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 Características da observação pikleriana: 
►aprofundar o conhecimento do desenvolvimento infantil e da 
prática educativa; melhorar a prática educativa e a qualidade dos 
cuidados; 

►situações cotidianas centradas na atividade autônoma 
dos bebês e crianças pequenas; 

►é uma observação direta: presente, mas distante; 

►registro dos dados ( anotação e descrição detalhada das 

manifestações e comportamentos dos bebês) 

►não há objetividade absoluta;  



►separação entre  descrição, interpretação e 

   explicação; 

►a interpretação e explicação (segundo ou 

    terceiro nível após varias observações). 

 

Validade da observação 

►é necessário uma empatia cenestésica do adulto 

(observação compartilhada) ≠ da observação 

psicanalítica 

 

Registro da observação 

►a observação é uma capacidade que se aprende 

e se desenvolve;  

►terminologia comum bem definida pela equipe   
na instituição 



► o registro e a elaboração da terminologia ( em equipe) 

enriquecem o conhecimento sobre a psicologia  do 

desenvolvimento;  

 

►possibilita um modo de trabalho, de pensamento 

comum, de comunicação dentro da equipe  e na 

formação das cuidadoras; 

 

►as percepções, fantasias e emoções pessoais não são 

distorcidas; 

 

►vídeos e áudios: ferramentas importantes para análise; 

 

►há uma contínuo acompanhamento dos dados do 

desenvolvimento pela pediatra a partir dos registros das 

cuidadoras (quadro do desenvolvimento); 



Observação e investigação pikleriana 

►homogeneidade e um grau de estabilidade que garante 

o sentimento de  segurança das crianças; 

 

►comportamento personalizado dos adultos; 

 

►a repetição das situações; 

 

►a estabilidade do tempo no espaço e na relação 

pessoal-  os marcos das situações de cuidado. 

 

O observador não participante 

►aquele que não se ocupa dos cuidados das crianças 

(diretora, profissionais que trabalham, pediatra, visitantes 

e  pesquisadores) 

►vários são os objetivos ( relação adulto/criança, 

metodologia, o brincar das crianças etc...) 

 

 



Dilemas em relação ao comportamento do 

observador não participante 

 

►ver tudo nos mínimos detalhes e molestar o mínimo 

possível; 

 

►a presença do adulto gera vários sentimentos nas 

crianças: curiosidade, susto, incertezas ... 

 

►a cuidadora é quem prepara as crianças para receber 

esse observador externo; 

 

Sobre os efeitos da observação, num sentido amplo 

  

►os bebês observam com especial atenção o rosto 

humano: a mímica do observador é como um espelho 

para o bebê ( Winnicott, 1971). 

 

 

 



 

►a observação pode molestar uma situação íntima de 

cuidados; a atenção concentrada da atividade autônoma 

ou de descanso; 

 

►a observação pode molestar, mas pode também 

dinamizar. Ser visto é uma vivência que todo adulto e 

criança gosta: essa atenção que os outros nos dirigem 

reafirma o sentimento de nossa existência (o EU está se 

formando no bebê); 

 

►o olhar pode ter efeito curativo , terapêutico: a atenção 

que não intervém – “ és importante, o que faz é 

interessante”. 

 

►o adulto também sentem –se coibidos a serem 

observados. 

 

 



Como deve se comportar o observador não 

participante 

 

►não intervém, não tome iniciativa nem com palavras e 

nem gestos, mas mostre interesse; 

 

►discreto e  aprecia o que vê e se sente agradecido. 

 

Como deve se colocar e quanto tempo permanecer? 

 

►entre 1hora e 1 hora e 30 minutos. 

 

 

 

 



A elaboração das observações 

 

►anotar durante as observações; 

 

►socializar as observações; 

 

►necessidade de uma informação prévia; 

 

►perguntas após a observação; 

 

►conversa com a diretora ou responsável; 

 

►pequeno grupo de observadores e se discute sobre 

as observações realizadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              



A observação participante permanente. A observação 

como instrumento e método de trabalho 
 

►um hábito, uma posição psíquica e não uma atividade 

isolada do comportamento das cuidadoras. A cuidadora só 

poderá atuar como fora do grupo em outro grupo que não o 

seu. 

 

A observação como instrumento para conhecer o bebê 

e a criança pequena 
 

►conhecemos os sinais dos bebês se os atendemos bem, 

confiamos neles e lhes damos tempo. 



A atitude observadora remodela a relação 

►vamos fazer o bebê competente para se expressar; 

 

►a tarefa do cuidador é colocá-lo numa situação, tratá-

lo bem, prestar atenção de modo que a seu nível de 

desenvolvimento possa viver sua competência e realizá-

la; ritmo de comer; cuidados de qualidade; entorno e 

modo de vida adequados; 

 

►o objetivo da observação participante no sentido mais 

amplo é a melhoria na organização no nível grupal e 

também institucional; isto é, a observação em benefício 

das crianças; 

 

►observações; registros regulares e socialização entre 

as cuidadoras possibilitam coerência nos cuidados; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



►as observações também são importantes para os 

pais; contribui para uma relação de confiança entre a 

instituição e eles; 

 

A observação como instrumento de formação 

►a observação é um dos primeiros instrumentos de 

formação das cuidadoras e se mantém como um 

instrumento par o desenvolvimento profissional ao 

longo de sua trajetória: observa as crianças e suas 

colegas. 

O papel da observação na saúde mental 

►ajuda a cuidadora a elaborar emocionalmente o 

vivido; incrementa o sentido de responsabilidade e 

professionalidade, mantêm seu interesse e a protege 

contra a fadiga. 
 

 



A observação como instrumento para manter a 

qualidade profissional 

 

►função controladora: documentos escritos; 

►importância da pedagoga ( CP), pediatra, 

psicóloga, diretora etc. em apoiar as cuidadoras com 

sua (s) presença ; responsáveis pelo apoio 

emocional das cuidadoras e da coordenação geral 

da instituição. 

O entusiasmo da observação 

►essa perspectiva de observação muda 

radicalmente a relação entre a cuidadora e o bebê; 

►ao mesmo tempo dá espaço para a competência e 

o desenvolvimento pessoal do bebê e da criança 

pequena; 

►novo tipo de satisfação: jardineiro cuidadoso, 

mas, humilde.  

 

 

 
 


