a abordagem pedagógica de Loris Malaguzzi 

- Reggio Emilia, Itália e abordagem Emmy Pikler na Association Pikler Loczy, França.  
Graduada pela AOSA – American Orff Schulwerk Association em Pedagogia Orff e Member of AOSA, 

uma organização profissional de educadores dedicada a abordagem de movimento e música criativa 
desenvolvida por Carll Orff e Gunild Keetman. 

Mestranda pela The University of the Arts of Philadélphia em The Master of Music in Music 
Education. 

Autora do projeto “O processo musical no desenvolvimento de crianças com lesões neurológicas” 
apresentado nas conferências mundiais da ISME – julho/2014 e na EAS – European Association for Music 
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musical no I Congresso Nacional da Rede Pikler – RJ agosto/2018 e Reggio Emilia's approach as a tool for 
the construction of musical education Suécia - Malmo/2019. 
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“RESPEITAR O BEBÊ COMO UMA PESSOA” 

 
 

EMMI PIKLER 
 

A médica pediatra húngara Emmi Pikler (1902 – 1984) desenvolveu uma abordagem de cuidados 
para crianças de 0 a 3 anos que se tornou referência no mundo todo. A Abordagem Pikler-Lóczy é 
específica para esta faixa etária. Elaborada, principalmente, pela observação e registro minucioso das 
ações e reações de bebês, o que permitiu uma série de pesquisas e descobertas sobre o desenvolvimento 
infantil. 

PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM PIKLER 
 

MOVIMENTO LIVRE 
 

Para a criança o movimento representa muito mais que um prazer funcional, é o instrumento e o 
modo de expressão de sua orientação no ambiente, de suas ações inteligentes de seu comportamento 
social e de seus afetos.  
 
AUTONOMIA 

 
Iniciativa própria é uma expressão chave utilizada no Instituto Pikler. Adultos não entretêm ou 

impõem atividades aos pequenos. Os bebês aprendem a entreter e estimular a si próprios, explorando 
o que os seus corpos podem fazer, interagindo com o ambiente preparado e com os outros bebês ao seu 
redor. 

Os bebês “estudam” o mundo e os objetos a sua volta. São capazes de passar longos minutos 
desvendando seus mistérios, descobrindo seu peso, sua textura, seus diferentes ângulos e formas de 
interação. Assim eles se locomovem para chegar ao que lhes interessa, compartilham e têm a 
oportunidade de voltar a empreender os  movimentos e descobertas para seguirem se aperfeiçoando. 
 
ROTINAS E CUIDADOS PRIVILEGIADOS 
 

Essas atividades livres e espontâneas somente são possíveis porque as crianças, antes de tudo, 
estabelecem um vínculo de confiança e respeito com o adulto que está responsável pelos seus cuidados. 
Existem momentos e uma maneira específica para se criar esse vínculo. Ele se forma quando o adulto 
e a criança podem dedicar uma atenção exclusiva e afetiva que ocorre nos momentos de cuidados, 
alimentação e higiene. 

A criança é tratada com todo respeito, e deve ter uma participação ativa no seu próprio 
desenvolvimento, ao invés de receber passivamente os estímulos e atenções vindos dos adultos. Assim 
poderá conquistar sua autonomia de maneira segura e com bons referenciais para vida. 
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ELINOR GOLDSCHMIED 
 

 
 
 Elinor Violet Goldschmied (nascida Sinnott; 15 de dezembro de 1910 - 27 de fevereiro de 2009) 
foi uma educadora inglesa, ela trabalhou em uma instituição estatal italiana para crianças ilegítimas e 
abandonadas antes de se mudar para um lar para mães solteiras em Milão, supervisionando mudanças 
na educação de crianças e no treinamento de funcionários, levando a uma transformação do cuidado 
infantil na Itália. Goldschmied desenvolveu o conceito de "brincadeira heurística" como um meio de 
brincadeiras relaxantes para bebês menores de dois anos e para manter um relacionamento especial com 
um membro individual da equipe. Ela também introduziu uma "cesta do tesouro" contendo itens 
domésticos não perigosos em uma cesta baixa e aberta, uma tarefa de exploração que foi projetada para 
não ter qualquer intervenção física de um adulto vigilante. 

Para Elinor Goldschmied, é central a necessidade de criar oportunidades lúdicas para as crianças. 
A pedagoga acredita que uma experiência agradável de jogo oferece para os bebês e as crianças bem 
pequenas a oportunidade de tomar iniciativa, concentração e persistência 
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O BRINCAR HEURÍSTICO 
 
Derivado da palavra grega eureca, que significa descoberta, o brincar heurístico pode ser 

definido como ‘uma brincadeira de descobrir e explorar’. No brincar heurístico o adulto observa as 
maneiras utilizadas pelas crianças para explorar, interagir, escolher e tomar posse de objetos e suas 
propriedades e possibilidades.  

A livre exploração permite o desenvolvimento e expressão da criatividade e curiosidade inata 
à faixa etária. É o interesse pela forma com que os objetos por ela manipulados se comportam no espaço 
e suas descobertas consequentes, que incentivam as crianças a continuar explorando.  

Basta observar uma criança brincando para entendermos que a variação do brincar é 
praticamente infinita. São muitas as possibilidades desses momentos acontecerem no espaço: variam de 
tempo, de objetos, de forma de se relacionar com outros, de proposta e por aí vai. O chamado brincar 
heurístico é uma entre essas muitas opções.  

A abordagem foi desenvolvida pela educadora britânica Elinor Goldschmied. A partir de 
observações do comportamento de crianças de até dois anos, ela criou a proposta que combina a 
curiosidade característica dessa faixa etária com a exploração de objetos previamente pensados para 
serem fornecidos às crianças.  

Para que o brincar heurístico aconteça da forma correta, as três modalidades requerem 
intervenções pontuais dos adultos. Muitos autores concordam ao afirmar que as crianças devem aprender 
a sentir prazer em suas próprias atividades, sem depender de um gesto ou estímulo externo para isso.  

Segundo Paulo Fochi, entre as atribuições dos responsáveis está fazer uma seleção e 
manutenção de materiais, saber preparar um espaço com os materiais, fazer a iniciação e o encerramento 
da proposta, saber observar e documentar, interpretar e compreender o modo com que as crianças estão 
explorando e entender em que medida sua intervenção é necessária, além de, ao final da atividade, 
entender como é possível dar continuidade às investigações iniciadas pelas crianças.  

 
O CESTO DOS TESOUROS 

 
O Cesto de Tesouro é uma brincadeira exploratória recomendável para bebês que já conseguem 

ficam sentadinhos. Trata-se simplesmente de uma cesta baixa que você enche com objetos interessantes 
do lar e coisas da natureza e a dispõe para a criança brincar, para descobrir coisas e novas sensações – a 
criança vê o cesto, chama a atenção e desperta o interesse em pegar, morder, experimentar e conhecer 
cada objeto – Ajuda muito a desenvolver a coordenação motora, a criatividade e as sensações táteis dos 
pequenos. 

Para que o brincar heurístico aconteça, é necessário um espaço tranquilo e uma seleção de objetos 
para que as crianças possam explorar. A ideia é que os materiais não sejam estruturados, uma vez que 
objetos estruturados e com uma proposta pronta podem limitar as possibilidades que oferecem às 
crianças. Além disso, é necessário que sejam, mais próximo do natural, indo em direção contrária à 
artificialidade e uso do plástico.  

Paulo explica que é possível o uso de tapetes que circunscrevem a área de investigação de cada 
criança, devido à importância de cada uma se concentrar em suas próprias investigações, sem grandes 
interferências externas. “Nós costumamos dizer que, no Cesto, a pergunta que as crianças fazem é ‘O 
que é isso?’. No Jogo, elas começam a não só explorar o objeto em si, mas a fazer coisas com esse objeto, 
colocando a pergunta ‘O que eu faço com isso?”. E na Bandeja há uma situação que se alarga mais, 
quando as crianças começam a querer imaginar um futuro e uma hipótese para as coisas. Então uma 
possibilidade de pergunta que se fazem é ‘Como eu verbalizo isso?’. Essas perguntas são o nosso modo 
adulto de olhar para a experiência das crianças e imaginar perguntas macro que estão ali postas na 
vivência com o material não estruturado”, explica Paulo.  
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OS BENEFÍCIOS DO BRINCAR HEURÍSTICO 
 

Estudioso da prática, Paulo destaca alguns pontos positivos da metodologia. Em primeiro, o 
especialista reforça que ainda sabe-se pouco sobre como deve ser um professor de crianças pequenas e 
bebês, reforçando a necessidade de usar estratégias para qualificar esse tempo e interação.  

Em seguida, a realidade brasileira é um ponto a favor do brincar heurístico, uma vez que ele não 
demanda grandes investimentos em termos de espaço, materiais e estrutura. Uma terceira possibilidade 
da prática é alterar a lógica atual das interações infantis. Segundo Paulo, é possível vivenciar situações 
silenciosas com envolvimento da criança.  
“As pessoas sempre têm a mesma reação de choque ao assistir um vídeo do Cesto, Jogo ou Bandeja, que 
é a percepção do silêncio. É um silêncio de estado de interesse das crianças na sua investigação, num 
ambiente muito bem pensado e com um adulto que entende seu papel na relação. Além disso, a questão 
do tempo também é importante. Uma sessão de brincar heurístico pode durar 35 minutos ou uma hora, 
e as pessoas falam ‘uma criança de dois anos envolvida numa situação por uma hora?’. Isso é um contra 
discurso a toda uma ideia de que criança pequena tem baixa concentração. Nós tratamos concentração 
como se fosse uma coisa dada, e não como uma questão construída pelas próprias oportunidades que 
oferecemos”. 

 

 
 

OBJETOS TESOUROS QUE VOCÊ PODE COLOCAR NO CESTO 
 

Escolha objetos naturais como sementes, folhas, conchas do mar e pinhas. Os de madeira, de metal 
e aqueles com diferentes texturas e temperaturas também são apropriados ao cesto. Evite os objetos de 
plástico porque eles apresentam sempre a mesma textura. 

Instrumentos musicais, livros pequenos, objetos feitos de tecido toalhado e crochê e ainda aqueles 
com cheirinhos suaves (como sachês e saquinhos de chás) também são bem interessantes. 
 
Cuidado! Selecione bem os objetos – não utilize materiais pequenos, os objetos grandes são os mais 
indicados para segurança do seu filho (não corre o risco de serem engolidos). Não devem ter pontas ou 
partes afiadas que possam machucar a criança quando tocadas ou quando colocadas na boca. 
 
Importante! Coloque o cesto dos tesouros ao alcance da criança e deixa-a explorar sozinha. Apenas 
observe as descobertas alcançadas. É bem interessante! 
 

O cesto de tesouros é uma proposta que aprecio desde que comecei a me interessar pelo mundo 
dos bebês na pedagogia e me serve de inspiração em diferentes contextos. 

Nessa exploração os olhos, mãos e boca (em um segundo momento o movimento corporal) 
trabalham juntos implicados em descobrir o que é aquele objeto e o que ele pode fazer. São ações como 
sugar, lançar, sacudir, bater, relacionar e selecionar os objetos mais interessantes que bebês colocam em 
prática com muito engajamento, além de verificarem as diferenças entre os objetos (a partir das 
características dos mesmos) e os que lhe trazem sensações agradáveis e desagradáveis. Todo o corpo 
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está envolvido na exploração, usam até os pés para segurar, sentir objetos e até os dedos dos pés esticados 
parecendo comunicar algo. 

 
COMO PLANEJAR AS AULAS DE BEBÊS 

 
Brincar é a maneira de fazer com que o bebê passe a conhecer a si mesmo, a se comunicar com 

os que estão a sua volta e crescer saudável e feliz. 
Através das brincadeiras que as crianças aprendem, usam a imaginação, relacionam com os que 

o cercam, conhecem o ambiente ao seu redor, desenvolvem sua coordenação motora, suas habilidades 
visuais e auditivas.  

 
 Separe o material que será utilizado na aula, de forma a ficar em seu alcance. 
 Preste atenção nas letras das músicas e as possibilidades de brincadeiras e movimentos que elas 

sugerem.  
 Você pode usar fantoches e dedoches para representar as músicas. Uma outra opção é fazer a 

representação gestual do que está sendo cantado. Caso a música não possua, você pode criar a sua 
própria e apresentá-la às crianças. 

 Alterne as cantigas de roda com parlendas - versos ritmados sem melodia. 
 Uma opção de atividade: contação de histórias simples, com usos de recursos sonoros feitos com a 

boca, utilizando como personagens elementos que as crianças já conhecem, como animais, meios de 
transporte, etc. Sempre explorando ao máximo as sonoridades, utilizando o máximo de expressividade 
facial e vocal, em histórias curtas e dinâmicas. 

 Utilize instrumentos de percussão ou teclas, como tambores, xilofones, teclado, violão, chocalhos, etc.  
 Alterne os andamentos das músicas tocadas, durante a mesma aula ou em aulas diferentes. 
 Os bebês dançam e se movimentam o tempo todo, dance com os bebês. 
 Uma música de relaxamento para antecipar o fim da aula: esticar os pés, deitar, receber um carinho ou 

massagem. Este momento é importante para que o bebê possa retomar a sua rotina antes da animação 
da aula de música. 

 Para terminar, é importante delimitar o tempo da aula com uma canção de despedida. 
 

DINÂMICAS PARA AS AULAS DE BEBÊS 
 

 
 
Canto de Entrada: Hey, hello 

 
1) Pincel e espuma de barbear / areia / tinta - Prelúdio Nº 1 da Suite Cello de Bach: As crianças 

gostam de sentir novas sensações com os dedos e não têm medo de molhar as mãos e sujar. Adicione música 
clássica a essas idéias sensoriais para uma experiência cinestésica auditiva combinada: Envolva o creme de 
barbear em uma bandeja ou diretamente na bancada. Com o pincel mostre como seguir os sons da música. 



 

copyright © 2021 by Léia Grechi 
 

 
2) Água, copos e colheres -  A grande história da água/ The Moldau de Bedrich Smetana: 

Preencher uma caixa de plástico grande com água, copos e colheres de tamanhos diferentes. Deixe 
que a criança explore todos os elementos e mostre uma interação com os materiais e o ouvir 
musical.  

 
3) Bolhas de sabão – The Aquarium Carnaval dos animais: Faça as bolhas de sabão e deixe que as 

crianças tentem pegá-las 
 

4) Bexigas e balões: Clair de lune de Claude Debussy: Deixe flutuar alguns balões para que as 
crianças batam suavemente tentando pegá-los. 

 
5) Pilãozinho – Bate o monjolo: Acompanhar o pulso da música 

 
6) Yellow Submarine: Com tambor de mar, carrilhão, tambores, caxixis e etc 

 
7) Sementes: 
♫ A canoa virou (canoinha) 
♫ Pipoca (cabaças) 
♫ O coquinho (bolachas de madeira) 

 
8) Plásticos 

 
♫ The parede of the Tim soldier´s (chocalho de bobs) 
♫ Marcha Radetzky / Oi que coisa boa (tubos de linha) 

 
9) Tecidos e diversos 
♫ Zum zum abelhinha zum (com abelha amigurumi) 
♫ It´s a dogs life – com cachorrinho de amigurumi e folhas de papel 
♫ Saquinho plástico – com saquinhos e sacolinhas de mercado 
♫ Arrival the birds (lanterna de fibra ótica ou lenço)  

 
10) Percussão corporal com parlendas 

 
“Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Pai de todos, 
Fura bolo, 
Mata piolho” 
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“Lé com lé, cré com crê,  
Um sapato em cada pé 
Lé com lé, crê com crê  
Que cheirinho de chulé” 

 


