Instituto Superior de Educação Pró-Saber
Curso: A qualidade na relação adulto-bebê: contribuições da
Abordagem Pikler (12 horas)
Professoras: Silvia Neli Barbosa e Lívia Lage
Coordenação: Clara Araújo, Liana Castro e Madalena Freire

Ementa: Este curso discute a qualidade da relação adulto-bebê sustentada pela atenção,
respeito e liberdade a partir dos princípios da Abordagem Pikler. Apresenta uma visão
do bebê como pessoa competente e a relevância dos cuidados e do movimento livre para
o seu desenvolvimento. Discute a importância do papel do adulto nessa relação com
intenção de corresponder às necessidades do bebê de maneira pessoal e flexível, tendo
como objetivo sustentá-lo em sua tarefa de existir desde o seu nascimento, de modo que
seja pleno e feliz.
Objetivos: Compreender o bebê como pessoa que se constitui nas relações; conhecer
introdutoriamente os princípios da Abordagem Pikler (história e publicações); entender
o cuidado como fundamento da relação adulto-bebê, que sustenta o bebê em sua tarefa
de existir; compreender o conceito de movimento livre e o valor da atividade autônoma
no desenvolvimento do bebê.
Metodologia: Leituras compartilhadas; momentos expositivos e debates; observação e
análise de fotografias e vídeos.
Público: Educadoras/es de espaços formais e não formais, psicólogas/os,
psicomotricistas, fisioterapeutas, enfermeiras/os, pediatras, graduandas/os e
pós-graduandas/os, mães/pais, avós/avôs e demais pessoas interessadas.
Dia da semana: Sábado | Horário: 9h às 12h | Duração: 4 encontros | Presencial
O certificado de participação pressupõe a participação em pelo menos 3 encontros.
Cronograma:
03/09 – 1° Encontro: O bebê como pessoa
10/09 – 2° Encontro: A Abordagem Pikler: história e princípios
17/09 – 3° encontro: Atividades de atenção pessoal: o cuidado e a qualidade na
relação adulto-bebê
24/09 – 4° encontro: Movimento livre: o brincar como expressão

Sobre as professoras:
Silvia Neli Barbosa é Doutora e Mestre em Educação (PUC-Rio). Professora da
PUC-Rio, atuando no curso de Especialização em Educação Infantil e no curso de
extensão “A creche o trabalho cotidiano com crianças de 0 a 3 anos”. Trabalha com
Assessoria Pedagógica e Formação Continuada de Professoras/es no Centro de
Educação Infantil Jabuti (RJ) desde 2001. Estuda Abordagem Pikler desde 2011 e é
membro da Associação Pikler-Lóczy Brasil. Atua no campo da docência e da pesquisa
(membro do grupo GERAR/UFF) com foco no estudo dos bebês.
Lívia Lage é Mestre em Educação (PUC-Rio), Especialista em Educação Infantil
(PUC-Rio), Licenciada em Dança Contemporânea (FAV), Arte Educadora pelo FormaE.
Pesquisadora do grupo FRESTAS (UNIRIO) e estudiosa da Abordagem Pikleriana.
Professora da Técnica de Alexander, Professora de expressão corporal na Educação
Infantil, Arte-educadora na Casa 38 e Professora do Pró-Saber. Atua no campo da
docência e da pesquisa, articulando as interfaces corpo, arte, infâncias e formação
docente.

Investimento: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) à vista ou duas parcelas de R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais), sendo a primeira no ato da inscrição e a segunda
antes do término do curso.
Orientações para inscrição:
● Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de Inscrição
● Canais de Pagamento:
○ Depósito bancário no Banco Itaú (341), ag. 0389, cc: 06231-6, CNPJ:
68586957/0001-03
○ PIX para prosaber@prosaber.org.br
○ Cartão de crédito ou débito: Aceita-se pagamento com cartões de crédito
Visa ou Mastercard. A operacionalização do pagamento por cartão
(crédito ou débito) deverá ser realizada na Secretaria do Pró-Saber, em
horário agendado através dos nossos canais de contato.
○ Envio do comprovante de pagamento para o e-mail
prosaber@prosaber.org.br

Observações:
● As inscrições serão realizadas até o dia 30 de agosto de 2022.
● A inscrição somente será confirmada mediante a apresentação do comprovante
de pagamento, conforme orientações para inscrição acima.
● A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de alunas/os.
● Vagas limitadas!

