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RESUMO 

 O presente estudo focaliza-se nas culturas infantis e na sua articulação com os direitos de 

ser criança por direito próprio, ator social e cidadã, a partir de contributos socioantropológicos e da 

psicologia cultural, desvelando-se num vaivém entre  a sociologia da infância e a pedagogia. Através de 

uma narrativa interpretativa na perspetiva etnográfica, circunscrevemos o estudo de caso a um jardim 

de infância, onde, de modo holístico e pelo reconhecimento dos artefactos  criados pelas crianças 

como reveladores de culturas infantis, escrutinamos modos e oportunidades  das crianças serem 

atores sociais e participarem na coconstrução do seu currículo. Recorrendo a metodologias visuais e 

de análise de conteúdo, debruçamo-nos sobre as interações e produções das crianças, em forma de 

registo gráfico, audio, fotográfico e vídeo, resultado da sua atividade autónoma, a pares ou de grupo, 

num jardim de infância da rede pública, comprometido com os pressupostos pedagógicos do 

Movimento da Escola Moderna Portuguesa. Dar visibilidade aos saberes das crianças, assunto pouco 

aceite numa perspetiva de educação adultocêntrica de ensino-aprendizagem, de adultos para crianças, 

neste contexto, revela-se plasmado nos resultados dos seus projetos e deles se infere conhecimento 

sobre a infância e sobre os processos de construção das culturas infantis. 
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ABSTRACT 

 

 The present study focus on children’s cultures and on its own articulation with the right to be 

a child by their own right, as social actor and citizen, from socioanthropological contributions and 

cultural psychology, unveiling in a come-and-go between sociology of childhood and pedagogy. 

Throughout an interpretative narrative in an ethnographic perspective, we circumscribe a case study in 

a kindergarten, where, holistically and by the recognition of the artefacts created by the children as 

revealing of the children’s cultures, we scrutinise ways and opportunities from children to be social 

actors and participate in the coconstruction of their curriculum. Using visual methodologies and 

content analysis, we focused on the interactions and on the productions of children, in the form of 

pictures, audio, photographs and video records, in the result of their autonomous activity, in peers or in 

a group, in a public kindergarten, committed with the pedagogical presuppositions of the Portuguese 

Movement of the Modern School. To enhance visibility of children’s knowledge, a hardly accepted 

accepted issue on an adultcentric education perspective of teaching-learning, from adults to children, in 

this context, is revealed shaped in the results of their projects and from them it infers knowledge about 

childhood and about the construction process of children’s cultures. 
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RÉSUMÉ 

 Cette étude met l'accent sur la culture des enfants et leur lien avec les droits d'être un enfant 

de plein droit, acteur social et citoyen, à partir des contributions socio-anthropologiques et de la 

psychologie culturelle, qui se déroule dans un va-et-vient entre la sociologie de l'enfance et la 

pédagogie. A travers d’un récit d'interprétation en perspective ethnographique, nous avons circonscrit 

l'étude de cas à une école maternelle, où, d'une manière holistique et grâce à la reconnaissance des 

objets créés par les enfants en tant que créateurs de cultures enfantines, nous avons étudié les 

moyens et les possibilités des enfants qui se révèlent acteurs sociaux et participent à la construction de 

leur programme d'études. En utilisant des méthodes visuelles et l'analyse du contenu, nous avons 

étudié les interactions et les productions des enfants, sous la forme d'enregistrement graphique, audio, 

photo et vidéo, qui sont le résultat de leur activité autonome, en paire ou en groupe, dans une école 

maternelle du réseau public, engagé dans les présupposés pédagogiques du Mouvement de l´Ecole 

Moderne Portugaise. Donner de la visibilité au savoir des enfants, attitude peu acceptée par une 

perspective d'éducation-enseignement et d'apprentissage axé sur les adultes, des adultes envers les 

enfants, dans ce contexte, se révèle façonné sur les résultats de leurs projets et d’où on peut déduire 

des connaissances sur l'enfance et sur les processus de construction de cultures d'enfants. 
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INTRODUÇÃO 

  

  As crianças não fingem interessar-se por aquelas histórias que os guias repetem, com mais ou menos 

rotina na voz, e que toda a gente esquece após algum tempo, se é que chegam a ouvi-las. Em vez disso, as 

crianças deixam-se invadir por cheiros novos, cores novas, sons novos, estímulos que alargam a paleta daquilo 

com que contam a partir daí: na sua consciência, no modo como desenham o mundo e o avaliam. 

As crianças não são testemunhas, são descobridores. Quando chegam a um lugar que desconhecem, não deixam 

que o peso do que sabem molde o que as espera. Levam os sentidos abertos, prontos a serem marcados para 

sempre. 

  Aquilo que quero deixar aos meus filhos são viagens. Como outros acumulam imobiliário e bens, quero 

que sejamos capazes de acumular momentos e lugares onde estivemos vivos e juntos. Essa será a fortuna que 

partilharemos. Quando falo de viajar, refiro-me a esse prazer de olhar em volta e saber que estamos ali, sentirmo-

nos. Mais do que uma promessa, viajar é a certeza de estar vivo. 

 

José Luís Peixoto. Revista Volta ao Mundo, 26/11/2015  

 

 

 

 Iniciamos a escrita com uma metáfora. Ela contém as coordenadas principais que nos levaram 

a fazer esta viagem pelos Estudos da Criança, com o contributo das mãos, das vozes e dos sentires 

das crianças. O local de partida foi um jardim de infância, dentro do mundo profissional de uma 

educadora – investigadora, que inspirou o rumo de uma reflexão arrojada com as crianças, sobre o 

que lhes é importante no tempo em que estão, sem a pressão do tempo em que estarão. 

 Assumir o papel de investigadora soa estranho quando se tem, em simultâneo, um duplo 

papel, de dinamizadora, nos produtos culturais das crianças, com que se está envolvida, os quais se 

querem investigar: o papel passa a triplo pois que esta se sente também investigada ao participar nos 

processos. Mas esta posição, se por um lado é desconfortável, por outro habilita-nos a perceber o que 

as crianças expressam sobre o mundo, como o veem e como é substancialmente diferente daquele 
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que os adultos subscrevem para elas. Esta constatação advém de um olhar contrapicado da câmara 

com que focamos a realidade: são as crianças que nos interpelam através das suas interações e das 

suas produções culturais. 

 É pela implicação ativa das crianças, pelo respeito pelos seus direitos, pelo reconhecimento de 

que são coconstrutoras do conhecimento científico da investigadora que pretendemos narrar como as 

crianças partilham saberes e resolvem problemas, criam, inventam, interpretam, aprendem com os 

pares, recodificam as culturas que as circundam e mostram-no sem preconceitos. Fazemo-lo 

procurando as diferenças e o que têm em comum, tentando não estabelecer relações de mérito entre 

umas e outras qualidades, mas entender a sua dialogicidade fora de um projeto normativo 

adultocêntrico para a infância.  

 Não há qualquer rebelia nesta atitude, apenas nos distanciamos do discurso generalizado de 

que será legítimo a qualquer adulto dizer o que é próprio para as crianças – um projeto moral para a 

infância, evocado no texto de Sarmento & Marchi (2008) sobre os dilemas e debates que a sociologia 

da infância tem de considerar perante a normatividade da infância. Mas, este projeto moral, só será de 

direito se emergir do seio das crianças, do reconhecimento das suas competências, dos seus valores, 

do seu pensamento, da sua moral. Para tal, há que agir mediante pressupostos éticos, quando nós 

adultos somos desafiados a decidir o que será bom ou menos bom para as crianças, e alargar a 

geografia do campo de estudos a uma visão socioantropológica. 

 As orientações metodológicas que desenvolvemos, sugeridas pelo conteúdo e pelo contexto da 

investigação, pretendem dignificar o pressuposto de que as crianças são sujeitos produtores de cultura, 

reafirmando-se nas relações entre os parceiros – investigadora e crianças – a confiança, a 

disponibilidade, o diálogo, a opinião divergente, a curiosidade, a emergência de novos saberes. O facto 

de estarmos imersas no mesmo contexto, prolongadamente, traz-nos a vantagem da segurança dos 

afetos, permite uma observação contínua, dialogar muito, fazer propostas e aderir a desafios das 

crianças, acompanhar todos os processos relativos ao desenvolvimento dos projetos, registar de 

múltiplas formas as situações que nos interessam como (arte)factos empíricos, para compreendermos 

o real. É claro que, depois, há que ter disciplina no cruzamento dos vários imputs e escrever em 

profundidade sobre esses conteúdos, perceber-lhes as mensagens, o que nos dizem, perscrutar  o 

desconhecido que nos surpreende, à medida que vamos saboreando a viagem das descobertas. 
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 Quando tomámos a decisão de encetar esta viagem, o pensamento com asas levou-nos a 

querer fazer algo que não estava ao nosso alcance. Pensámos num estudo de parcerias que nos 

trouxesse conhecimento sobre as culturas infantis, num raio nacional de jardins de infância que 

praticam um modelo pedagógico específico – o Modelo da Escola Moderna (MEM) portuguesa. 

Rapidamente percebemos que a logística era impensada e que não iríamos a lado nenhum, pois não 

existia uma Via Ápia que nos conectasse para recolha, análise e transformação de dados em 

conhecimento novo, com as crianças.  

 

 Objet ivo e questões da invest igação 

 Assim, optamos por fazer uma incidência sobre os projetos de pares desenvolvidos pelas 

crianças no contexto de jardim de infância  em que prestamos serviço docente como 

educadora/investigadora, porque sempre nos causaram espanto os percursos por onde nos levaram, 

no desenvolvimento dos projetos decorrentes do seus interesses, com o objetivo  de compreender as 

crianças e as culturas infantis a partir de si próprias e dos artefactos de cultura autorais que produzem 

no jardim de infância, para melhorar o seu atendimento institucional. 

 Já no trilho da investigação, as produções das crianças resultantes da sua ação e envolvimento nos 

projetos, levaram-nos a levantar as seguintes questões:  

 1) Como se cruzam a sociologia da infância e a pedagogia, em particular a gramática 

pedagógica do MEM, no contexto de jardim de infância? 

  2) Como é que, na rotina diária no jardim de infância, as crianças processam e desenvolvem 

as culturas infantis?  

 3) De que modo é que estas crianças interpretam e traduzem o mundo que as rodeia, nos 

projetos em que se envolvem?  

 4) Que relações estabelecem as crianças entre si e os seus modos de ver a(s) cultura(s)? 

 A matriz teórica do estudo estabelece um vaivém entre uma abordagem socioantropológica da 

infância e uma abordagem da psicologia sociocultural às relações que as crianças estabelecem com “o 

mundo” que as rodeia, em contexto de jardim de infância. Sendo assim, foi imperativo o recurso aos 
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contributos epistemológicos da sociologia da infância – a criança como ser social por direito, a criança 

capaz de ação social, a criança produtora de cultura, a criança socialmente ativa, a infância como 

categoria geracional, a infância interpelativa, a diversidade na infância – bem  como da pedagogia do 

MEM – a criança construtora da sua história pessoal, a criança que se desenvolve em comunidades de 

pares, a criança interlocutora nos processos de aprendizagem mediada por instrumentos culturais, a 

criança criadora de artefactos culturais. 

 Para a consecução prática de tal tarefa, interessavam-nos particularmente, como dissemos 

antes, o que os interesses das crianças transformavam em projetos de ação e investigação e se 

concretizavam em produtos novos. Impunha-se, por isso, como orientação metodológica,  um olhar 

atento, a descrição pormenorizada sob a forma de narrativa interpretativa numa perspetiva etnográfica, 

com análise visual dos artefactos de cultura infantil.  

 Desenhar as falas das crianças, a partir do que verbalizam, desenham, pintam, colam, cortam, 

concluem, é escrever uma história no presente, nos dias que conferem um tempo por direito à infância, 

que nos é dado a conhecer por elas, crianças. Foi essencialmente essa viagem de balão, que nos 

permitiu a suspensão do olhar, ver como as crianças se elevam com as suas culturas, apesar do peso 

das culturas dos adultos, e que nos aprouve fazer e partilhar. 

 A figura que se apresenta a seguir sintetiza de modo esquemático e metafórico – numa alusão 

à criatividade das crianças, que as leva a sair das paredes que tantas vezes encerram os adultos, e à 

sua capacidade de suspensão na atmosfera terrestre, por direitos próprios de seres que já são, no 

presente, e de competências que traduzem em conhecimento, pelas interações com os outros (pares e 

adultos), com os objetos e com o ambiente que a rodeia -, a matriz teórica do trabalho de investigação. 

O “combustível” que permite a manutenção no ar, do balão, que leva no cesto as crianças e a infância 

como categoria geracional, advém das fontes da socioantropologia e da psicologia cultural, 

particularmente dos conteúdos epistemológicos da sociologia da infância e da teoria sociocultural 

sobre a infância. 
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Figura 1 – esquema elaborado pela autora, sintetizando a matriz teórica da investigação 
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 O programa da viagem vai sendo apresentado, descritivamente, ao longo de quatro capítulos. 

Não é um pacote feito a montante. É um percurso de descobertas que em parcerias vamos fazendo, 

investigadora e crianças, pelo  gosto que nos dá  partilhá-las com as famílias, com os outros, com a 

comunidade.  

 Apesar de algumas vozes que sobressaem aqui ou acolá, nos media que chegam a toda a 

gente, ou dentro da comunidade académica, que não ressoam na maioria das pessoas das escolas 

nem nos poderes políticos, as imagens que dão rosto ao jardim de infância quase sempre lhe 

conferem um cariz pré, algo que se encontra antes de ser, tempo de preparação para, sítio de 

passagem com a importância de um trampolim para a escola – assim sim, um investimento de valor 

acrescentado. Os pais ou encarregados de educação, cidadãos herdeiros da forma escolar da 

educação – na conceção de Guy Vincent (1995, 2001) – normalmente apreciam tudo o que é feito 

pelas suas crianças, mas, no final do ciclo de passagem pelo jardim de infância, mais aquilo que se 

relaciona com produtos académicos ou com modelação de comportamentos – saber fazer, saber estar 

– quanto   mais precocemente melhor. A criança ir bem preparada para a escola é o objetivo principal. 

É isso que também esperam dela, os professores da escola que incluem nessa dupla categoria, o 

saberem pensar sem falar. Ora, como nos ensina Vigotsky (1978, 1986, 1997, 2008), o pensamento 

e a linguagem estão intrinsecamente ligados e não dispensam essa interação para que o 

desenvolvimento da criança aconteça.  

 Viver o presente em função dos interesses das crianças não é suficiente. Corre-se até o risco 

de se sucumbir às mãos de pequenos ditadores (na expressão de Xavier Urra) quando não se percebe 

que tal só pode acontecer pela interpretação que as crianças fazem dos mundos dos adultos que as 

rodeiam. E não é suficiente, também, porque as crianças estão em devir, vão a caminho da adultez 

que as fará cidadãos completos ... ou que as deixa baralhadas na encruzilhada da 2ª modernidade? 

(Sarmento, 2004). Estas contradições inquietavam-nos e, apesar de considerarmos que não podíamos 

mudar os mundos de adultos ou crianças nem ser esse o nosso objetivo, concentramo-nos nos 

quotidianos, nosso e das crianças com quem trabalhamos, só para mostrar um outro lado do espelho. 

A nossa tese é muito simples, parafraseando Raul Iturra:  

 “Toda a cultura  de uma sociedade tem duas culturas em interação: a dos adultos e a das crianças. É 

dito que as crianças aprendem com os adultos, embora eu diga que todo adulto aprende com as crianças. A 
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influência é mútua, a causa do desenvolvimento paralelo dos ciclos de vida. A aprendizagem é mútua e é preciso 

reconhecer o facto, para poder entender o processo educativo” (1998: 12).  

 Em contrapartida, passar ao escrito o simples, é difícil. Contornámos os caminhos pelos 

atalhos teóricos da socioantropologia e da psicologia para chegar a clareiras onde pudéssemos 

encontrar as crianças com estatuto de atores sociais por direito próprio. O modus operandi incidiu nos 

processos e nos resultados de interações das crianças que durante sete anos foram colaborando neste 

estudo. Os projetos que desenvolveram em contexto de jardim de infância revelaram-se artefactos de 

expressiva cultura.  Convocámos para este fim apenas alguns dos que tiveram mais impacto na 

comunidade que apresentaremos à frente, mas elegemos para abertura do texto académico a 

descrição de uma situação vivida no jardim de infância a propósito da CDC. 

Aquando do XXI aniversário da Convenção dos Direitos da Criança (CDC)  - Novembro 2010 -,  

levámos a efeito uma atividade comemorativa, com dois grupos de crianças que frequentam o Jardim 

de Infância, integrando-a nas rotinas do quotidiano. Não era uma atividade obrigatória que  constasse 

do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, mas o interesse emergente por este documento, da 

nossa parte, fez  com que a proposta tivesse acolhimento da parte das crianças e da restante equipa. 

Começamos por resgatar o texto-resumo da CDC, da biblioteca do jardim de infância, apresentá-lo às 

crianças, fotocopiá-lo em tamanho maior e afixá-lo em lugar mais visível: por sugestão das crianças, 

numa das portas de vidro que dá para o exterior e local de passagem, para os pais verem melhor. 

Depois de resumidos os Artigos de forma oral, pedimos às crianças de 3, 4 e 5 anos, que os 

ilustrassem. Ao final do dia, quando os pais chegaram para as levarem de regresso a casa, quisemos 

aferir as relações que ficaram com o texto da CDC, de uma criança de 3 anos, pedindo-lhe que 

dissesse aos pais o que era aquele papel que pusemos na porta; o menino, hesitou poucos segundos 

e disse: “é para não roubarem os meninos”. Os meninos, leia-se as crianças, tinham direitos de 

pertença inalienáveis; quanto a nós, o direito à família, estava mais do que esclarecido no quadro 

concetual daquele menino. 

Das ilustrações que o imaginário das crianças nos permitiu visualizar, pudemos fazer uma 

exposição num grande placard de parede, no espaço polivalente do JI, acessível a toda a comunidade 

educativa, incluindo as turmas do 1º CEB (que usavam o espaço como cantina, diariamente) 

professores, auxiliares, famílias e visitantes. Este painel serviu de cenário à representação de “Uma 
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Aventura na Terra dos Direitos”1 , pelas educadoras, para as crianças, professores e auxiliares da 

escola básica, jardim de infância e unidade de apoio especializado à multideficiência, uma vez que era 

um espaço frequentado por todos. Assim, explorando este circuito de comunicação, conseguimos 

chegar à articulação com a comunidade escolar tantas vezes incluída no discurso político-educativo e 

que está prevista nas orientações do Movimento da escola Moderna como um veículo de construção 

de conhecimento, como se lê na apresentação eletrónica do seu modelo pedagógico: 

“Estabelecem-se circuitos múltiplos de comunicação que estimulam o desenvolvimento de formas 

variadas de representação e de construção interativa de conhecimento. Esta matriz comunicativa é radicada por 

circuitos de comunicação das aprendizagens e de fruição dos produtos culturais, para que todos possam aceder à 

informação de que cada um dispõe e aos seus produtos de estudo e de criatividade artística e intelectual”. 

 

A evocação da DCD é pertinente em contexto escolar. As crianças passam muito do seu tempo 

diurno na escola e, por consequência, esse tempo vai ter implicações na sua formação – logo, é 

preciso não descurar tanto os direitos sociais como os direitos políticos que lhes são afetos. Como diz 

Natália Fernandes:  

 “Privilegiar uma intervenção social com crianças baseada nos seus direitos permite, assim, acentuar 

uma imagem social da criança enquanto sujeito de direitos e com ação social, decorrendo daqui a exigência de 

reservar espaços sociais de participação infantil” (Fernandes, 2009:17). 

A CDC é o primeiro instrumento legal, no mundo, que atribui direitos às crianças, fruto de dez 

anos de negociações entre os governos, organizações governamentais e não governamentais. Até aí 

não era reconhecida à criança a autonomia, a opinião, o poder de decisão (Freeman, 2000). Mas, 

apesar do entusiasmo mundial que levou à ratificação deste importante documento, sobre direitos 

humanos, pela quase totalidade dos países do mundo (192) – exceção da Somália e dos Estados 

Unidos da América –, os Direitos da Criança não têm aplicação universal. Verifica-se que há 

preocupação com a aplicação dos direitos sociais – é indesmentível que  em situações de fragilidade, 

contextos de guerra ou pobreza infantil – há quem dê voz aos problemas, mas os direitos políticos têm 

maior dificuldade em ser atribuídos , “(...) esbarrando em práticas, valores e crenças acerca da 

natureza da infância que a desvalorizam enquanto grupo social com possibilidades de fazer ouvir a sua 

voz e de ser ativa na definição dos seus quotidianos” (Fernandes, 2009: 3). 

																																																								
1 Livro editado pelo Instituto de Apoio à Criança, que apresenta a Convenção dos Direitos da Criança, em forma de conto, da autoria de Paula Guimarães. 
2 Tradução nossa. 
3 Republicado na antologia, 2012: 52-54. 
4 Republicado na antologia, 2012: 67. 
5 Republicado na antologia, 2012: 58. 
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 Na prática, reivindicamos a valorização do formalizado na CDC: porque não observamos a sua 

aplicação, porque verificamos o desconhecimento do texto, mesmo em contexto escolar (que teria por 

legitimidade conhecê-lo), porque assistimos ao seu completo desrespeito, em público, com  autoridade 

da superior adultez sobre as crianças. E enfrentamos, ainda, discussões de pares que atribuem, 

genericamente, todos as consequências mais infelizes de uma geração jovem ou adulta, ao excesso de 

liberdades enquanto crianças. Assistimos – não impavidamente, é certo, mas muito condicionadas 

socialmente – ao desrespeito, constante, para com os cidadãos-crianças, na sociedade: na rua, na 

escola, na televisão, na imprensa escrita; atrevemo-nos a dizer que parece temer-se o poder das 

crianças. Mas, na escola, procuramos “(... ) ultrapassar as tensões que colocam a escola pública 

numa situação paradoxal, que, em última análise, estão centradas na dualidade de vetores que 

enformam o estatuto social da infância: uma, a que decorre do entendimento das crianças como seres 

providos de direitos e outra, a derivada do dever instituído de as educar” (Sarmento, Fernandes 

&Tomás, 2007). Acreditamos que o respeito pelos direitos das crianças promove “o progresso social e 

a elevação do nível de vida com mais liberdade”, como se lê no Preâmbulo da CDC e subscrevemos 

que  “reivindicar um direito significa reconhecê-lo a todos. A reivindicação afirma o valor e a dignidade 

de cada pessoa” (Alderson, 2005: 422). 

Freeman (2000), com um ponto de vista crítico, considera a CDC imperfeita pois, na sua 

universalidade, a partir de um olhar europeu ocidental – aliás como Boaventura de Sousa Santos 

(1997), em relação aos Direitos Humanos, ao considerar que a Declaração Universal deveria, em bom 

sentido, chamar-se Multicultural –, não   contempla o ponto de vista de crianças, as crianças com 

deficiência, as crianças homossexuais, as meninas – quanto  à mutilação genital e à exploração sexual 

–, as  crianças de rua e ainda outros grupos de crianças marginalizadas. Não é que possamos 

considerar a CDC um documento perfeito ou com capacidade para evitar os graves problemas  das 

crianças, conhecidos ao nível mundial, mas ignorando-os é mais fácil colocar as crianças em 

sofrimento.  

É um grito que nos apetece dar do alto de um balão de hidrogénio. Não teremos força 

suficiente para ampliar a voz das crianças mas, apesar disso, juntamo-nos àqueles e àquelas que 

acreditam que a infância é, que as crianças são e que os adultos talvez, por ciúmes do passado, o 

tentem negar. Fazemos esta viagem juntos: educadora–investigadora, crianças, sociologia da infância 

e pedagogia, por etapas: 
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No CAPÍTULO I, fundamentamos o conceito de criança, num vaivém entre a sociologia da 

infância e a pedagogia, as discussões sobre a infância como categoria geracional, o lugar da infância 

na sociedade e os papéis sociais das crianças que muitas vezes são de alunos; e o ser criança num 

jardim de infância cujas práticas refletem a cultura pedagógica  do Movimento da Escola Moderna, 

Convocamos também os argumentos da sociologia da educação e das ciências da educação para 

caracterizar e qualificar a instituição escola e assim introduzir o jardim de infância e os processos de 

socialização das crianças. Contamos uma breve história da educação de infância em Portugal e 

refletimos sobre os princípios do modelo pedagógico do MEM. 

No CAPÍTULO II, entramos no terreno das culturas infantis, começando por ir à descoberta dos 

significados de cultura,  a especificidade da cultura lúdica e a constatação de que as crianças 

participam ativamente na compreensão do seu próprio mundo. Não podíamos deixar de chamar aqui a 

visão pioneira, ancorada num historial de estudos da criança e dos modos como se relaciona com as 

culturas, da emergência de uma antropologia da infância. Num contínuo vaivém entre os contributos 

socioantropológicos e psicológicos, estabelecemos paralelismos concetuais e descobrimos uma 

gramática interpretativa das culturas infantis, cujo sentido contextualizamos numa prática pedagógica 

MEM. Assim, chegamos à explicitação dos projetos das crianças e à sua análise à luz de referenciais 

simbólicos. Concluímos este capítulo com um desenho ilustrativo das relações entre a cultura e a 

infância que irradiam, a partir das crianças e da análise de:  

i) manifestações socioantropológicas – a  criança relaciona-se com os pares, os outros, os 

objetos, e o ambiente, em contexto absorve cultura, age sobre a cultura, interpreta-a e transforma-a em 

cultura infantil;  

ii) de manifestações psicológicas – a criança desenvolve-se, aprende, em interação com as 

outras crianças (pares) e adultos (pais e outros adultos de referência);  

iii) de manifestações pedagógicas - a criança participa na construção da sua história de vida, 

ancorada pela escola e produz conteúdos de cultura infantil. 

 No CAPÍTULO III, explicitamos a viagem metodológica da investigação, partindo do Jardim de 

Infância dos Amigos – nome fictício escolhido pelas crianças para designar a instituição através de um 

nome, mais apelativo para elas, do que o oficial. Contextualizamos os cenários onde ocorreram os 

projetos culturais das crianças e analisámos essa coleção de artefactos de cultura sob o olhar das 
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culturas visuais, reconhecendo na participação das crianças, nas suas interações, características da 

cidadania da infância. Cruzámos os dados dessa análise extraindo categorias dos materiais e cruzámo-

las com os vários tipos de cultura que circundam as crianças. Para partilhar o que foi realizado e as 

descobertas que aconteceram, escrevemos um registo etnográfico como quem lê um manuscrito, 

apercebendo-nos de que as produções das crianças estão sujeitas a várias ordens de 

condicionalismos: das interações no jardim de infância, das culturas de origem, de outras instituições 

que as crianças frequentam para além do jardim de infância, de outros espaços informais onde 

também convivem. Tivemos sempre presente a ética profissional e o respeito pela ética de pesquisa 

que envolve crianças. 

 No CAPÍTULO IV, apresentamos aquilo que designamos por “obra de cultura infantil”, que 

corresponde aos oito projetos desenvolvidos em parcerias. Introduzimos a questão da qualidade da 

participação das crianças, sob o chapéu das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE), para mostrar o modo como as crianças “agarram” os desafios e as possibilidades de ação 

que têm em contexto de jardim de infância, através da sincronia entre o que lhes é proposto, o que 

sugerem, e o desenvolvimento que imprimem aos processos. Assim, colecionamos as fotos de 

crianças em interação e as fotos das suas produções, de onde extraímos “falas” e conhecimento 

acrescido sobre as crianças e a sua relação com a cultura: 

1. Portefólio de Culturas Infantis - uma leitura de momentos do quotidiano, de crianças em ações 

autónomas registadas em fotografias, legendadas pelos atores fotografados.   

2. “A toupeira” - vídeo de animação com imagens e vozes das crianças, numa interpretação de 

uma história contada ao grupo, decorrente da animação de uma tarde de segunda-feira, 

conforme agenda semanal implementada no JI. 

3. “Vamos procurar a arquitetura” - coleção de telas fotoimpressas com ilustrações realizadas 

pelas crianças sobre a arquitetura local,  respondendo a uma proposta vinda da Ordem dos 

Arquitetos Região Norte. 

4. “Dinossauros e Starwars” - projeto desenvolvido a partir do grande interesse de um grupo de 

meninos, por dinossauros, que inclui a construção de um escorrega com cabeça de 

dinossauro, no recreio. 
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5. “História das Princesas” – história criada por um grupo de meninas, editada em publicação 

conjunta em livro da Ajudaris (IPSS), musicada em original para o lançamento do livro, com 

interpretação das crianças. 

6. “Uma Aventura no Museu do Amadeo” -  história de ficção originada a partir de uma visita ao 

museu Amadeo de Souza Cardoso, ilustrada pelas crianças  e impressa em livro numa edição 

do jardim de infância. 

7. “Amadeo Pintor” – narrativa ficcionada sobre a infância de Amadeo de Souza Cardoso, que 

depois de dividida em episódios, foi ilustrada pelas crianças e fotoimpressa em telas. 

8. “O Ratinho Marinho Anda à Volta do Mundo Inteiro” - reinterpretação de conto infantil de uma 

autora portuguesa (Luisa Ducla Soares), construída em maquete 3D, distribuída por cenas e 

que é também apresentada em livro numa edição do JI. 

 

 Esta é uma viagem em curso. Não demos a volta ao mundo em oitenta dias como Phileas 

Fogg, servindo-se de vários e excêntricos meios de transporte, nem nos chegaram cinco semanas em 

balão para percorrer os caminhos da infância em companhia. Mas ficamos com muitas e boas 

lembranças desse contacto estreito com as culturas infantis. 
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CAPÍTULO I  - Vaivém entre a sociologia da infância e a pedagogia 

1. Conceção de cr iança. Sob o olhar da sociologia da infância e da pedagogia  

Desde o dealbar da modernidade e a criação da escola pública que as políticas públicas se 

orientam para formar cidadãos competitivos económica e politicamente (Ramirez, 1991), através dos 

programas educacionais que acompanham o desenvolvimento dos jovens, à semelhança dos 

jardineiros que controlam o crescimento das plantas que semeiam nos seus jardins (Lee, 2001). Assim, 

o estado moderno é um estado desenvolvimentista, que tem expressão no investimento e treino dos 

jovens como preocupação central, a quem interessa isolar as crianças de qualquer força de influência 

que possa perturbar o investimento feito.  Foi o Estado desenvolvimentista que criou as crianças 

dependentes, por direito e dever de as educar convenientemente, pensando-as como futuras forças 

económicas. Só que, paralelamente, assiste-se ao emergir dos interesses das crianças em contraste 

com os planos governamentais: “deixamos de ver crianças apenas dependentes da guarda dos adultos. 

Passamos a vê-las também como sujeitos de direitos e merecedoras  do atendimento ao seu próprio 

bem” (Lee, 2001: 32)2.  

A Convenção dos Direitos da Criança sublinhou o supremo interesse das crianças, acima de 

tudo. 

Na contemporaneidade, assistimos ao movimento frenético que coloca as crianças numa 

encruzilhada de políticas, relações sociais, reconceptualizações, olhares, abandonos, novas 

competências que como diz  Sarmento (2004) mobilizam as perspetivas sociopedagógicas da infância 

e da educação rumo à compreensão do lugar ou lugares que ocupam as crianças na sociedade e à 

classificação da infância, pela sua heterogeneidade, como uma categoria social geracional onde as 

crianças são investidas de novos papéis e estatutos sociais. 

Percorrer os caminhos teóricos por onde circula a infância, na sociedade,  e em que 

condições, particularmente dentro do setor institucionalizante “escola”, é o modus operandi que nos 

leva à conceção de criança. As referências que as crianças têm como seguras, são principalmente as 

dos seus progenitores, parentes e professores. Mas quanto aos exemplos, diz Sergio Niza,  

“(...) a renovação introduzida no modelo de referência é sempre modesta, por incapacidade talvez dos 

																																																								
2 Tradução nossa. 
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animais humanos. Por outro lado, seria irrisório admitir a constituição de um grupo infantil como autónomo, pois 

essa autonomia torná-lo-ia estático... posto que a criança é, de entre todos, o animal mais incapaz no momento 

do nascimento  e durante largo período da sua história. (...) Importa, no entanto, recordar que muitas frustrações 

dos adultos, e o grande peso da organização social, impõem à criança um mundo de relação vertical e despótica 

que em vez de lhe facilitar o percurso, o dificulta e altera. (...) A passagem da escola, como instrutora, para a 

escola, como realidade educativa, é ainda, em muitos sítios, uma miragem. (...)  a autêntica educação se 

processa através de relações grupais, ... o que  marca os indivíduos são as atitudes, talvez as mais inconscientes, 

assumidas pelos que tomaram como referência” (Niza,  1974) 3. 

Este olhar desassossegado sobre o estatuto da criança, transporta-nos para a reflexão atual: 

perceber a infância enquanto categoria na estrutura social, com aqueles que têm encontrado, no seu 

percurso  de investigadores, vastos argumentos para concetualizar a criança e a infância. 

 Com Jens Qvortrup apercebemo-nos da realidade que nos envolve no quotidiano, quanto à 

conceção do indivíduo criança,  

“... quando nos deparamos com frases típicas como, por exemplo, o nosso objetivo de integrar a 

criança na sociedade com sucesso. A frase sugere, talvez até inconscientemente, que a criança não é um 

membro da sociedade, em outras palavras, que sociedade é exatamente a mesma coisa que sociedade adulta” 

(Qvortrup, 2010: 636).  

A interiorização deste argumento, que parece um dejá vu, encerra em si uma verdadeira 

revolução intelectual pelo quanto inquieta todos aqueles que o defendem ou o deitam por terra, 

consoante os interesses. É que a sociedade – que  é composta por adultos, mas também por crianças 

e pela designada terceira idade (porque quando falamos em adultos, os mais idosos, não estamos a 

incluí-los nessa categoria), e se organiza (entre adultos) muito mais em torno  do tecido social 

produtivo, do que atendendo aos interesses daqueles que lhe estão a montante e a jusante -, precisa 

de, num “(...) ato de resistência, relembrar que a criança deve beneficiar (...) de liberdade – que é o 

direito de escolher, o direito de falar, o direito de analisar, o direito de decidir, o direito de criticar, o 

direito de participar na vida do grupo – como percurso para uma educação da responsabilidade” (Niza, 

1979)4. 

Nós, trabalhadores intelectuais da educação, também fomos formatados para preparar as 

crianças para um futuro (com a assimetria de poderes entre adultos e crianças aí subentendidos), 

																																																								
3 Republicado na antologia, 2012: 52-54. 
4 Republicado na antologia, 2012: 67. 



	 45	

para falar pelas crianças (com o protecionismo e juízos de valor inerentes), para uma administração 

simbólica da infância (Sarmento, 2004) e não para olharmos a infância – como o fazemos agora, 

também com Sarmento: 

“ (…) como uma categoria social do tipo geracional por meio da qual se revelam as possibilidades e os 

constrangimentos da estrutura social … resgatando-a das perspectivas biologistas, que a reduzem a um estado 

intermédio de maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, que tendem a interpretar as crianças como 

indivíduos que se desenvolvem independentemente da construção social das suas condições de existência e das 

representações e imagens historicamente construídas sobre e para eles” (Sarmento, 2005a: 362, 363). 

Assistindo no dia a dia da prática pedagógica à reprodução de comportamentos dos adultos 

que rodeiam as crianças (pais, outros familiares, docentes, não docentes) veiculados pelo ideário 

permanente de uma escola, como instituição política reguladora socialmente, damos conta das 

ruturas e do seu efeito na continuidade, por oposição à homogeneidade da infância, por contradição 

com as crianças capazes de destronar o adulto como detentor único do conhecimento, de sobreviver 

em condições de vida limite. Ainda que com um propósito regulador (mas sendo aceitável como um 

mal menor para muitas crianças do globo) a CDC e a ação de agências internacionais – como  o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que se rege pela CDC e trabalha para que esses 

direitos se convertam em princípios éticos permanentes e em códigos de conduta internacionais para 

as crianças; a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com objetivos específicos como a 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil e a 

eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou na ocupação;  a Organização Mundial 

de Saúde, subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), criada com o objetivo de 

desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos e de melhorar o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social dos cidadãos; o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR), criado pela ONU assente em dois objetivos básicos: proteger homens, 

mulheres e crianças refugiadas e buscar soluções duradouras para que possam reconstruir suas vidas 

em um ambiente normal –, contemplam visões globais sobre as crianças que nos informam e 

despertam outros sentidos. 

E, a propósito do Ano Internacional da Criança declarado pela ONU em 1979, nesse mesmo 

ano, Niza argumenta sobre a importância da participação das crianças na construção das suas 

próprias vidas, todos os dias e não apenas em dia de festa para cumprimento de um calendário 
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político que surge como que a desculpabilizar-se  pelos erros cometidos historicamente sobre as 

crianças. Enfatizando que a criança é o principal agente da sua formação, evoca o enunciado na Carta 

Pedagógica do MEM em defesa de uma escola atenta e interventiva no Meio, por oposição a uma 

escola invasiva, de dentro da instituição para fora, para a sociedade: “não recusaremos as técnicas 

que a Humanidade vai conquistando. Recusaremos, sim, e com toda a energia, a indústria de 

consumo pedagógico que a cada momento vai separar cada vez mais a escola da vida social e do 

trabalho criador” (Niza, 1978)5. 

De modo empírico e pelo contributo das ciências sociais, vem-se afirmando o lugar das 

crianças, na História, independentemente dos adultos: “O sentimento da infância ... corresponde à 

consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue especialmente a criança do 

adulto, mesmo jovem” (Ariès, 1981:145), quando verificamos a capacidade de reação das crianças às 

normas criadas pelos adultos, para uma sociedade de adultos. Não tem sido fácil a aceitação desta 

característica que veio trazer algum protagonismo à infância, pelas imensas possibilidades que as 

crianças têm de transformar, de inventar e reinventar, criando algumas dificuldades aos adultos para 

quem seria mais fácil a subjugação, a continuidade do conceito de educação fundado no século XVIII, 

com a escola focada na moral e nos bons costumes, segregadora da  elite do homem moderno, com 

espaços socialmente escuros, indefinidos, de exclusão para todos aqueles, ainda crianças, que não 

cumprissem os critérios de elegibilidade para serem considerados “educados”.  

E, apesar do grande peso histórico sobre as suas costas, as crianças conseguem afirmar-se, 

marcar um lugar com o seu cunho interpretado na caminhada da humanidade inserindo-se na 

sociedade “(...) não como um ser estranho, mas como um ator social portador da novidade que é 

inerente à sua pertença à geração que dá continuidade e faz renascer o mundo”. Esta criança ocupa 

um “(...) espaço intersticial entre dois modos – o que é consignado pelos adultos e o que é 

reinventado nos mundos de vida das crianças – e entre dois tempos – o passado e o futuro. É um 

lugar, um entre-lugar socialmente construído, mas existencialmente renovado pela ação coletiva das 

crianças” (Sarmento, 2004:10). 

Falamos quase indiscriminadamente de crianças e infância porque, num olhar despreocupado 

em identificar conceitos separados, é  nas crianças e nos lugares que povoam e nas suas ações que 

																																																								
5 Republicado na antologia, 2012: 58. 
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nos detemos e as relacionamos com os adultos que sempre influenciam as suas vidas. Mas já 

Qvortrup traz-nos clarividência com as suas pesquisas, através de um conjunto de fatores que 

equacionam a infância e as crianças de modo muito mais amplo, porque as relaciona com as esferas 

da política, das famílias e das organizações sociais atuais, dos direitos das crianças e de uma 

pluralidade de forças condicionantes que enformam novas perspetivas estruturais de análise, quando 

coloca as seguintes questões: “Qual é a posição da infância na estrutura social da sociedade 

moderna? Como se cuida da infância ou se presta atenção nela, no conjunto das macroforças que 

influenciam a vida das crianças?” (Qvortrup, 2011: 202). Argumentando sobre as perguntas que ele 

próprio formulou, organizou o discurso em “nove teses sobre a infância como um fenómeno social”6, 

que vamos analisar intercaladamente com os pressupostos pedagógicos do MEM. 

Tese um – A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura social da 

sociedade. Com a institucionalização das crianças, a infância fica confinada ao tempo passado na 

escola obrigatória onde lhe é dado um lugar menor, pelos adultos, sendo portanto necessário ir mais 

além para a sua compreensão: olhando “(...) para o que são as características comuns das crianças e, 

então, evitar confundir suas condições de vida com as características de vida dos seus pais, por 

exemplo”; verificando “ (...) o lugar em que as crianças têm sido colocadas e podem ser localizadas 

na arquitetura social pelos adultos”; comparando “(...) crianças de diferentes sociedades e culturas” ; 

comparando “(...) crianças com outros grupos da sociedade” (Qvortrup, 2011: 204). 

Mas esta institucionalização não será necessariamente má, pensando na qualidade inclusiva 

potencial. No que concerne às crianças com necessidades especiais, por exemplo, Niza atribui alta 

importância ao papel da escola e à ação dos professores, na reconstrução de um paradigma 

educativo que melhore as suas condições de vida e seja conducente à emancipação social dessas 

crianças (Niza, 1991b). A mudança de atitude, de conformada ou discriminatória, para uma prática 

pedagógica permanentemente refletida - pelos professores entre pares e em conselhos de cooperação 

educativa, replicando o mesmo modelo com os alunos -,  levará à concretização de direitos e à 

paridade de tratamento educativo. A propósito, diz o autor num texto mais antigo: “Não temos, e disso 

nos orgulhamos vivamente, uma pedagogia para as crianças, nossas alunas, e outra diversa para nós” 

(Niza, 1979a). 

																																																								
6 Artigo publicado pela primeira vez em Eurosocial Report Childhood as a Social Phenomenon: Lessons from an International Project (1993), 47, 11-18.  

 



	48	

Tese dois – A Infância não é uma fase de transição, mas uma categoria social permanente do 

ponto de vista sociológico. Admitindo alguns contributos da psicologia do desenvolvimento da criança, 

Qvortrup não esgota a sua análise sem uma visão sociológica da infância. Diz:  “Do meu ponto de 

vista, a infância persiste: ela continua a existir – como uma classe social, por exemplo – como forma 

estrutural, independentemente de quantas crianças entram e quantas saem dela. Como característica 

da infância, a única questão importante é como ela se modifica, quantitativa ou qualitativamente” 

(Qvortrup, 2011: 204). 

Atendendo precisamente à qualidade de transformação da infância, independentemente do 

seu desenvolvimento biopsicológico, se enfatiza no MEM  uma cultura de expressão livre, herdada de 

Freinet, que “(...) assegura a autenticidade da comunicação, promove e dá sentido social às 

aprendizagens escolares”, que estimula a “(...) desenvolver formas variadas de representação”, que 

ajuda as crianças a “(...) construírem, em interação, os conhecimentos sobre o mundo e a vida”. Este 

respeito pelas potencialidades de aprendizagem das crianças é assegurado pela estimulação ativa que 

gera “(...) um grupo de processos internos de desenvolvimento no decurso das interações com os 

outros que, progressivamente, são absorvidos pelo curso interior do desenvolvimento e se convertem 

em aquisições das crianças” (Niza, 1998: 79). Assim se entende que as crianças que têm, no seu 

percurso, diferentes possibilidades de vivências, possam ser diferentes de outras, que vivem em 

simultâneo com elas, a infância. 

Tese três – A ideia de criança, em si mesma, é problemática, enquanto a infância é uma 

categoria variável histórica e intercultural. A explicitação desta terceira tese remete-nos para a 

diferenciação necessária entre crianças e infância porque “(...) não há só uma conceção de infância, 

mas muitas, construídas ao longo do tempo, e, novamente – como um metanível -, são exatamente as 

mudanças de conceção que são objeto de interesse sociológico, porque presumivelmente refletem 

mudanças de atitude em relação às crianças” (Qvortrup, 2011: 205). 

A criança sem história não existe, para o MEM. Tão pouco admite a separação da criança da 

sociedade em que vive; por isso se critica a institucionalização das crianças e como lhes é imputado 

apenas o estatuto de um papel absorvente, na escola organizada por adultos. Niza, num texto mais 

antigo, de 1979, é muito crítico para com uma prática de professores que ensinam, veiculam, 

instruem os alunos que recebem todos do mesmo modo, desprezando não só as diferenças 

individuais quanto o ritmo de aprendizagem, como também a importância do trabalho de grupo ou de 
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equipa. Estes comportamentos são o oposto do que se esperaria de uma estrutura adulta que se 

importa com o melhor bem das crianças. É que “(...) a diferença  é de fundo: ocupações impostas a 

todos os alunos que têm de as cumprir isolada e simultaneamente, segundo exigências de uma 

organização educativa que lhes é estranha; ou ocupações que as crianças escolhem e cumprem 

sozinhas ou em grupo, segundo exigências do seu desenvolvimento e do seu interesse” (Niza, 1979b). 

 Tese quatro – Infância é uma parte integrante da sociedade e de sua visão de trabalho, porque  

“(...) realmente influenciam e são influenciadas por pais, professores e por qualquer pessoa com 

quem estabeleçam contacto, mas também (...) porque elas ocupam espaço na divisão do trabalho, 

principalmente em termos de trabalho escolar (...), porque a presença da infância influencia 

fortemente os planos e os projetos não só dos pais, mas também do mundo social e económico” 

(Qvortrup, 2011: 205). 

“Trabalho” é um conceito efusivamente presente em toda a obra de Niza, sobretudo na 

expressão “trabalho cooperativo”. Admite-se uma “criança trabalhadora” na escola, com paridade de 

direitos sociais adquiridos, em cooperação. Não serão direitos  reivindicados, mas construídos em 

autoria e em parceria democrática, cuja dimensão social e política – segundo António Sérgio 

(amplamente citado na obra) –, é emancipatória. Neste desenho os estudantes ganham7:  

- maior satisfação no trabalho, são mais altruístas, têm atitudes mais positivas em situação de 

conflito, aumentam a autoestima;   

- níveis superiores de aceitação das diferenças, maior atração interpessoal com estudantes de 

etnias diferentes, com deficiências ou sexos diferentes, hábitos cooperantes por oposição à 

competitividade, maior “habilidade cognitiva”; 

- menor ansiedade em grupos pequenos, incremento de motivação individual; 

 - mais quantidade de aprendizagens do que experiências competitivas ou individualizadas, 

sendo os “resultados constantes, quer variem as idades dos alunos, matérias ou atividades de 

aprendizagem”, maior facilidade de resolução de problemas  por via do pensamento divergente. “Os 

que pensam que a escola deve treinar os comportamentos competitivos individuais para que os alunos 

se tornem mais aptos na competição social veem, assim, contrariadas as suas conceções educativas” 

																																																								
7 Ganhos identificados por diversos autores citados por Niza (1998; 2012) ente os quais Johnson e Johnson, (1978); Web, 1984; Rué i Domingo, (1991). 
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(Niza, 1998)8.  

Tese cinco – As crianças são construtoras da infância e da sociedade, porque “(...) todas as 

vezes que as crianças interagem e se comunicam com a natureza, com a sociedade e com as outras 

pessoas, tanto adultos como pares, elas estão contribuindo para a formação quer da infância quer da 

sociedade” (Qvortrup, 2011: 206). 

Na sua comunicação ao IX Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, em 

2007, Niza faz uma crítica severa ao estado da escola como instituição, apresentando como 

alternativa um modelo de diferenciação pedagógica, em continuado aperfeiçoamento, no sentido de 

assegurar o “(...) desenvolvimento humano num ambiente sociocultural de mediação intercultural e 

epistemológico, onde alunos e professores negoceiam entre si, de forma compartilhada, a significação 

das situações em que se envolvem para fazer coisas e conhecer coisas por si programadas em 

cooperação”.  Tal modelo é radicado numa organização interna, comprometida, que envolve todos – 

crianças e adultos – em torno de projetos com significado, para os quais mobilizam recursos e 

saberes teóricos, no sentido da construção de obras de cultura autoral, com sentido e 

contextualizadas. “O que, na perspetiva do MEM, se designa por construção de competências de ação 

sociocultural, usadas na escola como na vida, para satisfação de funções sociais reais e não de 

simulacros de vida como as coisas da escola” (Niza, 2007: 40-41). 

Tese seis – A infância é, em princípio, exposta (económica e institucionalmente) às mesmas 

forças sociais que os adultos, embora de modo particular. A consensualidade desta premissa é 

evidente nos dias de hoje, pois as crianças não vivem, de modo nenhum, isoladas; pelo contrário, 

estão constantemente sujeitas a imputs, não só tecnológicos mas também, que influenciam todo o 

seu percurso individual e coletivo. Esclarece o sociólogo: 

 “O que tenho em mente, quando digo que a infância é influenciada de um modo particular pelas forças 

sociais, é que, frequentemente, as crianças são atingidas por elas indiretamente ou de forma mediada, o que 

torna mais difícil a constatação dessa influência; e, com frequência, a legislação é elaborada sem levar as 

crianças em consideração, embora haja poucas dúvidas de que os eventos sociais causem efeitos constantes” 

(Qvortrup, 2011: 207).  

E exemplifica algumas forças invasivas nas vidas das crianças: o desemprego, que embora só 

																																																								
8 Republicado na antologia, 2012: 360. 
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atinja os adultos, tem repercussão nas crianças; o emprego de ambos os géneros, que implica a 

institucionalização das crianças, uma vez que os seus progenitores têm horários longos de trabalho 

para cumprir; a aplicação de impostos sobre o rendimento, que pode significar igualdade entre 

adultos, mas não tem nada a ver com igualdade para com as crianças. 

No seguimento deste argumento, gostaríamos de transcrever apenas um excerto do conjunto 

de textos que temos vindo a citar, por nele estar contido um pensamento tão claro que não 

conseguimos sintetizar e que nos impele, simplesmente, a lê-lo:  

“O mundo das crianças é dos mercados mais fabulosos, com maior futuridade para fazer dinheiro. Os 

empresários, os capitalistas, procuram naturalmente esses níveis de idade onde o imediatismo é rei. A criança faz 

uma birra e, por conveniência social, a mãe ou o pai dá-lhe a boneca para ela se calar ou porque não tem tempo. 

Tudo aqui depende da organização social, do ritmo de vida, dos medos que os pais têm de ser julgados como maus 

pais. Joga-se com tudo isto no plano manipulatório. Grande parte desse suscitar de “apetites” é extremamente 

obsceno. Pode causar mais danos morais e sociais do que toda a pornografia das revistas. As Barbies são uma 

autêntica pornografia, na medida em que, ao gerar a necessidade de ter muitos vestidos, por exemplo estão a ser 

uma antecipação do mercado” (Qvortrup, 2011: 129). 

Infelizmente discute-se pouco esta questão. É preciso defender os direitos legítimos da criança 

como pessoa. 

Tese sete – A dependência convencionada das crianças tem consequências para a sua 

invisibilidade em descrições históricas e sociais, assim como para a sua autorização às provisões de 

bem estar. 

Apesar da quase não existência de documentos relevantes que se debruçassem sobre as 

crianças, no seu projeto de investigação sobre a infância como fenómeno social, Qvortrup 

rapidamente chega à conclusão de que “(...) o peso preponderante atribuído ao status das crianças 

como dependentes contradiz qualquer ideia de melhor interesse da criança. (...) Na verdade, poder-se-

ia discutir que essa ideia em si mesma tornou-se a vítima dos interesses estruturais da sociedade 

industrial” (Qvortrup, 2011: 209). 

Contrapondo-se à invisibilidade da infância, por via da valorização dos pontos de vista das 

crianças, daquilo que são capazes no protagonismo das suas vidas, ainda que sempre em contexto 

escolar, Niza é perentório:  
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“ A nossa luta sempre foi com as crianças e nunca para as crianças. Sempre nos esforçamos por lhes 

proporcionar um desenvolvimento global. Este desenvolvimento terá de ser também uma construção participada 

encarando a criança como principal agente da sua formação. (...) Por nosso lado e pensando que estamos no bom 

caminho continuaremos a lutar pela transformação da Instituição Escolar desguetizando-a, inserindo-a e fazendo-a 

intervir no meio” (Niza, 1978).  

Julgamos que por esta via se cumprirão os direitos fundamentais das crianças, contidos no 

Princípio 7º da CDC. 

Tese oito – Não os pais, mas a ideologia da família, constitui uma barreira contra os 

interesses e o bem estar das crianças. 

À primeira vista, esta tese choca. No entanto, Qvortrup argumenta porque considera que “a 

sociedade deveria assumir qualquer responsabilidade sobre as crianças”. E desde logo por uma 

questão de equidade na sobrevivência, considerando os rendimentos da família; por uma questão de 

direito – se as crianças contribuem para a sociedade deveriam usufruir da distribuição dos 

rendimentos; porque as crianças, sendo consideradas a geração do futuro, são a garantia da hipoteca 

para essa sociedade. E acrescenta, ainda, neste conjunto de argumentos que não é visível, em lado 

nenhum, o real interesse das crianças (Qvortrup, 2011: 209). 

Uma sociedade responsável pelas crianças tem rosto nas instituições que disponibiliza, como 

a escola. Acontece que a escola, se não acautelar os verdadeiros interesses das crianças que a 

constituem, descuidando o seu papel de fazer bem a educação, não cumpre. Por isso, consciente 

desta problemática, há quem acredite na escola: “Para nós a escola é uma ferramenta; com ela 

transformaremos a sociedade” (Niza, 1979c). 

A dicotomia escola-sociedade está abundantemente presente na coletânea dos seus textos, de 

onde se destaca a visibilidade que pode ser dada às crianças, através dos circuitos de informação e 

de trocas sistemáticas que acontecem entre a escola e o meio, contrariando o anonimato. O resultado 

dos projetos desenvolvidos pelas crianças é valorizado, é divulgado dando forma a um dos princípio da 

estruturação da ação educativa: “A informação partilha-se através de circuitos sistemáticos de 

comunicação dos saberes e das produções culturais dos alunos” (Niza, 1998a: 143), sendo 

destinatários os pares de outras turmas, os vizinhos, os amigos, a família, outras crianças de outras 

escolas, outras instituições. 
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Tese nove – A infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de tendências tanto 

marginalizadoras quanto paternalizadoras. Diz Qvortrup a respeito:  

“Pessoalmente, concordo com a abordagem que categoriza a criança como grupo minoritário, definido 

em relação ao grupo dominante, que possui status social mais alto e maiores privilégios, isto é, neste caso, os 

adultos; e indo mais além, como um grupo que, por suas características físicas ou culturais, é singularizado à parte 

da sociedade, com tratamento diferencial e desigual” (Qvortrup, 2011: 210).  

Numa linha de pensamento paralela a esta tese, enquadramos a reflexão de Nick Lee sobre a 

forma como o conceito de infância se tem desenvolvido na sociedade, onde:   

“Vistas como instrumentos para o futuro do Estado, as crianças têm de ser protegidas de qualquer 

contaminação que possa reduzir o retorno do investimento. Isto implica afastá-las da sociedade e 

exercer um controlo apertado sobre os seus contactos que não possam ser eliminados (Lee, 2001: 

34)9. O seu argumento é que  as crianças ao serem consideradas fracas e vulneráveis quando tratadas 

como um investimento, os seus interesses teriam de coincidir com os do Estado. Numa era de 

incertezas, “ à medida que uma economia global e formas globais de regulação emergem, a 

dependência da infância vai-se tornando uma fonte de ambiguidade na relação entre as crianças e os 

Estados. A dependência das crianças não pode mais garantir a autoridade do adulto sobre as crianças” 

(Lee, 2001: 35)10. 

No sentido de esbater as diferenças apontadas, entre o grupo de crianças como minoritário 

(ou menorizado) e o grupo de adultos como dominante (ou dominador, pelo status de maiores 

privilégios), encontramos, não uma resposta, mas uma possibilidade a ter em consideração:  

“Precisamos de uma escola que pense com maleabilidade e inteligência a sua organização, para um 

trabalho intelectual dinâmico e desafiador daquilo que cada um traz consigo. Que possa intervir social e 

culturalmente como habitus da construção educativa. Que a instituição da cidadania e da educação se faça com 

cada aluno a produzir e partilhar saberes, para enriquecimento pessoal e da comunidades que a escola serve” 

(Niza, 1991). 

Qvortrup conclui as suas nove teses com a recomendação de que para se conhecer melhor as 

crianças é necessário existir um trabalho interdisciplinar e, sobretudo, que inclua a participação das 

crianças na argumentação daquilo que a elas diz respeito, conferindo-lhes, por direito, “um tipo de 

cidadania científica” (Qvortrup, 2011: 211). 
																																																								
9 Tradução nossa. 
10 Tradução nossa.	



	54	

Ora, o trabalho interdisciplinar, dignificado nos cruzamentos das disciplinas sociais num 

círculo de maior raio, se apertarmos o foco, leva-nos até aos lugares onde as crianças passam a maior 

parte do seu tempo em interação, em interrelações: a escola. Este é um sítio onde a pertinência do 

trabalho interdisciplinar - pela cooperação, tanto de pares como de crianças com adultos -, deverá 

levar à  construção de uma instituição para o desenvolvimento humano onde, “(...) num ambiente 

sociocultural de mediação, os estudantes e os professores negoceiam, entre si, de forma 

compartilhada, a significação das situações em que se envolvem para fazer e conhecer coisas por si 

programadas em cooperação” (Niza, 2003: 3).  

Este percurso de respeito mútuo que se vai construindo, é um meio que serve o fim de viver e 

conhecer o mundo presente sem o estigma da assimetria de poderes entre adultos e crianças e da 

infância como grupo menorizado, sem tempo, que está de passagem para a adultez. 

 

2.  A que discipl ina pertence a infância? 

Ao desfiar os argumentos dos autores de referência, de que a infância adquiriu um novo 

espaço no discurso sociológico, descobrimos uma coexistência pacífica na operacionalização 

concetual, subsidiada pela pedagogia – o que virá de encontro à necessidade da interdisciplinaridade 

dos estudos da infância, aqui identificada por Qvortrup (2011), mas também por Prout:  

“Seria útil aqui que houvesse mais diálogo, que se explorasse a base comum, assim como as diferenças. A 

maior dificuldade talvez seja o tempo que levará para se dialogar mais diretamente com as ciências biológicas e 

médicas que, para o bem ou para o mal, têm um importante papel na compreensão e constituição da infância na 

sociedade contemporânea” (Prout, 2010: 740).  

Apesar de a pedagogia não ter aqui o estatuto de ciência, 11   Prout admite o papel da 

psicologia crítica como relevante  quando olha o objeto de estudo crianças e seres sociais. Estas 

crianças a quem Sarmento (2013)12 atribui capacidade de  refletir e expressar as contradições sociais 

pelo seu modo de ver o mundo, e por causa de quem “(…) temos de pensar daqui em diante … quais 

																																																								
11 A propósito do conceito de ciência, conferir no ensaio de Méri Rosane Silva: “Em função da consolidação da ciência enquanto princípio definidor da 
sociedade moderna, muitos pensadores começaram a discutir quais os critérios delimitadores do saber científico em relação aos demais conhecimentos, 
ou seja, uma das tarefas colocadas para aqueles que se dedicam à Filosofia da Ciência passou a ser a definição do critério de cientificidade, de 
demarcação entre ciência e não-ciência, para, a partir daí, estabelecer quais saberes seriam significativos e quais deveriam ser desconsiderados pela 
sociedade” (Silva, 2002: 73).  

12 Entrevista à Revista Nova Escola, S. Paulo (Brasil) em 01/09/2013. 
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são as teorias que estudam o indivíduo e seus processos psicológicos, quais investigam uma categoria 

social e seus processos sociais e articulá-las de forma que haja um diálogo interdisciplinar competente 

para compreender o desenvolvimento infantil”.  

Uma vez feita esta conexão, permitimo-nos incluir no diálogo adulto-criança o conhecimento da 

pedagogia – no sentido que lhe aufere Perrenoud (2002), quando diz que as transformações 

necessárias ao desenvolvimento da articulação teoria-prática, nos profissionais de educação, 

questionam o status epistemológico das ciências da educação –, que lida diariamente com a  maior 

parte do tempo de vida das crianças – a escola de que temos vindo a falar –, e que possibilita a 

compreensão na sua totalidade: criança em interação.  

Sobre um possível estatuto da pedagogia como ciência, Philippe Perrenoud enfatiza a 

reflexividade no ofício de professor, como uma mais valia para a valorização dos saberes advindos da 

experiência, da ação e do questionamento dos profissionais que desenvolvem uma forte articulação 

teórico-prática e uma verdadeira profissionalização, relacionando-o assim com o status epistemológico 

das ciências da educação. Por esse motivo, será oportuna, ao longo deste trabalho, uma  reflexão 

educadora-investigadora como uma constante subentendida. 

Embora Perrenoud o faça num contexto de crítica à formação inicial dos profissionais de 

educação, quanto ao que deve e não dever ser privilegiado na conjugação da formação teórica com as 

metodologias de pesquisa, pelo respeito a todas as crianças e, em particular àquelas a quem esta 

investigação diz respeito, tem cabimento aqui evocar as quatro ilusões que o autor equaciona  na  

eficácia do trabalho educativo e na luta contra o fracasso escolar e contra as desigualdades: a ilusão 

cientificista, a ilusão disciplinar, a ilusão da objetividade e a ilusão metodológica (Perrenoud, 2002):  

A ilusão cientificista, que condiciona o debate epistemológico ao considerar que as diversas 

disciplinas científicas não se desenvolvem ao mesmo ritmo e com os mesmos objetivos – por vários 

motivos, os fenómenos psíquicos e sociais resistem a uma explicação mais rigorosa e formalizada, 

como a que pode ser feita no âmbito da ciências naturais, por um lado e, por outro, há que ter em 

conta as relações de força entre instituições que disputam a validade da produção dos saberes 

académicos, na formação dos profissionais. No campo dos estudos da criança, porque se lida com o 

humano, esse combate implicará sérias cautelas nas metodologias aplicáveis à produção de 

conhecimento novo sobre as crianças. 
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A ilusão disciplinar, que é indutora do isolamento de uma ciência sobre si mesma, por oposição 

ao imperativo da cooperação interdisciplinar e que é referência identificável no campo da educação. 

Apesar das dificuldades inerentes ao caráter complexo e sistémico da educação, o desafio é a 

produção de saberes no interior da complexidade, desafio esse que exige ficar alerta para a 

diversidade das crianças, dos seus relacionamentos e das suas vivencias e contextos. 

A ilusão da objetividade, que não deixa atribuir validade científica ao reconhecimento de que o 

ator social age conforme a sua definição da realidade. Para superar o subjetivismo terá que haver um 

imenso trabalho comparativo e crítico para ultrapassar o bom senso sem negar a sua pertinência 

quotidiana. 

A ilusão metodológica, que levanta a questão “em que redes de comunicação a pesquisa na 

área da educação é elaborada e difundida?” Pensar sobre esta questão é uma interessante iniciação 

metodológica mas que, na prática pedagógica, não é o principal objetivo pois ele prende-se muito mais 

com a eficácia pragmática. Então, a questão que deve ser colocada é a da reflexividade que introduz 

uma postura de despertar científico, ao querer-se compreender e explicar melhor os fenómenos – 

através da formulação de perguntas adequadas, da construção de objetivos concetuais e de hipóteses 

plausíveis e coerentes, durante os processos de produção, muito mais do que com vista aos produtos 

finais. 

 Localizar a infância num contexto pragmático, onde se articula a vertente teórica com a 

reflexão sobre a prática e se consideram os imputs que daí advêm na construção de conhecimento 

novo, pode ser um contributo válido da pedagogia para o conhecimento das crianças, 

independentemente da disputa de status científico. 

 

3. Conceção de escola 

 3 .1 .   Sob o olhar da sociologia da infância e da pedagogia 

Estar por dentro – ter uma história onde se confunde a utente, por todo um percurso 

académico desde a infância, a educadora, no seu meio laboral, a investigadora, também no mesmo 

caldo empírico e concetual -, perturba um olhar distanciado o necessário para destrinçar o conceito 

com nitidez. “Com efeito, a escola não é simplesmente “dado” dado, uma realidade empírica de 

primeira ordem que seja passível de “captação” imediata, sem a mediação de teorias e conceitos 
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implícitos e explícitos” – como afirma Licínio Lima (2008). O foco de análise micro, meso ou macro, 

consoante o definirmos para as pessoas, para a organização ou para o sistema educativo, conforme 

fecharmos ou abrirmos a lente, dar-nos-ão representações analíticas que nos induzem a abordagens 

teóricas  “de tipo plural e multifacetado” (Lima, 2008: 84). 

Assim, procuramos movimentar o tripé da nossa objetiva por entre os teóricos, ora da 

sociologia da infância ora da pedagogia, e olhar os sentidos que dão à escola e às interrelações que 

lhe são inerentes. 

Nos Escritos sobre educação de Niza, continuamos a encontrar linhas que cruzam a 

pedagogia com a sociologia da infância, ao desconstruir e criticar o papel da escola transmissora de 

saberes prontos a consumir e a formação de cidadãos: “(...) o que adquiriam na escola, nos vários 

graus da sua extensão, eram instrumentos de leitura das instituições culturais e uma ou outra receita 

para a vida profissional” (Niza, 1974: 60), que não viriam a dotar as pessoas das ferramentas de 

sobrevivência na sociedade concreta -, e sugere, para contrariar uma manipulação da infância por via 

do estruturalismo operacional obediente a forças exteriores, um sistema de ensino operacional ou 

transformacional em modo permanente, que prepare as crianças para a mudança e as acautele do 

analfabetismo tecnológico emergente, capaz de destronar (à época) os intelectuais produzidos pelo 

modelo arcaico de escola (referindo-se à sua estagnação entre a Idade Média e a Renascença). 

Esta escola interventiva faz a diferença de uma escola tradicional com alunos passivos e 

recetores de modelos e informações de um professor sábio,  de uma escola “ativa”, como a Escola 

Nova, “altamente burocratizada e academizada”, e mesmo da Escola Moderna preconizada por 

Célestin Freinet com a inversão de papéis quanto ao poder (o professor deve servir a criança), pela 

atitude dos professores e educadores ao “assumirem inteiramente a prática e a teorização da sua 

prática, não esperando pelos pedagogos iluminados”. Mantendo o nome de “Escola Moderna”, as 

práticas revelam uma outra modernidade, com a assunção da criança competente membro de um 

grupo social que contribui para a construção do conhecimento coletivo, em gestão cooperativa (com 

os pares e com os professores), partindo  da expressão livre da criança, daquilo que a criança já sabe, 

com todas as suas marcas de classe (Niza, 1979c).  

Numa linha proativa do que pode ser a escola, dando crédito  às ações das crianças, 

Sarmento vê a escola como um locus de práticas não excludentes - apesar das suas limitações 
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históricas de fundo de perpetuação das desigualdades sociais. Para isso, levanta interrogações, 

estruturadas em três eixos - os saberes escolares e a diversidade cultural; a inserção territorial do 

estabelecimento de ensino; a natureza da participação no interior da organização escolar (Sarmento et 

al. 2005: 32) -, que em vários pontos se cruzam com o que adiante havemos de elencar como 

princípios orientadores da ação pedagógica do MEM. 

Sarmento evoca para a sua construção teórica Corsaro, cuja observação social sobre a 

infância vai para além daquela em que o modelo reprodutor da escola fez acreditar por tanto tempo: 

as crianças fazem um reprodução interpretada do mundo que as envolve. Diz que [Corsaro] “Em 

alternativa à reprodução passiva contrapõe a tese da reprodução interpretativa” (Sartmento, 2005a: 

20) pois, na suas relações com os adultos, as crianças formulam os seus próprios juízos, agem sobre 

a cultura e interpretam-na com as suas ações, dando retorno ao que foi espoletado pelos adultos. Esta 

linha orientadora entronca no ramo da corrente sociológica que descola da teoria tradicional da 

socialização, a reprodução interpretativa cuja seiva é o modelo construtivista . Mas,  

“(...) o modelo construtivista, apesar de considerar o papel das crianças na reprodução social, não analisa 

adequadamente as crianças enquanto coconstrutoras das realidades sociais . (...) Corsaro inclui no quadro da 

reprodução interpretativa a tese de que as crianças participam coletivamente na sociedade e são dela sujeitos 

ativos e não meramente passivos” (Sarmento, 2005a: 21). 

Ora, o MEM, marcadamente de inspiração Vigostskiana mas com um percurso alimentado pelo 

diálogo com os investigadores e os teóricos pós-Vigotskianos, sobretudo pela perspetiva sociocultural 

estabelecida por Daniels (2001), e pela psicologia cultural de Bruner (1996), tenta romper através das 

práticas quotidianas de quem está nas escolas, com “(...) a matriz seiscentista do trabalho escolar 

traçada por La Salle e que ainda hoje perdura e devasta o trabalho cultural das escolas, sempre 

indiferente às diferenças” Niza (2007: 40). O autor identifica a presença das características dessa 

escola de há 3 séculos, na escola contemporânea: 1- o mesmo livro para todos e quadros murais de 

leitura – material unificado; 2 - Um horário de trabalho escolar bem calculado para evitar tempos 

mortos e ociosidade. 3 - Controlo do espaço: um local fechado e lugares fixados para cada aluno; 4 - 

Vigilâncias organizadas: as deslocações, a postura e a conduta do aluno são codificadas; 5 - O saber 

adquirido é controlado: transita-se de um nível para outro após um exame; 6 - Formação cristã e 

civilidade vigiadas; 7 - Um sistema de prémios e de castigos racionalizados. E afirma também: “Aqui 

está, em versão de 1679, o espelho da escola contemporânea” (Niza, 2007: 40). 
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 Para o MEM, o que constrói  uma individualidade é o facto de pertencer a um grupo e os 

alunos aprendem sobretudo no convívio cultural com os adultos e pares.  O modelo curricular desta 

escola firma o processo de ensino-aprendizagem em sete princípios estruturantes da ação educativa 

que demonstram a exigência e a pertinência das conexões entre a escola (no seu conjunto de pessoas 

que a habitam) e a sociedade, que poderão evitar à escola, na nossa opinião, uma morte anunciada: 

1. Os meios pedagógicos veiculam, em si, os fins democráticos da educação. (A organização 

do tempo, dos materiais e do trabalho a desenvolver é democraticamente contratualizada entre as 

partes – crianças e educador – do modo que melhor satisfaça as suas intenções). 

2. A atividade escolar , enquanto contrato social educativo. (O desenvolvimento do trabalho 

vai sendo negociado do planeamento, à execução, à avaliação, por forma a sair do âmbito pessoal e 

evoluir para um conhecimento alargado). 

3.   A prática democrática da organização partilhada por todos, institui-se em conselho de 

cooperação. (A ação das crianças, enquanto grupo, no jardim de infância, é pensada e avaliada por 

todos os membros que enformam o “conselho”, que reúne diariamente para a planificação e 

organização dos dias, e semanalmente para o efeito regulador sócio-moral do grupo). 

4.   Os processos de trabalho  escolar reproduzem os processos sociais autênticos. “Para os 

docentes do MEM, o ato didático cumpre-se com os alunos, num esforço de apropriação dos métodos 

e processos inerentes a cada área do saber, como a estratégia mais adequada para o aluno assimilar 

os respetivos conteúdos” (Niza, 1998: 143).  

5.   A informação partilha-se através de circuitos sistemáticos de comunicação dos saberes e 

das produções culturais dos alunos. (O conhecimento adquirido resultante dos projetos levados a cabo 

ou outras informações relevantes, é partilhado com os pares, com as famílias, com a comunidade). 

6. As práticas escolares darão sentido social imediato às aprendizagens dos alunos, através 

da partilha dos saberes e das formas de interação com a comunidade. (Deve existir sempre o cuidado 

de se partilhar o que se aprendeu de forma eficaz, isto é, avaliando se de facto aconteceu essa troca). 

7. Os alunos intervêm  ou interpelam o meio social e integram na aula “atores” comunitários 

como fonte de conhecimento nos seus projetos. (A função da escola fica legitimada pelas interações 

com o exterior, com a sociedade concreta, revitalizando-se constantemente) Niza (1998: 142-144). 
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Trabalhar em cima destes princípios orientadores é um desafio constante, requer estar-se 

atento às barreiras fugidias da sociedade em que vivemos, sem deixar fugir as crianças, porque elas, 

sim, estão sôfregas de conhecer o mundo, querem ir sem medo do desconhecido, penetrar naquilo 

que para nós é incerto, inseguro. É pela via da consciencialização do quão relevante é a participação 

das crianças para as suas vidas, no jardim de infância, que preconizamos juntas, com as suas 

famílias e amigos, um espaço educativo mais próximo  dos seus interesses e menos escolarizante. 

Como diz Lourdes Gaitàn: 

 “ A família e a escola, instituições que tradicionalmente têm educado a infância, não podem utilizar a 

experiência de tempos passados como modelo, face às mudanças que se têm produzido na sociedade e na própria 

infância; pelo  contrário, para apoiar os processos de socialização dos novos membros da sociedade têm que 

aprender a funcionar em contextos de incerteza, de um modo desconhecido, novo,  e que tem também efeitos 

imprevisíveis” (Gaitàn, 2010: 15)13. 

Ainda sobre a qualidade da escola, concretamente em relação à qualidade da educação na 

primeira infância, Dalberg, Moss e Pence (2003) vêm reafirmar a perspetiva da pluralidade do 

conceito consoante as nossas escolhas (políticas, económicas, religiosas, etc), mas sempre como um 

espaço público no qual as crianças e os adultos participam juntos em projetos de relevância social, 

cultural, política e económica, como que num workshop coletivo de infinitas possibilidades.  

Não podemos mais ignorar os alertas que as mudanças na sociedade dirigem à escola. 

Fechar a porta nada resolve. E o MEM, através dos seus autores de referência, vem-nos propondo 

tudo isso por via de um discurso construído, também teoricamente, a partir da psicologia cultural com 

Bruner (1996) e Kozulin (2003), que nos abre a porta para uma educação prospetiva a realizar na 

escola atual. 

Já noutro campo, o das ciências da educação, Maria Carmen Barbosa (2007) cria uma rede 

de argumentos entre a escola e as culturas (escolar, infantis, das famílias), sustentada em autores 

não só da sua área do conhecimento como também da sociologia e até da literatura e filosofia (como 

Enzensberg), revelando que a escola é um palco onde se encontram diversas culturas e onde 

acontece miscigenação. Discerne que a escolaridade obrigatória, ao camuflar a intencionalidade 

política de travar a possibilidade de expansão das culturas de origem dos cidadãos analfabetos e servir 

para legitimar o saber escolar de forma hegemónica, pode ser analisada como um processo de 

																																																								
13 Tradução nossa. 
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colonização (Barbosa, 2007: 1061). Então é necessário realizar a educação através de práticas 

diferenciadas, de outras formas de socialização, pois “(...) uma escola de qualidade somente pode ser 

construída na tensão entre os conhecimentos universais – construídos e socialmente compartilhados 

– e as singularidades” (Barbosa, 2007: 1076). 

Numa linha de pensamento próximo, Oraisón e Perez (2006) olham a escola enquanto 

instituição promotora da participação, recorrendo aos contributos de alunos, pais e professores, e 

consideram que uma construção da cidadania, nas práticas da escola, levam à emancipação 

transformadora do sujeito e da realidade que o constitui. Com a sua análise arreigada em Paulo Freire, 

criticam o ideal neoliberal, onde a educação está ao serviço da economia e deixa de ser um direito 

destinado a compensar desvantagens, para converter-se num bem de consumo obtido consoante o 

poder de compra dos clientes. As autoras deixam a mensagem clara da necessidade de existir uma 

outra escola com o poder de superar o modelo instalado, através da assunção de uma prática 

pedagógica como prática política com capacidade de transformação social (Oraisón e Perez, 2006: 

18). Encontramos um discurso semelhante em autores do MEM e outros que se pronunciaram sobre 

o conceito de escola por referência a este movimento pedagógico (Nóvoa, Marcelino & Ó, 2012; 

Vasconcelos, 2005; Formosinho, 1998; Vilhena, Soares & Henrique, 1992). 

Constatadas as dificuldades a vários níveis, desde o relacionamento da escola com os atores 

que a constituem (dentro e fora do espaço institucional) ao vínculo que tem com o poder político, as 

autoras estão convictas de que é necessário recuperar o caráter público da instituição escolar e 

construir consensos significativos orientadores de uma participação ativa de todos os atores (Oraizón e 

Perez, 2006: 28).  

Sendo a escola um lugar onde as crianças passam a maior parte dos seus tempos , ela é um 

“espaço para as crianças” e não é, muitas vezes, um “espaço das crianças”. No seu projeto de 

investigação “Places for Children - Children’s Places”, Kim Rasmussen (2004) desenvolve um trabalho 

empírico com crianças de várias idades e de vários meios sociais, em torno de três espaços: a casa, a 

escola e os parques de recreio – espaços sempre concebidos por adultos para as crianças. Com esta 

investigação, as crianças levam-no a concluir que: “ mesmo que os planos para as crianças sejam 

projetados para as crianças, as crianças informantes facilmente orientam os adultos para as muitas 
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contradições e restrições sobre os lugares e espaços de brincar e aprender  (Rasmussen, 2004: 171)14. 

Relativamente à escola, as crianças assumem como espaço culturalmente seu o exterior, o recreio. 

Chegados a este ponto, resgatamos duas questões de António Nóvoa : “Gostaríamos de ver 

outros retratos no espelho da nossa história? Gostaríamos que ele nos devolvesse uma outra visão da 

escola que fomos (in)capazes de construir?” (Nóvoa, 2005: 12) E continuamos mais um pouco com o 

seu discorrer sobre o que é evidente mente : “Se a modernidade escolar se definiu por 

transbordamento, é possível que a contemporaneidade da escola se caracterize por um processo de 

retraimento”.  Porque “a escola não pode tudo”, acredita que será mais eficaz o seu papel se 

focalizada na aprendizagem dos alunos e se liberte do peso da escolarização, trabalhando em parceria 

com outras instituições, a cultura, a ciência, a arte, o desporto, num outro formato – naquilo a que 

chama “espaço público da educação” (Nóvoa, 2005: 16). 

Esta escola de menos, a que apela Nóvoa, parece que tem de soltar as amarras do passado e 

reconstruir-se, renovar-se num presente onde não está só, nem simplesmente, ao serviço da 

educação. É uma escola/organização onde a criança cresce e vive, é ela mesma e se desdobra em 

outras, vestindo a pele de personagens dos vários atos da vida, no seio de um caldo epistemológico 

cultural complexo, onde “(...) para muitas crianças do mundo (mais de 120 milhões) ela é ainda uma 

promessa da modernidade por realizar” – só que elas nem sabem disso -, “(...) para outras o 

trampolim de acesso às múltiplas linguagens que ajudam a estruturar projetos de vida de inserção 

social plena” (Sarmento, 2004: 14-17). 

Para outras crianças, ainda - por quem e para quem se faz este trabalho de reflexão -, o 

jardim de infância que frequentam (e substituímos o conceito institucionalizar por frequentar, por nos 

parecer menos encarcerador) é também uma escola de vida que nos inclui e onde observamos o que 

querem as crianças, o que querem as famílias para as crianças e o que quer a escola/sociedade, 

também para as crianças. É uma luta pela sobrevivência civilizacional. 

 

 

 

																																																								
14 Tradução nossa. 
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  3.2. A forma escolar da educação 

 Nos anos 80 do século XX, a preocupação de sociólogos de língua francesa, catalisada no 

mesmo interesse sobre a educação, irradiou uma série de reflexões teóricas em torno das “caixas 

negras” do sistema educativo e desescolarização da sociologia da educação (Derouet e Besson, 2005). 

Este movimento de intelectuais questionava, sobretudo com o trabalho de Guy Vincent (1980), o 

conceito de forma escolar, a introdução na escola de novos lugares de formação. Atendendo a que 

escola não está isolada do mundo e é invadida por outras formas diversificadas dos saberes, a reflexão 

continuada sobre os efeitos da mundialização passa a ser objeto de estudo de Vincent. Assim, o comité 

francófono dos sociólogos, designado por Groupe de Lyon II e dirigido por Vincent, foca-se na forma 

escolar dos processos educativos como de um tipo socialização hegemónica.  

 A invenção da forma escolar impôs o seu modo de socialização através da pedagogização das 

relações sociais. No decurso histórico da sua instalação, Vincent (1995, 2001) encontra os 

fundamentos que justificam a sua afirmação: 

- a forma escolar é uma continuação das escolas da Idade Média; 

- opõe o desenvolvimento de um ensino organizado pela Igreja (da Idade Média ao fim do sé. 

XVIII) à organização de um ensino público do Estado (séc. XIX e XX); 

- surge nas cidades, nos finais do séc. XVII, para todas as crianças, não porque necessitassem 

do saber escolar, mas porque precisavam de uma regulação apertada de “civilidades”. A criança devia 

aprender a “obedecer a determinadas regras – maneira de comer, de assoar o nariz, de escrever, etc. 

– conforme regras que são constitutivas da ordem escolar” (Vincent, 2001: 14); 

- possuía um caráter público de instrução – realizada na escola, correspondia a um imperativo 

político de subjugação social. A escola, como modo de socialização seria, portanto, um meio para o 

exercício do poder, facilitador da aprendizagem de conteúdos/exemplos, para replicação. Assim, as 

relações sociais, enformadas pela escola, obedeciam a um conjunto de características identificáveis, 

pela escrita, como instrumento indispensável à acumulação da cultura; 

- a pedagogia era como que uma arte de saber transmitir, para a qual a escrita tinha o papel 

principal. Era pela escrita que se objetivava a prática pedagógica da transmissão do conhecimento, 

sem possibilidade de interpretação. J. B. La Salle, como forma exemplar de cumprimento desse 
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projeto, difunde o seu método simultâneo de ensinar a todos  como se fossem um só, em espaços 

fechados e impenetráveis aos olhares e pensamentos do mundo exterior; 

- a generalização da “forma” aplica-se não só aos alunos como aos professores que, bons 

executantes de uma regulação institucional superior, mantêm uma ordem impessoal de normativização 

de práticas; 

- dominar o saber escolar “escrita” é ser capaz de ampliar o mundo e entrar no mundo 

simbólico. 

 Ao colocar em discussão a organização da educação situada numa hipervalorização das regras 

de aprendizagem, da racionalidade do tempo e dos espaços, na replicação sem discussão, o autor 

levanta a pertinente questão das relações sociais protagonizadas pela forma escolar que desencadeia 

uma reflexão antropológica fundamental sobre o vínculo entre o social, o cognitivo e a linguagem que 

atravessam a escola, pela atividade dos sujeitos sociais alunos.  

 Com o contributo da sociologia da educação, esclarece que “os sujeitos sociais têm uma 

história, uma génese, e não são agentes de interações anónimas sem passado” (Vincent, 2001: 37). É 

a partir da interpelação causada por esta constatação que recoloca a imagem dominante da forma 

escolar de socialização (que declinamos para o jardim de infância) sob uma leitura multiangular: a 

constituição de um universo separado para a infância; a importância de regras de aprendizagem; a 

organização racional do tempo; a multiplicação e a repetição de exercícios só para se aprender 

conforme as regras.   

 Os efeitos do domínio escolar na vida social foram aumentando o índice valorativo ao ponto de 

a excelência escolar ser consagrada norma de excelência universal, mesmo por aqueles a quem a 

escola não serviu. É de tal ordem o peso da forma escolar na certificação do conhecimento que a 

sociedade, mobilizando-se no sentido de legitimar essa causa, acaba por interferir. Consoante os 

interesses políticos, económicos, religiosos, responde a escola com ideários ou currículos muitas vezes 

confusos que visam sempre, em primeira instância, um tipo de sociedade adulta. Ignorando a 

inevitabilidade de ser atravessada por dimensões culturais diversas, consoante os alunos e as crianças 

que usam também a escola, a forma em si deixa de servir e os conflitos sociais acontecem. Por outro 

lado, o não entendimento da infância como uma geração com especificidade leva os próprios pais e 

professores a regerem-se pelo referencial simbólico que têm de escola e a protagonizar toda a 
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atividade que lhe é inerente, considerando ser essa a melhor atitude. Assim, chegamos ao conceito de 

escola a tempo inteiro no nosso país, que também abrange o tempo de jardim de infância, alargando-

se o horário pedagógico até ao dobro, com características de guarda das crianças. 

 

3.3. O jardim de infância.  Uma inst i tu ição escolar? A cr iança ou o aluno? 

No jardim de infância, as crianças têm formas autónomas de serpentear por entre a 

sociedade que também é dos adultos, de contornar tudo o que já está feito, de articular de modo 

próprio a fabricação do saber com os saberes instituídos. É só escutá-las para percebermos como se 

fabricam os seus próprios conceitos e de como se apropriam de outros. Não as escutando, perdemos 

o sentido da compreensão de acontecimentos sociais futuros e, atendendo a que o seu tempo em 

idade pré-escolar - conceito  também muito discutível se considerarmos que elas já estão na escola e, 

como diz Niza “a educação pré-escolar é a forma mais recente para denominar a escolarização das 

crianças em jardim de infância” (Niza, 1980: 3) -, passa e deixa marcas, interessa-nos perceber como 

transformam culturalmente as oportunidades que têm. 

As crianças, no jardim de infância, convivem diariamente com pares e com outros adultos 

para além da família e estão amplamente sujeitas a culturas que se diferenciam das suas – uma que 

é escolar e veículo de transmissão de conhecimento e valores sociais e outras, dos seus interlocutores 

-, que influenciam a construção da sua socialização (Barbosa, 2007) e da sua própria cultura, 

conjugando uma gramática que tem a ver com a sua interatividade, ludicidade, fantasia do real e 

reiteração (Sarmento, 2004). 

E que espaço, que tempo, que autonomia, têm as crianças de desenvolverem e mostrarem as 

suas culturas? Que papéis assumem? 

Nas práticas pedagógicas do MEM,  

“(...) o tempo no jardim de infância se nos apresenta como o mais precioso e inadiável para desencadear 

um envolvimento provocador do apetite de ler, escrever e pensar. Por isso, também, condenamos vivamente 

qualquer iniciação sistemática (formalizante) destas matérias no período da segunda infância. Não porque as 

crianças não fossem capazes de aprender, mas porque nelas poderíamos apagar para sempre o prazer inestimável 

de penetrar nos segredos da construção da escrita, da leitura, da geometria, da aritmética, etc” (Niza, 1980: 4). 
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Neste texto, vemos uma apologia às capacidades das crianças e sentimos também os 

cuidados a ter com a cultura escolar que conferem à criança o ofício de aluna. 

A partir do texto de Niza, imediatamente viajamos no tempo, com a infância povoada ora de 

crianças ora de alunos – cumprindo-se o papel de criança ou o ofício de aluno - consoante os 

interesses  ditados pela sociedade/escola a quem caberá a tarefa de formatar adultos em devir, em 

adultos completos/acabados. O conjunto de características identificadoras do ser criança foi 

merecendo, ao longo dos tempos, o olhar dos adultos que ditaram a sua normatividade, o que seria 

legítimo esperar-se das crianças para atingirem um determinado perfil de cidadão. E, para esta 

necessidade, para este dar conta da existência dos seres crianças, se lhes consignou tal ofício, não 

sem que a escola, em simultâneo, lhes exigisse o ofício de alunos.  

“ Com a escola, a criança assume o estatuto de ser social, objeto de um processo intencional de 

transmissão de valores e saberes comuns, politicamente definidos, e destinatário objetivo de políticas públicas ... 

Com a escola, a infância foi instituída como categoria social dos cidadãos futuros, em estado de preparação para a 

vida social plena. Na verdade, é o aluno – mais do que a criança – de quem a escola se ocupa” (Sarmento, 2011: 

587). 

Distanciados no tempo por uma trintena de anos, nestes dois textos de um pedagogo e de um 

sociólogo da infância, clama-se o lugar da criança em qualquer tempo, no espaço escola – 

considerando para o efeito que o jardim de infância é uma escola. No entanto, os conceitos “criança” 

e “aluno” fundem-se, por exemplo no Modelo Curricular de Educação Pré-Escolar da Escola Moderna 

Portuguesa, onde são nomeados “alunos” e “educandos” no desempenho mais próximo do ofício de 

aluno, ainda que no desenvolvimento de um projeto de escola democrática que importa para dentro 

de portas a sociedade real,  e com ela efetua trocas, construindo assim a sua história, definido como:  

“(...) um espaço de iniciação às práticas de cooperação e solidariedade de uma vida democrática. Nela os 

educandos deverão criar com os seus educadores as condições materiais, afetivas e sociais para que, em comum, 

possam organizar um ambiente institucional capaz de ajudar cada um a apropriar-se dos conhecimentos, dos 

processos e dos valores morais e estéticos gerados pela humanidade no seu percurso histórico-cultural. (...) Os 

alunos, com a colaboração do educador, reconstituem, através de projetos de trabalho, os instrumentos sociais de 

representação, de apropriação e de descoberta que lhes proporcionam uma compreensão mais funda, através dos 

processos e dos circuitos vividos, de construção e circulação dos saberes científicos e culturais” (Niza, 1998: 141-

142). 

A ênfase no aluno, ainda que não seja utilizada por muitos educadores de infância, 
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compreende-se pela inerência da pedagogia.  

Ao aluno é imputado que aprenda. E o modo de chegar à aprendizagem é pelo trabalho 

escolar. Até aqui, há consensos nas afirmações; só se levanta o questionamento quando se pensa no 

modo de chegar à aprendizagem, isto é, o enfoque deve ser colocado no processo mediado pelo 

adulto que pode andaimar a criança de forma mais ou menos estimulante, com maior ou menor 

liberdade, com autocracia ou em democracia, sobre aquele a quem vai pedir contas numa avaliação 

final. A criança assim considerada é o desempenhador do ofício de aluno que trabalha na escola, 

como investidor que irá receber os lucros mais tarde no mundo do trabalho. Sarmento (2015) atribui 

a concetualização da aprendizagem como forma de trabalho, pela primeira vez, a Zelizer (2000, 

2005)  quando considera que as crianças não são apenas destinatários da atividade económica mas 

são também atores económicos. E vai mais longe no seu discurso sobre o ofício de aluno, entendendo 

que as crianças, de facto, trabalham na escola, à semelhança de outras atividades laborais, apesar de 

tal categoria não ser socialmente aceite.  

Enfatizando o valor do trabalho escolar, em vez da sua capitalização, Niza (2005) acredita que 

uma escola outra é possível pelas vivências da democracia em direto, na ação compartilhada dos 

alunos com os seus professores e com a ativa participação das suas comunidades de origem, 

desenvolvendo novas formas de organização do trabalho de aprendizagem e de intervenção na 

sociedade, através de mecanismos pedagógicos sujeitos aos valores da justiça, do respeito mútuo, da 

livre expressão, da interajuda solidária e da reciprocidade das relações de trabalho e de vida. Esta 

criança, que assume aqui um estatuto social de relevo, vai-se criando como aluna, em parceria, sem 

necessidade de “morrer” como criança na concetualização do ofício de aluno de Sacristán (2006), 

porque não terá de se submeter a uma organização do trabalho escolar taylorista que lhe inibe a 

mobilidade e a confina às quatro paredes de uma sala de atividades. O trabalho de aprendizagem do 

currículo nacional obrigatório, ou a aplicação das orientações curriculares para a educação pré-escolar, 

é contratualizado entre alunos e professores, entre educadoras e crianças, como um projeto de vida. E 

diz Niza: 

 “(...) a estrutura de organização que concretiza este projeto de vida em comum é o trabalho cooperativo, 

onde se procura assegurar que cada um atinja a mais elevada consciência de que cada qual só pode alcançar os 

seus objetivos de aprendizagem para o seu desenvolvimento cultural e social na escola se, e só se, todos os outros 

conseguirem alcançar os seus” (Niza, 2005: 56). 



	68	

O que está aqui enfatizado, e de forma explícita, é o princípio da igualdade de oportunidades 

na escola e o respeito pelos princípios, sobretudo 7º e 10º da Convenção dos Direitos da Criança. 

Esta prática contraria o programa político para a educação que traz implícita uma lógica mercantilista 

de segregação entre bons e maus alunos, onde “quem tem unhas toca guitarra” e quem não tem é 

excluído. Tal linha ideológica desvincula o Estado da tarefa equitativa da educação e, em contrapartida, 

reforça a estratificação interna, abre caminho à luta pelo cliente para fazer a boa escola e ocorre uma 

reinstitucionalização ou reinvenção do ofício de aluno. 

 “É no indivíduo, no mérito individual e na sua performatividade que se consuma o sucesso. (...) [O aluno] é 

chamado a socializar-se no valor do mérito, da competitividade e da autonomia. (...) O ofício de aluno dá lugar a um 

trabalho escolar da criança sobre si própria (...), a criança-aluno é chamada a desenvolver-se como indivíduo 

competente (...) mas é continuamente colocada sob controlo avaliativo” (Sarmento, 2011: 592). 

E eis que se instala uma renovada normatividade da infância. Os adultos competentes e 

pseudoprotetores, que têm o poder de governar politicamente a escola e simbolicamente a infância, 

pensam tudo para as crianças e para os alunos, fazendo-os jogar um pingue pongue escolar da 

bipolaridade criança-aluno, com exigências de retorno positivo.  

Atrevemo-nos a formular um juízo sobre este jogo, por via da constatação empírica – é 

apetecível, se deixarmos as crianças viverem a infância como crianças ou, como diz Sarmento 

relativamente à autonomia das crianças que é constrangida por um programa educativo, esse mesmo 

que as pretende autónomas, “em nenhuma das circunstâncias o ofício de aluno como ofício de 

criança esgota todas as dimensões, potencialidades da criança que vive em cada aluno” (Sarmento, 

2011: 593). 

Sacristán (2006) diz que somos nós que construímos os alunos através da educação, Sirota 

(1993) que o ofício de aluno é a aprendizagem das regras do jogo escolar e Sarmento (2011) que a 

criança brinca com a história ao constituir-se como ator social, na escola.  

É esta criança a rebelar-se, que tem oportunidades de revelar-se, que nos interessa conhecer 

mais. 
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4.  A Educação de Infância  

  4.1.  Infância e social ização 

 

É pelo historiador Philippe Ariès, na sua primeira edição de L’Enfant et la Vie Familiale sous 

l’Ancien Régime (1960), que chega à contemporaneidade a descoberta da infância, a partir do 

interesse que lhe despertou a representação de crianças na arte e na iconografia da Idade Média. A 

criança, a partir de finais do séc. XVII passa a ser vista de forma diferente da Antiguidade, com as 

suas fragilidades e, por consequência, com a necessidade  de ser institucionalizada, isto é, com a sua 

separação dos adultos com quem aprendia em contexto e no convívio diário, para ser educada na 

escola que vai substituir a aprendizagem pela educação. 

“A despeito das muitas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida à 

distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. 

Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres, das 

prostitutas) que se estenderia até aos nossos dias e ao qual se dá o nome de escolarização” (Ariès, 1981: 52). 

Apesar de tudo, a partir do séc. XVIII, as crianças passam a ser preocupação dos pais, quanto 

à sua educação, sobretudo com a publicação de Émile, de Rousseau (1762), que traz ideias muito 

inovadoras sobre a organização familiar moderna. Mas, as diferenças de tratamento das crianças filhas 

de famílias abastadas e de famílias pobres seriam evidentes. Sobretudo após a Revolução Industrial, 

com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho (nas fábricas), as crianças filhas destas 

mães trabalhadoras tinham necessariamente de ficar à guarda de amas ou de instituições criadas para 

o efeito. Esta configuração de educação de infância, em resposta a uma nova realidade sócio 

económica, tem, portanto, uma função primeiramente de assegurar a guarda das crianças. Só mais 

tarde, com os contributos da psicologia, surge a intencionalidade educativa. 

 Desde então, muitos têm sido os que, das várias disciplinas sociais, elegeram a infância como 

objeto de estudo. O sociólogo francês Eric Plaisance (2004), no seu trabalho Sociologia da Pequena 

Infância, procura compreender a educação de infância e afirma que só é possível fazê-lo com a 

interseção disciplinar da história com a antropologia, com a etnologia, com a economia. Então, 

convoca para a discussão da área concetual da pequena infância, o trabalho pioneiro de Chamboredon 
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& Prévot sobre o ofício de criança (1982), que lhe irá permitir escrutinar outros conceitos adjacentes 

como currículo e cultura.  

 Começando por estabelecer o intervalo de idades, a considerar dentro do que queria definir 

como socialização da primeira infância, focou o olhar no jardim de infância  e no período que precede 

a escolaridade obrigatória. Este foco trouxe à luz vários tipos de socialização que não dizem respeito 

apenas à instituição escola: uma primeira socialização acontece no seio da família e abrange toda a 

vida humana, constituindo-se os seres humanos em seres sociais; uma segunda socialização, fora do 

alcance dos laços afetivos da família, pelo culto das regras e da disciplina, é apanágio da escola num 

modelo vertical impositivo de educação, segundo Durkheim, para que o indivíduo se torne um ser 

social; uma socialização interativa que contempla um ser participativo na construção da sua identidade. 

Por um lado, o aluno veste um ofício de aluno (Perenoud, 1995) para ter êxito – não só domina 

saberes mas também “tem condição de jogar um jogo escolar e é capaz de implementar estratégias 

eficientes com relação à avaliação” (Plaisance, 2004: 226); por outro, é também agente de uma 

socialização entre pares, cujo processo pode ser impercetível, mas que se manifesta na aquisição de 

códigos relacionais de grupos. 

 Também Julie Delalande (2001, 2003) estuda os processos de socialização entre pares, 

sobretudo nos recreios, tanto no jardim de infância como na escola do 1º ciclo, e descobre que as 

crianças criam regras de vida entre si que adaptam consoante as situações e as oportunidades que 

lhes são favoráveis. Nesta perspetiva, as crianças são atores da sua própria socialização (Delalande, 

2003: 137). 

Nesta discussão, Plaisance remete-nos também para a influência dos grupos sociais na 

definição do que é e de como deve ser tratada a primeira infância; isto é, numa análise sociológica, há 

que ter em conta os objetivos das classes sociais sobre o desempenho das instituições que acolhem 

as crianças – que podem ser veículos de transmissão cultural, como acontece dentro das famílias, ou 

de intencionalidade pedagógica, como no jardim de infância. As crianças na primeira infância ficam 

sujeitas às considerações mais dirigidas ou mais libertadoras consoante os adultos (pais ou docentes) 

prescrevem para elas, transferindo para a instituição o papel educativo fomentador do desenvolvimento 

das personalidades infantis ou um espaço orientador do percurso escolar. Estudando estes 

posicionamentos oscilantes desde o final da II GM, o autor verifica que “de maneira maciça, a 

socialização da criança pequena tornou-se cada vez mais uma escolarização precoce que afetou todas 
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as classes sociais e levou a uma frequentação quase total das crianças de 3 a 5 anos”; atendendo à 

área concetual de currículo (formal, escondido, real) explicitamente usado ou não, a “forma escolar 

predomina cada vez mais na evolução da escola maternal, tal como definido oficialmente” (Plaisance, 

2004: 231, 233). 

Dos cruzamentos que o autor faz entre estudos das áreas da antropologia e da etnologia, 

observa que para  o conceito de cultura, na educação pré-escolar, são convocados ritos, rituais, 

transmissão de valores, de normas, de comportamentos e de práticas. Os trabalhos de Rayna e 

Brougère (2000) contribuíram para as suas conclusões, ao verificarem que: 

- na diversidade das culturas infantis de origem das crianças, também existia uma diversidade 

de instituições e de práticas; 

- a diversidade das culturas das crianças dá forma a uma cultura pré-escolar que é sustentada 

pelos profissionais da educação pré-escolar; 

- os profissionais da educação pré-escolar interferem na dimensão cultural das crianças, pelas 

práticas do quotidiano, em paralelo com os pais; 

- uma cultura de educação pré-escolar tem já um espetro transnacional, uma vez que está nas 

agendas políticas, nas práticas e nos materiais. 

Estas conclusões, de extrema importância quando olhamos para as produções das crianças que 

frequentam um jardim de infância, atores da educação pré-escolar, serão retomadas mais adiante. 

 

 4.2.   Evolução sócio-histór ica da educação de infância em Portugal 

	

As políticas de apoio à maternidade e à infância têm vindo a atribuir um estatuto à educação 

de infância, de maior ou menor relevo, consoante o lugar que esta componente da educação básica 

tem tido nas agendas dos governos nacionais, também mais ou menos pressionados pelas políticas 

internacionais, sobretudo das instituições mais influentes nos governos da Europa. 

Maria João Cardona (1997) realiza um estudo sobre a história da educação de infância em 

Portugal, entre 1834 e 1990, caracterizando-a não só cronologicamente, mas socialmente, 
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identificando os conceitos de educação que lhe estão subjacentes e que orientam o “discurso oficial”. 

Nesse percurso, relança a questão da ambiguidade do conceito de “educação de infância” ou 

“educação pré-escolar”, até hoje pertinente, e que se relaciona não apenas com o seu uso na literatura 

e no discurso oral, como com a multiplicidade de serviços e locais de atendimento às crianças e 

duração de ciclo. 

Existe um marco importante na história da educação de infância em Portugal coincidente com 

a criação da rede pública de jardins de infância – Lei nº 5/77 – decorrente das políticas de abril de 

1974. Até aos anos 1970, a educação da criança tinha um cariz compensatório e referia-se 

essencialmente às suas características psicológicas; mais tarde, por volta de 1978, é notória a 

preocupação de integrar nas práticas educativas os aspetos culturais dos contextos de origem das 

crianças.  

As primeiras preocupações com a infância reportam ao período monárquico, com a rainha D. 

Leonor, em 1458, e a criação das Misericórdias dirigidas pela igreja. Estas instituições tinham uma 

função caritativa e assistencial às crianças mais pobres, doentes ou órfãs. E, porque em Portugal o eco 

da Revolução Industrial foi tardio,  as creches para os filhos de mães trabalhadoras nas fábricas 

surgiram mais lentamente do que nos outros países da Europa, como resposta às necessidades de 

guarda e de educação dessas crianças. 

Na mesma linha de intencionalidade, é criada a primeira instituição para apoiar os pais pobres 

na educação e instrução das crianças – a Sociedade das Casas da Infância Desvalida -, após a 

expulsão das ordens religiosas, em 1834, na sequência da Revolução Liberal. Nestas casas, poderiam 

estar as crianças desde que não precisassem de ser amamentadas, até às idades de sete anos, as 

meninas, e nove anos, os meninos, conforme os estatutos publicados em Decreto de 3/11/1852 

(Cardona, 1997).  

Desta iniciativa decorre a criação de outras casas do mesmo tipo, designadas Asilos de 

educação - na sequência das Infant schols de Robert Owen (Escócia, 1816) e das Salles d’asile (1826) 

francesas, que posteriormente se passaram a chamar Écolles maternelles -, que foram subsidiárias da 

escola primária até ao final do séc. XIX.  

Mas ainda no último quartel deste séc., o nome de Froebel, na Alemanha, e relatos das suas 

experiências resultantes dos contactos com Pestalozi, na Suíça,  entram em Portugal e sugere-se 
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oficialmente a criação de um jardim infantil de modelo froebeliano. Antecipando conceções do 

movimento da Escola Nova, que só surgiria no virar do século, Pestalozzi afirmava que a função 

principal do ensino era levar as crianças a desenvolverem as suas habilidades naturais e inatas. É 

também neste período que é publicada a Cartilha Maternal de João de Deus (1876) que, por ser um 

meio inovador de alfabetização, tem o seu uso  recomendado e vem originar os jardins-escola com o 

mesmo nome, de caráter privado (Santos, 2011). 

Com a implantação da República (1910), a preocupação com a alfabetização é evidente e o 

Partido Republicano chama a si a criação dos primeiros jardins de infância oficiais. Foi decretado que o 

ensino infantil seria «comum aos dois sexos e tem em vista a educação e desenvolvimento integral, 

físico, moral e intelectual das crianças, desde os quatro aos sete anos de idade, com o fim de lhes dar 

um começo de hábitos e disposições, nos quais se possa apoiar o ensino regular da escola primária» 

(Diário do Governo, n. 73, de 30 de março de 1911, cit. por Santos, 2011: 9).  

Durante os primeiros anos da República, o interesse dado à educação de infância foi oscilando 

entre a responsabilidade direta do Estado, a comparticipação nas iniciativas da sociedade civil e a 

responsabilização da família. Este percurso foi sendo acompanhado pela abertura de escolas de 

formação de educadores, muito marcado pela iniciativa privada, como resposta à preocupação social 

de educação das crianças e por desvalorização do Estado quanto aos efeitos da aposta na educação 

de infância, que considerava não serem compensatórios para o investimento realizado. 

Entre 1933 e 1959, já em pleno regime político do chamado Estado Novo,  a educação de 

infância seria uma tarefa essencialmente destinada às mães de família. É oficialmente criada a Obra 

das Mães, a quem é atribuída a orientação das mães portuguesas, para a família, segundo os valores 

paternalistas e católicos do Estado. 

Por influência, ainda que indireta, das consequências da II Guerra Mundial, sente-se a 

debilidade do sistema educativo português e o alerta dado por alguns intelectuais da época, espoletam 

mudanças. Nos anos 60/XX e 70/XX dois ministros retomam o interesse pela educação pré-escolar: 

Galvão Teles e Veiga Simão, respetivamente. O primeiro considera que a educação pré-escolar é 

indispensável como preparação da escola primária e o segundo cria as condições para  que educação 

pré-escolar passasse a fazer parte do sistema educativo, bem como assume a importância de existirem 

escolas oficiais para a formação dos educadores. 
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A necessidade de dar resposta  não só a questões educativas, mas também a questões sociais, 

leva a considerar a educação de infância mais centrada na criança, no seu desenvolvimento cognitivo, 

numa atitude compensatória dos meios de origem desfavorecidos, como garante de uma adultez sólida. 

São produzidos vários relatórios com indicações para que seja o Estado a assumir a coordenação das 

funções educativa e social. Após um longo período de debate sobre a pertinência de uma reforma do 

sistema educativo, em 1973 foi finalmente publicada a Lei nº 5/73 (Lei de Bases da Educação), da 

responsabilidade do ministro Veiga Simão, pela qual a educação pré-escolar se destinava às crianças 

dos três aos seis anos. Sobre este diploma dizia Veiga Simão: “Entendi que devíamos construir um 

edifício para a dimensão humana do povo português. Por isso uma das medidas por onde comecei foi 

a publicação de uma lei que definisse num quadro legal, a política educativa e cultural do país” (citado 

por Cardona, 2011: 70). 

A arrojada Reforma Veiga Simão, assim ficou conhecida, não teve tempo de surtir efeitos 

práticos uma vez que o desconforto político e social haveria de conduzir os destinos do país a marcar 

de novo a História de Portugal, com o 25 de Abril de 1974. Mas é decorrente da mudança de regime 

que a educação de infância é definitivamente mais atenta à infância, apesar da não linearidade do 

percurso.  

Em 1979, durante a Presidência  de Ramalho Eanes e Governo de Mário Soares, é 

definitivamente contemplada na lei uma conceção socioeducativa para a infância que continua, na 

atualidade, a ser uma referência: a Lei nº 5/77, de 1 de fevereiro, que cria o sistema  público da 

Educação Pré-Escolar (EPE). Logo no Artigo 1º se estabelecem como objetivos: favorecer o 

desenvolvimento harmónico da criança; contribuir para corrigir os efeitos discriminatórios das 

condições socioculturais no acesso ao sistema escolar; e no Artigo 2º: a EPE tem caráter facultativo e 

destina-se às crianças desde os três anos até à idade da entrada no ensino primário. Nos Artigos 

seguintes, designam-se de jardins de infância as instituições a criar; é clara a intencionalidade de se 

favorecer as zonas rurais e suburbanas com a sua criação; fala-se na articulação com os poderes 

locais e com o setor privado. Sobre as crianças  até três anos de idade, nada se diz e a coexistência 

entre uma rede pública de EPE do Ministério da Educação e outra, tutelada pelo Ministério dos 

Assuntos Sociais (as IPSS) que dá resposta a essas crianças, da primeira infância, mantém-se na 

atualidade. 
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Sendo, pois, prioritário para o Ministério da Educação o atendimento às crianças a partir dos 

três anos, e criada a rede pública de jardins de infância, torna-se imprescindível a existência de um 

instrumento de trabalho básico – o Plano Nacional da EPE (DL nº 542/79, de 31 de dezembro) que, 

sob a forma do Estatuto dos Jardins de Infância, é um documento transversal a ambas as tutelas, 

ainda que com regulamentação específica para cada tipo, inclusive quanto ao horário e períodos de 

atendimento, são diferentes. A função socioeducativa inicialmente pretendida teve uma resposta 

diferenciada consoante a tutela de atendimento. Para além das linhas pedagógicas orientadoras serem 

diversas, também o conceito de atendimento com caráter supletivo à ação educativa das famílias era 

diferente. 

 Todas estas diferenças no funcionamento das instituições para as crianças são observadas 

politicamente e sucessivas reformas se vão tentando, no sentido da uniformização. Em 1997, o 

Governo de António Guterres, sob a Presidência de Jorge Sampaio, coloca um novo marco na história 

da educação de infância, fazendo publicar a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº5/97, de 10 

de fevereiro), revogando a anterior, com vinte anos (Lei nº 5/77). Neste diploma legal se declara, no 

seu Artigo 2º a EPE como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 

vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita 

cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua 

plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Artigo 2º). Aqui se reafirma 

também que a EPE se destina às crianças a partir dos três anos até ao ingresso no ensino básico; que 

a frequência é facultativa – reconhecendo o papel primeiro da família na educação dos filhos -, que os 

estabelecimentos de EPE devem prestar serviços “vocacionados para o desenvolvimento das crianças 

proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família” (Artigo 3º, 3).  

De todas as mudanças introduzidas pela Lei-Quadro na Educação Pré-Escolar, a introdução da 

componente social de apoio à família nos jardins de infância da rede pública foi, sem dúvida, a mais 

notada pela comunidade em geral, e em particular pelas famílias de crianças em idade pré-escolar, 

sendo bem acolhida nas comunidades locais, pois ampliava a liberdade de escolha das famílias 

(Vilarinho, 2012: 375). 

A EPE é, pois, vista como um serviço público com uma componente social básica de apoio à 

família. No entanto, “esta distinção foi considerada desadequada por muitos profissionais da rede 
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privada que consideravam educativa toda a atividade que desenvolviam com as crianças” (Santos, 

2011: 10). Apesar das conceções e disputas pelo melhor argumento, as crianças a frequentar 

instituições privadas passavam muito mais tempo ausentes das famílias. Por necessidade ou 

comodismo da guarda das crianças estar assegurada para se poderem dedicar a outras tarefas, as 

famílias passaram a reivindicar o máximo de tempo, para as crianças, nos estabelecimentos de EPE. 

Na sequência, outros documentos foram sendo publicados no sentido de legislar sobre os espaços, 

finalidades, equipamentos, localização, condições de segurança e orientações pedagógicas. 

Assim, ainda no ano de 1997, são aprovadas as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE) que, segundo Ana Benavente, Secretária de Estado responsável, constituem “um 

passo decisivo para a construção da qualidade da rede nacional da EPE, implicando a definição de 

referenciais comuns para a orientação do trabalho educativo dos educadores de infância nos 

estabelecimentos que a integram, independentemente da respetiva titularidade” (Despacho nº 

5220/97 – 2ª série). 

As OCEPE são, na atualidade, o documento de referência com caráter vinculativo para os 

profissionais de educação de infância, em Portugal. Com uma última versão aprovada  em julho de 

2016 (Despacho nº 9180/2016), este documento faz menção à Recomendação do Conselho Nacional 

de Educação, no sentido de incluir as crianças dos zero aos três anos no mesmo conjunto de 

princípios pedagógicos, por direito, e apesar da Lei Quadro da EPE considerar apenas as crianças a 

partir dos três anos. O enquadramento geral inclui três tópicos: fundamentos e princípios da pedagogia 

para a infância, intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo –, organização  do ambiente 

educativo. Apontando para uma abordagem integradora e globalizante da educação de infância, 

explicita áreas de conteúdo e as possibilidades de aprendizagens que as crianças poderão realizar 

através da gestão e construção do currículo e da valorização e respeito pelas diversificadas formas de 

aprender, sozinhas, com os pares, com os profissionais, com a interação com as famílias, em contexto. 

Tais orientações decorrem dos fundamentos e dos princípios assim enunciados: desenvolvimento e 

aprendizagem como vertentes indissociáveis; criança como sujeito do processo educativo; resposta a 

todas as crianças; construção articulada do saber. 

Sendo da responsabilidade de cada educador a operacionalização das OCEPE, a educação de 

infância tem um papel de relevo maior nas vidas das crianças cuja educação tem vindo a ser cada vez 
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mais sustentada pelas instituições e menos pela família. Ainda que as famílias estejam a ir cada vez 

mais às instituições, participar nos quotidianos ou nos tempos livres dos filhos, em tempos livres do 

seu ocupado tempo, nas festas de aniversário e outros momentos do calendário cultural pedagógico, 

as instituições têm vindo a regular, a ocupar, a educar os tempos das crianças que passam muito 

pouco tempo, do seu tempo desperto, em casa, com a família. A história da educação de infância tem-

se feito por decretos e por imperativos sociais que transparecem a relevância que o Estado e a 

sociedade têm tido no percurso formativo das gerações infância. Da sua análise podemos extrair muito 

conhecimento sobre as crianças, ainda mais quando estamos diretamente relacionadas com elas e 

podemos fazer investigação, cruzando os factos. 

 

4.3 – Desenvolv imentos recentes da educação de infância em Portugal  

Num contexto político e socioeconómico de incertezas e de crise recorrentes na nossa História, 

é pertinente o olhar sobre as políticas educativas recentes e as respostas efetivas de educação das 

crianças. Ainda que nos debrucemos mais, neste trabalho, sobre o período considerado por Educação 

Pré-Escolar que abrange as crianças no intervalo dos três anos e a idade de ingresso no ensino básico, 

é importante termos presente o esforço dispensado a essa análise, levado a cabo por  Tomás, 

Vilarinho, Homem, Sarmento & Folque (2015), enunciando pontos fortes e pontos fracos sobre:  

- A ecologia da infância como base para a compreensão dos desafios que se colocam à 

educação de infância e aos direitos das crianças – o Estado Social trouxe algumas mais valias às 

condições de desenvolvimento das crianças. Contudo, os efeitos das crises económicas sempre se 

fazem sentir sobre as crianças mais vulneráveis e a educação de infância será um veículo para 

minorar esses efeitos, contribuindo para a cidadania das crianças e para o seu desenvolvimento mais 

harmonioso.  

- O papel do Estado na definição e desenvolvimento da educação de infância em Portugal; a 

rede formal de educação de infância – proteger, cuidar e educar as crianças é um dever gradualmente 

assumido pelo Estado. Ao longo da história da educação de infância em Portugal, várias conceções, 

funções e instituições lhe foram adjudicadas. A polarização entre as respostas à família e à criança 

como sujeito de direitos, enformou documentos legais diversos, não sem algumas tensões, por 
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necessidade das respostas às crianças, às famílias, à sociedade, que se traduzem: práticas tendentes 

à escolarização mais ou menos precoce das crianças; práticas educativas de “qualidade”; relação 

entre distribuição dos recursos humanos e o número de crianças; ênfase no conhecimento científico 

centrado nas áreas consideradas prioritárias e desvalorização dos saberes empíricos e da área pessoal 

e social; desinvestimento nos apoios educativos, sobretudo às crianças que necessitam de educação 

especial; instabilidade profissional dos educadores. 

- As linhas de ação promotoras de uma educação de infância como garante de um 

desenvolvimento social sustentável – recomenda-se uma “proposta coerente” para a educação de 

infância que passará, resumidamente: pelo investimento nas crianças, dando-lhes voz na sociedade;  

pelo respeito dos direitos das crianças, nas instituições; pelo diálogo e articulação de poderes políticos 

e de gestão social; pelo investimento na maior cobertura de idades das crianças, na EPE; pela 

valorização da investigação realizada a partir dos contextos teórico-práticos; pelo incentivo à formação 

e acompanhamento em supervisão, dos profissionais que trabalham com as crianças. 

Nesse documento se discute o alcance da Convenção dos Direitos da Criança como uma 

construção social que tem o mérito de existir mas que não tem a praticidade exigível – os direitos das 

crianças não são respeitados por decreto. Contudo “a educação de infância contribui para a cidadania 

das crianças portuguesas nas suas funções sociais, culturais e íntimas” (Folque et al., 2015: 10) ou, 

dito por outras palavras: “É para nós um dado adquirido encarar a educação de infância numa 

perspetiva global, isto é, sem deixar de ter em conta todos os fatores que nela interferem – escola, 

família e sociedade (Niza, 1979a: 3). Ter direito a ter direitos não é exequível se não houver lugar para 

a aprendizagem da cidadania, num meio onde ocorra a participação efetiva das crianças, que é muito 

mais do que a interiorização de princípios teóricos; as interações de pares e as relações com a 

comunidade educativa, familiar e com o meio, fortalecem as relações sociais e promovem a educação 

em democracia, tendo as crianças um papel ativo no processo (Tomás, 2007). 

A existência de leis e normativos pressupõe mecanismos de supervisão e avaliação quer dos 

organismos, quer dos operacionais, quer dos sujeitos a quem se destinam no fim da linha – assim, o 

modelo organizacional para a educação pré-escolar no nosso país pretende dar uma resposta 

socioeducativa às crianças, de forma regulamentada. Tratando-se de educação pública, o Estado 

encarrega-se de produzir orientações curriculares e outros documentos de apoio, como suporte ao 
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cumprimento do projeto político para a educação, bem como assegurar a formação dos profissionais 

de educação de infância.  

Será um mal menor esta entrega das crianças à sociedade, à “escola” e ao poder político que 

a formata, assumido como garante do bem das crianças, com a concordância dos pais? Haverá tempo 

para as crianças na parafernália de preocupações de resolução das vidas dos adultos? 

Toda esta normatividade é necessária, sem dúvida, mas a sua maior qualidade, quanto a nós, 

encontra-se na abertura à condução de um currículo pensado (e não prescrito) pelo educador 

(fundado nas orientações curriculares nacionais), através de planificação, organização e avaliação do 

ambiente educativo, bem como das atividades e projetos com vista à construção de aprendizagens 

integradas, contando para isso com o grupo de crianças, em contexto, com as suas famílias e outros 

parceiros educativos. 

Se nos diplomas legais o conceito de educação de infância não tem expressão lexical, para 

ser substituído por educação pré-escolar, o campo semântico da educação adota-o, na generalidade. 

E assiste-se  a um paradoxo: nos jardins de infância faz-se educação pré-escolar. Esta é uma 

vicissitude para a qual somos alertados, não só pela sociologia da infância mas também por aqueles 

que se inquietam pedagogicamente (Niza, 1998; Dalberg, Moss, Pence, 2003). 

Sobre a educação de infância, tem Niza vários textos que levam a refletir sobre as “palavras-

instituições” pela força cultural que emanam. É o caso de “Educação Pré-Escolar” que imediatamente 

pode converter as crianças em alunos. Considerando que a instituição “escola” tem um papel 

histórico na educação, entende-a como um processo contínuo desde o jardim de infância à 

universidade, estádios, não ocupando o jardim de infância o lugar de um pré estádio mas antes a 

primeira etapa desse processo, onde as crianças deverão ter as oportunidades de se envolver e 

desenvolver atividades para uma “apropriação crítica da cultura”. E condena qualquer iniciativa 

sistemática aos códigos de alfabetização escrita, de leitura ou lógico-matemática, antes de as crianças 

terem as oportunidades de “penetrar nos segredos” desses constructos que lhes estimulam as 

potencialidades inatas (Niza, 1980). 

Repescando o trabalho exaustivo de pensar a educação de infância em Portugal, pela equipa 

de investigadores vindos de áreas epistemologicamente diversas mas com um interesse de estudo 

comum – as crianças – aplaudimos as recomendações feitas em uníssono, pela sociologia da infância 
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e pelas ciências da educação, sob a forma das linhas de ação que sublinhamos: 

“Torna-se importante consciencializar a sociedade portuguesa de que as crianças são nossa 

responsabilidade coletiva; (...) se consubstancie uma clara afirmação da voz das crianças na sociedade e nos media 

capaz de sensibilizar para (...) os problemas associados à infância; (...) as instituições de educação sejam 

instituições de garantia de totalidade dos direitos das crianças; (...) se inclua na LBSE a educação das crianças dos 

0 aos 6 anos; (...) se reforce  a educação de infância como espaço de construção da cidadania, pela participação 

das crianças, das famílias, dos e das profissionais e da comunidade; (...) se recuse, radicalmente, a escolarização 

da educação de infância, garantindo a sua identidade e os pressupostos que a sustentam” (Tomás, Vilarinho, 

Homem, Sarmento & Folque, 2015: 23, 24). 

Os contributos dados pela investigação multidisciplinar vêm alargando as fronteiras do olhar 

sobre a educação de infância e trazem à luz a complexidade de algo que não se consegue 

normativizar  mais do que o que está para além dos traços comuns encontrados. A desconstrução do 

conceito criança para o seu plural crianças é o indicador das múltiplas entradas que equacionam a 

participação, o contexto social, histórico, político, económico e cultural, as comunidades de origem, a 

formação dos educadores, a institucionalização da infância e os modos como as crianças aprendem a 

vida durante o tempo que lhes é reservado para a educação das suas infâncias.  

 

5.  O Movimento da Escola Moderna (MEM) em Portugal .   

Situamos os alicerces da ponte que pretendemos construir entre a sociologia da infância e a 

pedagogia, de um lado, no olhar sociológico da infância e, do outro, no Movimento da Escola Moderna 

(MEM). 

São variadíssimos os documentos, entre teses de doutoramento, dissertações de mestrado e 

outros escritos que se debruçam sobre o movimento pedagógico português que acolhe a atenção não 

só de quem escreve a profissão de professor, mas também de outros que, embora externamente, se 

interessam pela educação como processo para o conhecimento e como veículo de uma sociedade 

democrática ou, ainda, como objeto de estudo. Trata-se de uma associação de professores que faz 

formação continuada de forma autónoma e cooperada e que construiu uma gramática pedagógica que 

é usada, nas escolas e jardins de infância, pelos profissionais que com ela se identificam.  Para além 
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de uma publicação regular em suporte papel e formato revista, tem uma página web15 que disponibiliza, 

sinteticamente,  a seguinte informação: 

“O MEM surge a partir da atividade de seis professores que se constituíram, em fevereiro de 1965, num 

Grupo de Trabalho de Promoção Pedagógica impulsionado pelos cursos de aperfeiçoamento profissional de 

professores que Rui Grácio promoveu e dirigiu no Sindicato Nacional de Professores. Esse grupo inicial analisava e 

refletia sobre as suas práticas de ensino a partir de relatos apoiados nos trabalhos dos alunos, complementando 

essa atividade com a produção de instrumentos auxiliares do trabalho pedagógico e com a leitura e debate de 

textos promotores do seu desenvolvimento teórico. Estes três objetivos de formação e de construção da profissão 

foram adotados pelo MEM quando, no ano seguinte, Rosalina Gomes de Almeida e Sérgio Niza assumiram, 

estrategicamente, no congresso francês da Escola Moderna, em Perpignan, a responsabilidade de integrar, com a 

discrição requerida pela vida sob ditadura, a Federação Internacional dos Movimentos de Escola Moderna (FIMEM). 

A intenção era conseguirem apoio para o projeto que haviam empreendido e a que se associou a experiência dos 

professores do Centro Infantil Helen Keller, a que ambos pertenciam e onde se utilizavam já as técnicas Freinet, 

introduzidas com o estímulo de Maria Amália Borges antes de partir para o Canadá em 1963.” 

O Movimento da Escola Moderna Portuguesa reorientou, desde os anos oitenta, o seu 

trabalho de formação cooperada e o respetivo modelo pedagógico de intervenção escolar para uma 

perspetiva cultural e comunicativa decorrente dos trabalhos de Vigotsky e de Bruner, entre outros. 

A experiência acumulada nos tempos de resistência, durante a ditadura, constituiu um ensaio 

e um investimento pedagógico inestimáveis para o que foi possível realizar ao longo das últimas 

décadas. Ao anteciparmos a organização democrática do trabalho nas escolas tornou-se mais 

determinante, em regime político-democrático após abril de 74, fazer avançar uma alternativa de 

socialização democrática dos estudantes assente na organização e gestão cooperadas do trabalho 

curricular das turmas, entendidas pelo MEM como comunidades democráticas de aprendizagem”. 

A história do MEM, assim sucintamente apresentada, é amplamente contada por 

investigadores que fizeram do Movimento da Escola Moderna o seu objeto de estudo. Recorremos 

àqueles que consideramos mais esclarecedores, na busca de plausíveis conexões entre as duas 

disciplinas que abordam a infância e as crianças. 

Ana Pessoa (1999) caracteriza, num friso cronológico, a história do MEM: 

i) Antecedentes – de 1920 a 1966 –  referente ao período de instalação à margem: 

pedagogicamente porque pretendia afirmar-se como alternativo à escola tradicional e, politicamente, 

																																																								
15	http://www.movimentoescolamoderna.pt/associacao/referencias-historicas/	
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porque nascia em plena ditadura do Estado Novo. Sem grandes possibilidades de expansão ao setor 

público, investia sobretudo na formação de educadores e professores do ensino particular e mantinha 

contactos com a federação dos Movimentos da Escola Moderna, principalmente com o francês.  

ii) Clandestinidade e Conflitualidade – de 1966 a 1976 – nesta fase ganha o terreno  do ensino 

oficial e irradia simpatia ao nível nacional, assumindo o pioneirismo naquele setor que é hoje 

considerado como educação especial, e assume-se como um movimento político-pedagógico.  

iii) Estruturação – de 1976 aos anos oitenta – vocacionado para a formação de educadores, no 

sentido global do conceito, em autogestão entre pares: “somos nós que aprendemos uns com os 

outros”. 

iv)  Expansão, Auto Confronto e Maturidade – desde os anos noventa – assunção do Movimento 

como uma Associação de profissionais de educação em autoformação cooperada como suporte à 

educação formal. 

Ao longo desta linha do tempo, a autora conta a história da instituição e caracteriza-lhe o 

modelo de trabalho, que à frente exporemos com detalhes. Identifica, ainda, a partir dos documentos 

que lhe serviram de corpus de análise, três inquietações pedagógicas: “a rejeição da pedagogia 

tradicional por não adaptada à contemporaneidade; a educação para a democracia e o 

acompanhamento na formação inicial e contínua de professores” (Pessoa, 1999: 29). 

Pedro Gonzalez (2002), a partir de referências históricas, escrutina aspetos de identificação 

deste movimento pedagógico:  uma linha de formação que valoriza o papel do profissional de 

educação, crítico, no contexto educativo e social; um conceito de educação que privilegia o 

conhecimento e a intervenção no contexto de ação educativa e um saber-fazer pedagógico que visa 

uma prática democrática coerente com os princípios que defende (Gonzalez, 2002: 39). 

Rui Trindade (2003), discute a problemática sobre a influência educativa como modelo da 

educação escolar e o papel do professor nas aprendizagens dos alunos, e elege, para o efeito, o 

campo da inovação pedagógica,  explicitando: 

“Considera-se que pertencem ao campo da inovação pedagógica todos aqueles que por recusarem 

entender o ato de ensinar como um ato que se identifica, exclusivamente, com a difusão de um conhecimento pré-

fabricado e com a imposição de normas exteriores aos sujeitos que aprendem, defendem  que a função do 

professor passa, em larga medida, pelo apoio que este dá aos alunos, no sentido de estes contarem, se 
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confrontarem e utilizarem a informação e os instrumentos culturais que possam contribuir para a sua afirmação 

como pessoas no mundo e nas sociedades contemporâneas” (Trindade, 2003: 21). 

O investigador convocou, para o efeito, os pedagogos que mais marcaram o ideário da 

Educação Nova – dos finais do séc. XIX e que materializou, através das Escolas Novas, práticas 

pedagógicas inovadoras –, para  introduzir a transição ocorrida, já no séc. XX, nos anos vinte/trinta, 

para a Escola Moderna em Portugal, sobretudo a partir da correspondência internacional de Álvaro 

Viana de Lemos com Célestin Freinet. Álvaro Viana de Lemos introduziu, assim, em Portugal, pelos 

contactos trocados com Freinet, nos anos trinta, novas técnicas e materiais para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico 16 . Na justificação para a configuração do objeto de estudo neste movimento 

pedagógico de referência, incluiu: 

- o facto de o MEM não ser um movimento pedagógico efémero, uma vez que é detentor de 

uma cultura pedagógica, com uma história reconhecida; 

- ter um património didático suficientemente significativo capaz de garantir o investimento 

multidisciplinar; 

- a existência de reflexão no seio da instituição, que advém das práticas pedagógicas 

contextualizadas nas escolas, que sustenta os projetos educacionais de caráter inovacional e que 

suscita novas reflexões (Trindade, 2003: 35). 

Assunção Folque (2012), no seu trabalho de análise ao MEM, no que concerne à educação 

pré-escolar, foca o seu olhar na perspetiva sócio cultural da aprendizagem, relacionando-a com a 

pedagogia, em contextos de jardim de infância, tendo como interlocutoras as crianças e os processos 

de aprender a aprender. No seu trabalho incisivo em práticas pedagógicas MEM – sobre o modo como 

este ‘modelo pedagógico’ deixa transparecer como é realizada a meta aprendizagem, a apropriação 

das diferentes literacias através da atividade semiótica e da resiliência -,  descobre os modos de 

aprender a aprender no pré-escolar e “como é urgente e possível perspetivarmos o potencial das 

crianças mais novas para se assumirem como cidadãos e a necessidade de concebermos a educação 

de infância como o primeiro locus da construção da cidadania” (Folque, 2012: 22). 

																																																								
16 Essa correspondência faz parte do acervo documental do MEM e está arquivada nas instalações da sede da instituição. 
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Sérgio Niza, pedagogo 17  fundador do MEM em Portugal e que lhe tem dado rosto até à 

atualidade, confere as raízes históricas deste Movimento tal como a História o documenta, mas, 

enquanto ator principal do percurso, admite a distanciação entre o atual Movimento da Escola 

Moderna e o Movimento Freinet. Desde logo pela diferença que encontra na pretensão de Freinet 

mudar a escola tradicional pelas técnicas, enquanto o principal objetivo do MEM é, desde o seu início, 

a autoformação dos professores em contexto e entre pares, ainda que usando as técnicas que Freinet 

usou para mudar a escola: a utilização da impressora na sala de aulas para reproduzir os textos dos 

alunos em formato jornal e assim poderem criar um circuito de comunicação  com o exterior e 

fomentar a troca de correspondência; as saídas da escola para o meio, como recurso de 

aprendizagens; a escuta dos alunos sobre os seus interesses, como matéria para produção de texto 

escrito; a cooperação; o fomento de relações à distância, como garante do não isolamento. Esta 

estrutura organizativa era desenvolvida com o aluno no centro de toda a atividade, numa atitude 

claramente pedocêntrica, com uma função “ensinante”. E, “Vigotsky ensinou-nos, por exemplo, que os 

alunos aprendem sobretudo no convívio cultural com os adultos e com os pares. O que quer dizer que 

não se aprende principalmente com as lições formais” (Niza, 1997: 71).  

Numa perspetiva sociocêntrica, de inspiração Vigostkiana, o MEM acredita que o que constrói 

a individualidade é o facto de pertencer a um grupo e o enfoque é na aprendizagem e não no ensino. 

Num texto publicado pela primeira vez em 196518, Niza enfatizava já a necessidade de uma 

nova orientação pedagógica como consequência de uma nova orgânica da disciplina e do trabalho 

social, e expõe o objetivo e a dinâmica das reuniões de professores, para fazerem/construírem uma 

escola democrática, distante da escola tradicional, pelo imperativo da modernização relacionada  com 

as conquistas do homem nas tecnologias e no espaço, a partir das reflexões sobre as didáticas de 

cada um, de modo cooperativo e sem ninguém a liderar. 

No dinâmico ano de 1974, no nosso país, numa entrevista ao Século Ilustrado,  Niza19 expõe a 

sua conceção de uma escola para o futuro, argumentando que os “(...) sistemas de ensino são 

																																																								
17 O nome de Sergio Niza consta na obra dirigida por Jean Houssaye (2013), Pedagogues Contemporains. Idées principales et textes choisis. Na sinopse 
pode ler-se: “Em linha com quinze pedagogos – e a sua influência atualmente  sob os mesmos princípios, esta obra apresenta oito pegagogos: F. Deligny 
(França), P. Freire (Brasil), L. Gáspár (Hungria), Goodlad (USA ), H. von Hentig (Alemanha), R. Laporta (Itália), S. Niza (Portugal), F. Oury (França). Exceto 
F. Deligny, que morreu em 18 de setembro de 1996, todos estão em exercício atualmente, em França ou no estrangeiro. A apresentação das suas teorias 
e práticas, feita por um perito do seu pensamento, é seguida de uma seleção de textos inéditos em francês, na maioria”. (Tradução nossa). 
18 Este e outros textos do autor, que iremos usar e aos quais não tivemos acesso em primeira edição, foram publicados de novo numa antologia, in Nóvoa, 
A.; Marcelino, F. & Ó, J. R. do (org.) (2012). Sergio Niza. Escritos sobre educação. Lisboa: Tinta da China. A esta coletânea nos referiremos outras vezes 
para referenciar os textos mais antigos, como “republicado na antologia, 2012 ” com o respetivo nº de página. 
19 Republicado na antologia, 2012 : 49. 
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constantemente aperfeiçoados com a finalidade de criar um novo tipo de homem apetrechado, dizem, 

para a mudança social que deverá ser um facto concreto num novo século que se aproxima...” mas 

alerta para a necessidade política de se pensar uma fisionomia, de projetar atempadamente, uma 

escola humanizada por pessoas que no ano 2000 teriam 37 anos.  

A pertinência de se dispensar atenção à escola e a muito do que a envolve, e às pessoas 

dentro dos alunos nesse contexto educativo, convocada pelos autores que identificámos, questiona o 

isolamento da pedagogia na sociedade e na vida. Esse espaço, que tem vindo a mudar, no âmbito dos 

olhares sobre os alunos e as crianças por força de uma ação reflexiva e política, é ocupado por 

relações sociais cada vez mais elaboradas e que, sem deixarem de ser complexas, admitem uma 

maior proximidade entre adultos e crianças no que concerne aos direitos de escuta e de ação 

efetivamente participativa. 

 

5. 1 -  Aspetos metodológicos de um movimento pedagógico – o  MEM 

 5.1.1 -  Pr incípios do MEM na ação pedagógica dos professores 

As pessoas, crianças e adultos, estão em constante ação dialógica no quotidiano das escolas 

de inspiração pedagógica no MEM. “O MEM assenta num projeto democrático de autoformação 

cooperada de docentes, que transfere, por analogia, essa estrutura de procedimentos para um 

modelo de cooperação educativa nas escolas” (Niza, 1998: 139). No trabalho com os alunos, a tónica 

está na aprendizagem e não no ensino; os alunos experienciam uma democracia direta no seu 

quotidiano escolar; aposta-se num processo educativo centrado na criança enquanto elemento de um 

grupo – há uma demarcação do pedocentrismo para o sociocentrismo; estabelece-se uma ligação 

forte entre a produção da pedagogia e a sua recriação por via do isomorfismo entre professores e as 

práticas pedagógicas com os alunos que inclui uma grande confiança na capacidade autónoma de 

aprender e construir (Gonzalez, 2002). O conceito de “Isomorfismo pedagógico” é muito usado no 

campo lexical do MEM, definido por Niza como: “ estratégia metodológica que insiste em fazer 

experienciar através de todo o processo de formação o envolvimento e as atitudes, os métodos  e os 

procedimentos, os recursos e os modos de organização que se pretende que venham a ser 

desempenhados nas práticas dos professores” (Niza, [2009] 2012: 605). 

Sobre o percurso cooperativo de construção da docência, em contexto escolar, Gonzalez 
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conclui que o MEM “se revela como uma estrutura pedagógica e cultural; baseia-se em valores sociais 

e humanos; respeita as características individuais e as aspirações das pessoas que o constituem, 

atingiu um ponto consistente de desenvolvimento; é flexível porque, em permanente autocrítica, se 

alimenta da reflexão na procura da coerência entre meios e fins que se propõe; é aberto e atento aos 

desafios do mundo dos nossos dias” (Gonzalez, 2002: 223). 

No ano imediatamente anterior à viragem do século, Niza (1999) perguntava-se “para quando 

uma educação para a cidadania democrática nas escolas?” No ano que sinaliza os 30 anos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (2016), a pergunta mantém-se nos círculos académicos, mas 

consideramos que a resposta poderá passar pelo que o autor disse em 1999 e que apontava para a 

vivência efetivamente democrática na escola, desalojando o ensino da cidadania para a democracia:  

“Entre nós, os profissionais do MEM, a cidadania democrática aprende-se no decurso da gestão 

cooperada do currículo: desde as atividades de avaliação às de planeamento cooperado passando pela construção 

cooperada dos saberes e competências cognitivas, pela  regulação das ocorrências críticas, pela reflexão e 

aprofundamento das responsabilidades e dos direitos humanos na organização democrática da democracia dentro 

e fora da escola” (Niza, 1999). 

A partir de um texto de 2001, percebemos  a importância que é dada à escrita,  entendida 

como um andaime imprescindível ao trabalho intelectual do professor que terá a obrigação ética de 

escrever a sua profissão. Nesta perspetiva, a valorização da escrita no percurso educativo da criança 

passará por registar o testemunho disso mesmo, num contexto, num tempo e num espaço, isto é, o 

currículo,  bem como a reflexão das aprendizagens realizadas, para reorientação das práticas 

pedagógicas e para partilha com os pares. Buscando a analogia deste modo de estar na profissão, 

com a cultura da Grécia antiga - onde o currículo foi considerado a pista onde os atletas corriam e 

mais tarde a própria corrida -, explicita claramente a conduta que deverá ter um professor/educador 

do MEM, que deverá “sustentar e balizar a corrida que importa verter em texto para que a possamos 

ver – os que nela correm e os que assistem à corrida – e possamos assim nortear melhor, então, o 

que nela decorre!” (Niza, 2001). Por outro lado, o incremento da escrita numa abordagem ainda “pré-

escolar” passará pela imersão das crianças no ambiente de escritas, tanto quanto lhes possa ser 

proporcionado, considerando o alto poder emancipatório que tem este instrumento cultural. 

Aprender é um verbo de eleição para o MEM, onde quem aprende não são apenas as 

crianças, mas todos, num espaço de iniciação às práticas de cooperação e solidariedade de uma vida 
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democrática (Niza, 1998). A educação radica numa base de negociação curricular, de partilha de 

experiências culturais e materiais, de interajuda com o intuito de se chegar ao conhecimento.  

 

5.1.2 – Pr incípios do MEM no contexto do jardim de infância 

Um modelo pedagógico, modelo curricular ou gramática educativa, como lhe queiramos 

chamar, assim fundamentada, precisa também de ser clarificada quanto ao seu funcionamento, na 

praxis, na escola/jardim de infância. Constam, para elucidação, nos textos que temos vindo a 

referenciar de Niza, um conjunto de orientações que têm a ver com o espaço educativo, com a 

distribuição das atividades no tempo, com a organização de instrumentos de pilotagem da ação 

educativa, assentes em pressupostos que ajudam a entender toda a dinâmica: 

- A constituição dos grupos de crianças (vulgo turmas) com idades diferenciadas, pelo interesse 

no respeito pela diversidade, através da interajuda e colaboração e como garantia da heterogeneidade 

geracional e cultural; 

- A possibilidade efetiva de as crianças se exprimirem livremente e o reforço positivo aos seus 

relatos de vida e às suas opiniões, estimulado pela atitude do educador; 

- O tempo lúdico de atividade exploratória das ideias, dos materiais ou dos documentos para que 

possa ocorrer a interrogação e daqui se espoletem projetos radicados nos interesses das crianças.  

Para os alimentar, os educadores terão um background de formação cooperada, entre pares, 

que transmitem ao grupo, baseada na organização democrática das tarefas, de valores, de livre 

expressão e atitude crítica (Niza, 1998: 142-155). 

Ao considerarmos a frequência do jardim de infância como a primeira etapa do sistema 

educativo (tal como definido na atual Lei de Bases do Sistema Educativo - LBSE), a avaliação também 

é uma componente do sistema. Assim, o MEM, ao desenvolver um treino democrático nas práticas 

pedagógicas, inclui a autoregulação e a implicação paritária das crianças com os educadores, nos 

juízos de valor. É usada, para o efeito, a estrutura de um conselho - onde se faz uma avaliação 

formativa em cooperação -, e outros instrumentos de registo de apropriação coletiva do grupo, que 

servem para dar informações. Os pais são também solicitados a participar na avaliação pois são 
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convidados a partilhar experiências no jardim de infância.  

O diálogo com os pais e com a comunidade, envolvendo-os e implicando-os nas trocas de 

saberes é considerada uma mais valia para que o jardim de infância possa cumprir o seu  papel de 

mediador e de promotor das experiências culturais das populações que serve.  

  “Os alunos, com a colaboração do educador, reconstituem através de projetos de trabalho, os 

instrumentos sociais de representação, de apropriação e de descoberta, que lhes proporcionam uma 

compreensão mais funda, através dos processos e dos circuitos vividos, da construção e circulação dos saberes 

científicos e culturais” (Niza, 1998: 142). 

A exequibilidade de uma ação educativa com estes fins pressupõe como princípios 

orientadores enunciados por Niza: 

1 - Os meios pedagógicos veiculam, em si, os fins democráticos da educação;  

2 - a atividade escolar decorre sob a forma de contrato social e educativo;  

3 - a prática democrática da organização partilhada por todos, institui-se em conselho de 

cooperação, onde se faz semanalmente o balanço e se regula a vida sociomoral do grupo;  

4 - os processos de trabalho escolar reproduzem os processos sociais autênticos da 

construção da cultura, aproximando a didática do sentido social da escola, para que os alunos 

assimilem os conteúdos das áreas do saber da forma mais adequada para cada um;  

5 - a informação partilha-se através de circuitos sistemáticos de comunicação dos saberes e 

das produções culturais dos alunos;  

6 - as práticas escolares dão sentido social às aprendizagens dos alunos, através da partilha 

dos saberes e das formas de interação com a comunidade;  

7 - os alunos intervêm ou interpelam o meio social e integram na aula “atores” comunitários 

como fonte de conhecimento dos seus projetos (Niza, 1998: 142-144). 

Quando Folque (2012) se debruça sobre o modelo pedagógico do MEM, no que se refere ao 

processo/modo de aprendizagem no pré-escolar, e desenvolve o seu trabalho empírico em contextos 

de jardim de infância MEM, constrói a sua argumentação sobre três linhas:  
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i)  A metacognição – cuja contribuição na aprendizagem é identificada por Flavell (1979) como 

“a monitorização ativa e consequente regulação e orquestração de atividades de processamento da 

informação relativas a objetos cognitivos ou aos dados que os fundamentam” (cit. Folque, 2012: 76) e 

retomada por outros autores do “aprender a aprender” (Pramling, 1988, 1996; Bruner, 1996; Muijs e 

Reynolds, 2001; Watkins, 2001), como um fator determinante para a qualidade das aprendizagens, 

por quanto potencia a tomada de consciência, a responsabilidade e o controlo dessa aprendizagem 

(Folque, 2012: 76). A intervenção dos educadores na atividade direta com as crianças pode 

desencadear um processo gradual de aprendizagem autoregulada, consciente,  conducente à 

autonomia das crianças. À medida que as crianças assumem progressivamente o controlo da 

aprendizagem, refletindo e aprendendo a geri-la em cooperação com os outros, acontece 

metacognição, uma vez que as crianças desencadeiam formas próprias de perceber o que é aprender 

e de como se aprende, em paralelo com o desenvolvimento da sua linguagem (Bruner, 1996).  

ii) A apropriação de literacias – as crianças, sobretudo através do jogo que incita à exploração, 

apropriam-se de métodos e práticas de construção do conhecimento que fazem parte da herança 

sóciocultural da sociedade e, perante os diversos ambientes em que estiverem inseridas, aprendem. 

“ O desafio que se coloca à educação de infância é saber relacionar o conhecimento informal da 

criança, as suas modalidades e atividades, com os conhecimentos utilizados pela sociedade nas 

diferentes áreas do saber (Folque, 2012: 81). As crianças atribuem significado cultural “às coisas” e 

aos seus produtos envolvendo-se de forma autêntica na apropriação de diversas literacias. 

iii) A disposição para aprender – a autora desbrava os modos como as crianças se 

relacionam e compreendem as aprendizagens que realizam. Consoante a orientação dos discursos dos 

adultos mais vocacionados para os resultados ou mais focados nos processos, as crianças 

desenvolvem diferentes atitudes para a aprendizagem. A resiliência é uma disposição para aprender 

emanada das crianças que persistem, em encontrar respostas em si próprias ou com a mobilização 

dos outros ou do meio próximo, para ultrapassar a frustração que muitas vezes acontece perante as 

coordenadas que lhes são dadas. Transportada para o contexto empírico, Folque vai concluindo que há 

elementos essenciais na pedagogia do MEM que se relacionam com ambientes que promovem a 

resiliência: nas comunidades há apoio para correr riscos e aumentar o poder de aprender; o trabalho 

de aprendizagem é sustentado em pesquisas e produções  e é impulsionado pelos interesses e 

experiências das crianças; os pares interajudam-se na resolução de problemas; a participação na 
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tomada de decisões e a negociação são vetores de agência das crianças, que promovem a resiliência 

(Folque, 2012: 380). 

A incursão pela história do MEM em Portugal, pelo olhar de quem antes de nós a (d)escreveu, 

possibilitou-nos andaimar o nosso trabalho de visualizar a relação das crianças com as culturas, num 

ambiente específico em que vivem grande parte dos seus dias – o jardim de infância. Desconstruir os 

princípios pedagógicos do MEM, assentes em alicerces da psicologia cultural, com alguns dos muitos 

autores – Grave-Resendes (1989); Vasconcelos (2005); Gonzalez  (2002); Pessoa (1999); Ribeiro 

(2001); Trindade (2003); Serralha (2008); Folque (2012); Brazão (2008)) – que se têm debruçado 

sobre a temática, à luz das teorias socioculturais da aprendizagem, interessou-nos também pelo 

importante contributo à nossa interpretação das culturas infantis. 

 

6 -  Breve s íntese dos olhares sociopedagógicos cruzados sobre a infância  

A imagem da realidade captada a partir da exposição que acabamos de fazer não cabe tanto 

na especificidade geracional da infância (Qvortrup, 2001) mas, se quisermos escrutinar a ocorrência 

da participação (Corsaro, 2001), visualizamos sem dificuldade o ofício de criança-aluno (Sarmento, 

2011a; Sacristán, 2006). O jardim de infância que pressupõe a organização de todo o seu quotidiano 

– tempo, espaço, instrumentos de regulação e avaliação – dinamizado por processos de cooperação, 

evidencia a inerência da participação de todos, logo das crianças também, numa lógica de 

aprendizagens com sentido.  

O direito à participação, embora enunciável  como tal, não se concretiza num diploma legal 

nem esclarece quanto ao tipo de participação que as crianças podem efetivar. Fernandes & Tomás 

(2009) sistematizam o conceito de participação no contexto educativo, segundo pressupostos de teor:  

i) epistemológico – que olham o grupo social das crianças a partir de enfoques interdisciplinares (na 

esteira de Prout, 2005), indo além da análise dicotómica biológico vs social, natureza vs cultura e 

adulto vs criança; ii) sociopolítico – que consideram a criança sujeito de direitos e a infância como um 

grupo geracional onde as crianças são atores sociais, numa lógica de relações horizontais 

efetivamente participativas e emancipatórias; iii) pedagógico – onde a reflexividade da ação/praxis 

confere às crianças os direitos de ser competente, com voz, interventivo na organização e condução 
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do processo educativo que lhe diz respeito. 

Ainda que longe dos objetivos e rotinas da escolarização, o jardim de infância, contudo,  não é 

alheio aos fins pedagógicos do desenvolvimento integral das crianças. Os processos que definem o 

aluno e o distanciam da criança têm importância relevante. 

Se quisermos olhar, no jardim de infância, a infância como um paradigma social, onde as 

crianças existem independentemente de serem aprendentes (James & Prout, 1990), o foco está no 

ser criança, no presente, antes daquele em que se vai tornar, contrastando com o pensamento 

dominante, como afirma Gunilla Halldén: “Em contraste com este quadro dominante, os académicos 

ligados aos novos estudos sociais da infância lançaram a ideia de que as crianças estavam a ser 

vistas como já sendo e não a tornar-se em”20(Halldén, 2005: 4).  

Ora, esta outra conceção de infância não reduz talento ao acompanhamento das crianças que 

frequentam os jardins de infância onde se desenvolve uma pedagogia MEM, quanto ao respeito pelos 

seus direitos,  quando ouve as crianças no desenvolvimento de um currículo comparticipado e 

socialmente legitimado por elas, e, ainda, quando constroem culturas de pares, identificadas, em 

outros, por Prout & James (1990) e Alenen (1990), para um profundo conhecimento da infância. 

A linguagem pedagógica do MEM será um contributo para o entendimento da criança cidadã 

que se encontra logo nos primeiros momentos da rotina diária do jardim de infância, onde as crianças 

dizem, contam o que lhes é mais significativo, em interação com os adultos e pares, num registo solto 

de acolhimento e inclusão necessários, no exercício de uma cidadania restrita como sugerem Tisdall & 

Prout (2006) e, a partir do qual estabelecem os seus projetos de interesse, diários, povoados das 

ideias dos seus universos culturais, livres da imposição de um capital cultural escolarizante, contrário 

às suas lógicas. O modo como depois os levam à prática será esmiuçado adiante, em torno dos 

objetos de cultura que produzem. 

 

  

																																																								
20 Tradução nossa. 
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CAPÍTULO I I  -  As cr ianças e a cul tura/culturas infant is 

 

 Desde que o conceito de cultura surgiu no séc. XIII, até hoje, as discussões epistemológicas 

não cessam. Pensar a humanidade na diversidade é matéria das ciências sociais, sobretudo da 

sociologia e da antropologia, mas também das ciência da educação. A discussão em torno da cultura, 

na infância, desde logo na formulação do conceito no singular (mais homogeneizante) ou no plural 

(mais particularizante), tem-se vindo a fazer, sobretudo no meio académico, conferindo ao debate 

várias abordagens e respetiva produção de textos. É nosso propósito recolocar a análise nos modos 

como as crianças e a educação de infância se relacionam com a cultura. Para o efeito, começamos 

por convocar os estudos de quatro especialistas da cultura, de áreas diferentes, cujo contributo nos 

ajuda a enquadrar os significados do conceito. A seguir, procuramos os contributos de investigadores 

de referência mais focados na cultura relacionada com a infância – nas perspetivas 

socioantropológicas, psicológicas e pedagógicas. Depois, ensaiamos uma possível resposta para o que 

serão as culturas infantis em contexto de jardim de infância, sob o olhar das culturas visuais.   

 

1.  Cultura – à procura do(s) s igni f icado(s)  

1.1 – Com  Cl i f ford Geertz numa abordagem semiót ica da cul tura 

Clifford Geertz, antropólogo americano cujo pensamento foi influenciado essencialmente por 

Ludwig Wittgenstein e Max Weber, tem-nos dado um contributo inestimável para a concetualização de 

cultura, com os seus trabalhos. Eles contam a história do seu olhar sobre a cultura, baseado em 

estudos empíricos que superam o cunho etnocêntrico, trazendo-nos uma Interpretação das Culturas - 

obra clássica disponível desde 1973 e que aborda temas até hoje discutidos em contexto escolar, 

congressos e na literatura antropológica. Um dos últimos enfoques é a abordagem semiótica da cultura, 

por reação contra o estruturalismo de Levy-Straus e outros.  Geertz interessou-se pelos símbolos;  

como os símbolos podem explicar o processo social;  como os símbolos adquirem significado, não 

pelas relações entre si, mas pelos papéis que desempenham nas vidas das pessoas. 

Para  sustentar uma discussão bem acautelada sobre a conceção de cultura, Cliff Geertz leva-

nos pela tapeçaria dos seus ensaios adentro, até à sua preocupação semiótica, para a descrever. 
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Assim, vai-se referindo, na sua obra, às práticas sociais como “textos”, como um conjunto de símbolos 

com conexões de sentido, construídos pela ação dos sujeitos socais. Sob este olhar, a cultura constitui-

se como um narrativa que vai sendo desfiada no exercício das práticas sociais.  “Acreditando, como 

Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental 

interpretativa, à procura do seu significado” (Geertz, 1978: 15). Tal análise exige um trabalho 

minucioso de leitura e descrição densa para se produzir uma explicação do que vai sendo transmitido 

através das práticas sociais; isto é, uma possível interpretação de cultura, já que “(...) apenas se tem 

acesso àquela [parte do discurso] que os nossos informantes nos podem levar a compreender” 

(Geertz, 1978: 30). 

O homem como ser natural não existe para o antropólogo Geertz, como não existe a criança 

natural para o sociólogo da infância, por não ser possível isolar  o ser do contexto diversificado de 

costumes no tempo e no espaço, onde veste diversas camadas: a biológica, a psicológica, a social e a 

cultural, que precisam de ser bem analisadas para se perscrutar as relações  de sustentação ou 

interdependência  entre elas, reveladoras do edifício da vida humana. Para fazer essa análise, o autor 

propõe duas ideias: 

- a cultura é vista, não como complexos de padrões  concretos de comportamento, mas 

como um conjunto de mecanismos de controlo, para governar o comportamento; 

- o homem é o animal que mais necessita desses mecanismos de controlo, que não estão no 

seu genoma, para ordenar o seu comportamento (Geertz, 1978: 56). 

Esta perspetiva de cultura como mecanismo de controlo remete-nos para o homem como ser 

social permeável às experiências, aos símbolos, aos significantes que, pelas suas capacidades inatas, 

vai transformando em significados: ao longo dos tempos, o homem primitivo vem evoluindo porque foi 

construindo um “fundo acumulado de símbolos significantes” – os pré-requisitos da cultura (Geertz, 

1978: 61) – através das sua grande capacidade de aprender os produtos culturais que transforma em 

novas ideias, valores, atos, emoções. 

Ora, partindo deste formulado, a universalidade do homem como ser homogéneo, onde se 

pretende excluir tudo o que o diferencia do outro – e que é muito – não se pode colocar. A variedade e 

a sua compreensão serão o que tem impacto no estudo da cultura. “Assim a cultura nos modelou 
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como espécie única – e sem dúvida ainda nos modela como indivíduos separados. É isso que temos 

realmente em comum  - nem um ser subculural imutável, nem um consenso de cruzamento cultural 

estabelecido” (Geertz, 1978: 64) . 

 

1.2 – Com Denys Cuche e um olhar sobre a cul tura como um processo 

dinâmico 

Para Denys Cuche, antropólogo e sociólogo francês, é pela cultura que é possível distinguir os 

povos: pela dinâmica que a cultura  imprime aos contextos nas trocas entre o homem e o ambiente e 

que levam à transformação de uns e do outro. Esmiuçando o uso do conceito particularmente nas 

ciências sociais, Cuche deixa transparecer ao logo do seu trabalho que o homem é essencialmente um 

ser de cultura e pela cultura se transforma a natureza (do homem e do meio).  

“Nada é puramente natural no homem. Até mesmo as funções humanas que correspondem a 

necessidades fisiológicas, como a fome, o sono, o desejo sexual, etc., são informados pela cultura: as sociedades 

não dão exatamente as mesmas respostas a essas necessidades. ...É por isso que a injunção : “sê natural”, 

muitas vezes repetida às crianças, em particular nos meios burgueses, significa na realidade: “sê em 

conformidade com o modelo de cultura que te foi transmitido” (Cuche, 1999: 11). 

Na busca das origens de cultura, Denys Cuche recua aos primórdios do aparecimento do 

termo, aos séculos XVIII e XIX da França e da Alemanha e encontra, na genealogia do termo e nos 

traços característicos da burguesia intelectual alemã - a sinceridade, a profundidade, a espiritualidade 

–  a especificidade de uma nação, à época, resultado do pensamento das Luzes. E uma ideia de 

cultura assim caracterizada implicaria que cada povo, através da sua cultura, teria um destino 

específico a cumprir (Cuche, 1999: 35). 

Mas a ideia de cultura evolui sem parar, sofre uma miscigenação com o conceito de civilização, 

é esmiuçada no debate ideológico até à distinção profunda consoante é usada por uma ou outra nação 

e, desse trabalho intelectual, se chega ao debate contemporâneo sobre cultura nas ciências sociais, 

sem entendimento claro do seu uso no singular/universalista (cultura) ou no plural/particular 

(culturas). 

Nos Estados Unidos, o conceito cultura ocupa lugar na antropologia, na psicologia e na 

sociologia, como o que caracteriza a unidade das várias etnias com a nação americana. Esta postura 
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uniformizante das características diversificadas  da cultura vai sendo constantemente questionada pelo 

legado teórico e concetual das ciências sociais, atravessa a história dos fenómenos culturais e vai-se 

dissimulando nos modos de estudar a cultura , na sua relação com o indivíduo. E será um vaivém 

entre a influência da cultura sobre o indivíduo e as reações do indivíduo à sua cultura, a discussão em 

torno de uma configuração cultural dinâmica que ocupará os investigadores ao longo da História, uma 

vez que: “Toda a cultura é um processo permanente de construção, desconstrução e reconstrução. O 

que varia é a importância de cada fase, segundo as situações” (Cuche, 1999: 98). E, continuando a 

busca de significados para cultura, com o mesmo autor, a descrição que encontramos, a partir das 

várias ciências sociais, culmina sob a forma de paradoxo, pois, por serem necessariamente 

interpretativas e expressivas, transparecem também as identidades críticas concetuais dos 

investigadores.  

Se por uma lado tais conclusões não nos dão uma definição por excelência que gostaríamos 

de encontrar, por outro, entendemos que o não fechamento do conceito permite novas entradas no 

campo e, portanto, outros contributos serão válidos. Todo o trabalho dialético desenvolvido até aqui 

será sempre uma mais valia para a compreensão alargada do que será a cultura e sobre os seus 

constituintes: 

  “O conceito de cultura conserva hoje toda a sua utilidade para as ciências sociais. A desconstrução da 

ideia de cultura subjacente aos primeiros usos do conceito – ideia marcada por um certo essencialismo e pelo 

“mito das origens”, supostamente puras, de toda a cultura – foi uma etapa necessária e permitiu um avanço 

epistemológico. Foi possível pôr assim em evidência a dimensão relacional de todas as cultura. No entanto, ter em 

conta a situação relacional em que uma cultura se elabora não deve levar-nos a descurar o interesse pelo conteúdo 

dessa cultura, pelo que ela significa em si própria (Cuche, 1999: 162). 

No exaustivo trabalho de Cuche sobre o uso da noção de cultura, dá-se conta de como é 

requerido numa vasta área disciplinar, para além da antropologia e da sociologia (onde acrescentamos 

as ciências da educação), refletindo também uma amplitude que resvala para novas terminologias 

como cultura política, cultura empresarial, cultura de imigrantes, cultura da morte e, agora do nosso 

interesse, cultura infantil. 
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1.3 – Com  Lev Vigostky e a relação da cul tura com a elaboração do 

pensamento 

Lev Semionovich Vigotsky nasceu na Bielorússia no final do séc. XIX e tornou-se, nos poucos 

anos da sua vida, um dos mais influentes nomes da psicologia histórico-cultural, ao nível mundial. Pela 

amplitude do seu pensamento e campo de estudos,  a educação beneficiou  do seu contributo sobre 

os processos de mediação, entre o indivíduo e o meio, que levam à aprendizagem e consequente 

desenvolvimento. Paralelamente à sua formação em psicologia, o alargamento da área das ciências 

humanas sempre o interessou, tanto que o seu primeiro livro publicado se chamou Psicologia da Arte 

(1925). Contemporâneo do suíço Jean Piaget, psicólogo também mas mais orientado pelas ciências 

biológicas, Vigotsky traz um importante contributo ao entendimento do desenvolvimento mental. 

Ambos os autores se destacaram na psicologia do desenvolvimento, portanto, só que as diferenças de 

abordagem foram significativas: Piaget coloca a tónica nos aspetos estruturais e nas leis de caráter 

universal (de origem biológica) do desenvolvimento, enquanto que Vigostky destaca os contributos da 

cultura, da interação social e da dimensão histórica do desenvolvimento mental. 

A sua obra foi ignorada durante muito tempo, em parte pela sua curta vida, mas também pela 

dificuldade de leitura dos seus textos escritos em russo, passando a ser mais difundida após as 

traduções. Algumas merecem reparo dos críticos, por falta de fidelidade ao original, mas graças ao 

trabalho dos seus colaboradores e seguidores Alexander Luria e Alexei Leontiev, a sua obra foi 

disseminada. No ocidente, a primeira tradução de um livro seu, ocorreu em 1962, nos EU – 

Pensamento e Linguagem.  

E porque a questão da cultura e da sua relação com a natureza humana ofusca a 

compreensão do ser humano, desde a mais tenra idade, transversalmente a antropólogos, sociólogos 

e psicólogos, o contributo de Vigotsky é pertinente também neste trabalho, quando buscamos 

entendimento sobre “as culturas infantis” - na sua abordagem histórico cultural, a compreensão do ser 

humano passa por entender e analisar as relações sociais onde se desenvolve.  

Encontrámos em Alex Kozulin (2003) um esclarecedor contributo à obra de Vigostky e por isso 

o convocámos. O autor organiza a sua explicação sobre a cultura através da formulação de três 

questões sobre as quais disserta: 



	98	

1 – Multiculturalismo: a cultura e a aprendizagem andam sempre ligadas uma vez que é pela 

aprendizagem que a cultura se transmite de geração em geração. Cada cultura tem um conjunto de 

ferramentas psicológicas próprias e a sua apropriação é uma forma de literacia; logo diferentes 

literacias estão diretamente relacionadas com ferramentas psicológicas que, uma vez dominadas, se 

transformam em conhecimento; 

2 – Mediação: a criança já provou há muito que não é um recetáculo de informações, passivo, 

mas que os processos socioculturais estão na base do desenvolvimento mental superior, isto é, ela 

estabelece relações importantes entre o ambiente social em que se insere e as suas faculdades 

psicológicas. Então, o ambiente, as ações, as emoções, os artefactos, os outros, interferem no 

processo da sua construção intelectual. 

3 – Potencial de aprendizagem: o autor identifica aqui uma tensão entre a capacidade da 

criança antecipar um ação e a capacidade de orientar o seu desempenho pela ação da instrução. E diz 

que em lugar de se estudar o desempenho individual da criança, o foco deve estar  no balanço entre o 

antes  e o depois da ação mediada (Kozulin, 2003: 17) – aquilo  a que Vigotsky chamou Zona de 

Desenvolvimento Próximo (ZDP), referindo-se à distância que existe entre um ponto do 

desenvolvimento da criança determinado pelo seu desempenho independente e o nível de 

desenvolvimento potencial determinado pela solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com os pares . 

Partindo do princípio de que toda a ação físico-mental encontra as suas origens no plano 

histórico-social, Kozulin (2003) convocando Vigotsky (1978), atribui ao meio social um papel fulcral 

para se compreender o processo de maturação psicológica; é no meio, e pelas trocas que aqui 

acontecem com o individuo, que são proporcionados os requisitos  necessários para espoletar o que 

vêm a ser os seus comportamentos; é pela mediação da cultura que o ser humano se desenvolve 

como tal e que atinge os “processos mentais superiores”– o pensamento verbal, a memória lógica, a 

atenção seletiva, o pensamento matemático, etc.  

À medida que o individuo estabelece relações interpessoais, as categorizações 

interpsicológicas vão-se transformando em categorias intrapsicológicas e assim se vai formando a 

estrutura mental do ser humano. Nesta interação estão presentes todos os constituintes sociais 

exteriores a si, as ferramentas simbólicas, que medeiam o processo. E cada cultura tem as suas 
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próprias ferramentas de construção, ainda que a linguagem seja, por excelência, o mecanismo de 

ligação entre a atividade social e a atividade mental (Kozulin, 2003: 16). A relação entre a chegada ao 

conhecimento, pelo aporte de aprendizagens várias, fica inequivocamente marcada pela transformação 

da experiência social.  

Também no seu trabalho de investigação sobre “o aprender a aprender no pré-escolar”, 

Assunção Folque (2012) dedica um capítulo às perspetivas socioculturais da aprendizagem, onde 

reforça o impacto das interações culturais e sociais nos processos de aprendizagem. Da sua 

abordagem à teoria sociocultural, inspirada em Vigostky (1978; 1996), salientamos as pontes que 

estabelece com a base teórica das práticas pedagógicas do MEM e o papel que atribui à cultura, no 

modo como as crianças constroem conhecimento entre pares, mais novos e mais velhos, mais 

experientes e menos experientes. 

 

1.4 – Com  Gi l les Brougère e especi f ic idade da cul tura lúdica 

 Numa perspetiva de cultura lúdica, se considera a abordagem do filósofo e professor de 

ciências da educação, que se dedica à investigação sobre o universo lúdico infantil, Gilles Brougère. 

 As crianças, nas suas interações, fazem do brincar o espaço de criação cultural por excelência. 

O fluxo de relações entre si e a significação social externa, consoante os contextos em que se 

desenrolam as ações, gera comportamentos de jogo que enformam a atividade lúdica. Essa relação 

pelo jogo, com uma cultura preexistente, dá lugar a uma atividade cultural lúdica. A cultura lúdica é 

composta por um conjunto de referências que as crianças dominam, fazendo o jogo acontecer. Essa 

competência permite-lhes distinguir a realidade do faz de conta e produzir uma realidade alternativa. 

Munem-se – apreendendo-o da realidade que vivenciam – de esquemas, de regras, de estruturas que 

adaptam, simplificando ou tornando mais complexo, para desenhar uma linguagem própria, daquele 

lugar, daquele grupo e seus interesses.  

Brougère (1998) refuta a ideia de que o brincar seja uma atividade independente da cultura; ela 

está inserida num sistema de significações e a criança, ao brincar, recorre ao seu background para lhe 

dar sentido. 
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Para melhor compreender o processo de construção de uma cultura lúdica, o autor recua até às 

interações entre o bebé e a mãe, considerando essas experiências como as percussoras do brincar, 

que vão aumentando  de volume pela frequência e pela introdução de novos objetos na brincadeira. 

Trata-se portanto de um constructo cultural, pela via do jogo, que a criança vai desenvolvendo no seu 

percurso e interações sociais com os elementos que a rodeiam (sejam os outros, os objetos ou as 

situações), isto é, dentro de uma cultura que a envolve. A criança cria e recria os significados que 

acolhe e transforma - através do jogo -, aquilo que recebe por via oral ou por outros meios de difusão 

como os media ou os produtos de mercado, e produz novo, por efeito das suas experiências lúdicas.  

Sendo assim, a cultura lúdica assenta num conjunto de regras e significações próprias do jogo 

que permitem e potenciam uma dinâmica e interações enriquecedoras de toda a atividade lúdica; num 

conjunto de procedimentos que torna o jogo possível mas que pressupõe também o seu domínio, a 

sua interpretação, distinguindo-o do real. Por outro lado, as crianças ou as pessoas que jogam, criam 

esquemas próprios em função dos contextos, dos hábitos lúdicos, dos interesses, que dão forma a 

essa cultura.  Os brinquedos cooptados pelas crianças, para o jogo, funcionam como objetos de 

transformação e produção da cultura lúdica. Esta característica da produção da cultura, pelos 

indivíduos que nela participam, é ativada por operações  concretas que são as próprias  atividades 

lúdicas, ou seja, a criança adquire e constrói a sua cultura lúdica brincando, participando nos jogos de 

pares, observando os outros, integrando objetos no jogo, atribuindo às suas interações um vínculo 

social. Para essas experiências, que se vão tornando cada vez mais complexas, contribuem também 

os elementos provenientes da cultura exterior que envolve a criança. Como tal, a cultura lúdica é um 

ato social. 

Uma outra perspetiva da cultura lúdica pode englobar o conjunto de pressupostos e produtos 

que os adultos pensam e fabricam para as crianças. Esta perceção produzida pela sociedade, pode 

também ser considerada como cultura lúdica adulta, segundo Brougère (1998), e pode interferir na 

cultura lúdica infantil, mas, mesmo assim, não lhe rouba o espaço próprio de interpretação lúdica, 

fruto das interações solitárias ou coletivas das crianças.  

Apesar do jogo ter um papel de destaque na cultura lúdica, o autor tem a cautela  de não 

afirmar  que ele esteja na origem da cultura. Esse papel diferencia-se de outros, protagonizados pelas 

variadíssimas experiências das crianças, porque é através do jogo que a criança experiencia o 

processo cultural e tira proveito de toda a complexidade da interação simbólica. 
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 1.5 – Com  Char lot te Hardman e a relação das cr ianças com a cul tura 

Charlotte Hardman, da universidade de Durhan (UK), apresenta-se, na sua própria página 

institucional, como tendo uma carreira investigativa no campo da antropologia que a levou a interessar-

se pelas brincadeiras das crianças em contextos informais (nos parques, nos recreios), mas também 

por outros grupos sociais como as mulheres no Nepal, e por grupos religiosos. E diz que o seu projeto 

pode ser entendido como um guarda-chuva aberto nos anos 70 que abriga os “muted groups” – 

grupos cuja articulação com outros setores da população  não é fácil; grupos marginais ou submissos 

a outros grupos – tanto em termos de idade, como as crianças, ou pelas tradições e hábitos ou, ainda, 

pelas diferenças de cultos religiosos. A sua importante investigação sobre as crianças, nos anos 70, 

sugere que deve existir uma antropologia das crianças e que as crianças devem ser estudadas como 

um grupo por direito próprio21. 

O seu texto Can there be an anthropology of children, originalmente publicado em 1973 

(Hardman, 2001 [1973]), discute como as várias escolas antropológicas veem a criança – desde os 

evolucionistas e os culturalistas, até aos que se debruçam sobre a produção do conhecimento e 

linguagem.  A autora considera que nenhuma destas interpretações  deixa espaço ao entendimento 

que as crianças têm sobre o mundo. 

Para Charlotte Hardman (2001 [1973]), não faz sentido pensar a criança baseado numa 

conceção de criança passiva, espetadora que assimila e aprende com o adulto, com pouca autonomia  

e que é conduzida socialmente para um determinado padrão.  Propondo-se a um outro olhar, o de 

estudar os modos de autonomia das crianças  no seio das culturas dos adultos,  considera que há um 

conjunto exclusivo de crenças, valores, jogos,  símbolos, tradições orais e ideias que as diferencia dos 

outros grupos sociais, independentemente das crianças que a constituem em cada momento. Apesar 

de também fazerem imitação dos pontos de vista dos adultos, as crianças não são um receptáculo da 

cultura adulta.  

 No seu estudo, a autora disseca os argumentos do pensamento primitivo sobre a infância, 

relativamente ao que diferencia as crianças dos adultos, perpassando pela literatura antropológica 

desde o séc. XIX com Spencer e Tylor (1882) – que viam o desenvolvimento individual como “um 

																																																								
21 Conf. https://www.dur.ac.uk/theology.religion/staff/profile/?id=2013 
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epítome da evolução da raça”22 (Hardman, 2001, [1973]: 506) e que influenciou algum pensamento 

psicanalítico, psicológico e antropológico da primeira metade do séc. XX – para discutir as perspetivas 

sobre o pensamento infantil. A partir das suas reflexões, conjugadas com suporte empírico, apresenta-

nos duas convicções acerca dos modos como é interpretada a movimentação das crianças no mundo 

dos adultos – “As crianças  podem ter um mundo autónomo, independente de alguma extensão do 

mundo dos adultos; e em segundo lugar que os pensamentos das crianças e o comportamento social 

podem não ser totalmente incompreensíveis para os adultos, desde que não tentemos interpretá-los 

em termos adultos”23 (Hardman, 2001, [1973]: 513) -, levando-a a concluir que as crianças são um 

segmento da sociedade que exibe um conjunto de crenças, valores e interrelações  exclusivamente 

delas, que nos permite compreendê-las e que nós podemos começar a entender as crianças 

observando-as, e ouvindo as suas interpretações sobre os modos como vão colecionando o que têm na 

mente. Com esta premissa, a antropóloga é pioneira de uma antropologia das crianças, relacionando-

as com a cultura,  acreditando que as crianças têm muito para oferecer e que podem trazer novos 

contributos aos modelos de sociedade. 

Por isso, pensar a cultura no singular induzir-nos-ia à homogeneidade. 

 

2 -  Em síntese: cul tura ou cul turas infant is? 

 

Trabalhando minuciosamente, desbravando paradoxos e comparando teorias que se distanciam 

da realidade de outras que são encontradas no campo, Geertz (1978) demonstra  como são 

importantes todas as informações que se podem ler nas finas linhas que constituem a teia de relações 

entre o homem e o contexto, tornando-se em construções simbólicas. Fazendo uma leitura das 

sociedades como sendo textos cheios de significados de quem os produz e de quem os interpreta, 

percebe que culturas diferentes dão origem a ações e interpretações diferentes – pois  a estrutura 

heterogénea, decorrente do comportamento humano, a tal conduz .   

Quando falamos com interlocutores leigos em matéria socioantropológica, isto é, com um 

cidadão comum, acerca da cultura, e a propósito, por exemplo, de uma criança que brinca com as 

folhas secas no chão, imediatamente se reporta ao significado, também do senso comum, de cultura 

como um pack de conhecimentos e capacidades intelectuais considerados necessários a um povo 

																																																								
22 Tradução nossa 
23 Tradução nossa 
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civilizado (e dessa origem nos falava Cuche, 1999) e/ou ainda, de natureza comportamental e 

simbólica que caracteriza um povo. Esta definição aligeirada de cultura, reminiscente do iluminismo, é 

frequente encontrar-se também na instituição escolar, onde a cultura é enformada num pacote pronto 

a consumir: educação académica programada para ser replicada, modelos de comportamento 

padronizados, brinquedos e outros produtos de consumo estandardizados, alimentação com ementas 

generalizadas. Tudo está pronto com a garantia dos adultos pais, psicólogos, pediatras, professores, 

familiares, de que é bom para elas, para se superarem a si mesmas e perante os pares.  

As crianças, a quem a sociedade e o estado conferem direitos de proteção e assistência (pelo 

menos nos diplomas legais), frequentam as instituições de educação desde cedo (muitas vezes só vão 

dormir a casa e passam todas as horas diurnas num tipo de “escola”) são, no fundo, educadas por 

um conjunto de regras sociais estabelecidas politicamente pelo sistema educativo e/ ou de assistência 

social, numa escala macro. 

Às crianças que frequentam a escola tudo é fornecido. Só têm uma tarefa: a de absorver tudo 

o que lhes foi servido, até à saturação, do caldo cultural em que foram embebidas, e mostrarem que 

atingiram o sucesso pleno numa lógica de reprodução exata. À escola é exigido que acolha e 

acompanhe as crianças assistindo-lhes o crescimento e a transição para adultos, sob um guião do 

conhecimento a obter por transmissão e disciplina, vincado por um discurso paternalista e de missão. 

Esta matriz de criança como ser inacabado, a quem falta muito porque está em trânsito para ser um 

adulto e cidadão competente, é assim cultivada e aceite socialmente nos nossos dias pois “(…) 

assenta numa base ideológica que é resultante do processo de reflexividade moderna, e tem suporte 

no discurso científico e pericial” (Sarmento, 2003: 3) que legitima as atitudes e o pensamento político 

sobre esta matéria. 

Outro contributo que nos chega por via da sociologia da infância francófona (e.g. Brougère, 

1997, 1998; Sirota, 2001, 2006; Delalande, 2001, 2003, Danic, 2008) que olha para a pluralidade e 

dinâmicas das culturas infantis como uma teia de relações que acontecem entre pares e que vai para 

além de uma simples prática de representações  das crianças; ela é “um processo permanente de 

produção-reprodução-transformação, por um lado, e uma realidade díspar, heterogénea mesmo, 

dentro da sociedade” (Danic, 2008: 6)24. As crianças apropriam-se do que veem e do que ouvem e 

quando o reproduzem entre pares, transformam-no numa co-construção influenciada pelas suas visões 

do mundo.  

																																																								
24 Tradução nossa 



	104	

Nessas trocas, ao usarem a linguagem como resultado de um pensamento que foi construído, 

acresce a mais valia do conhecimento. A teoria sociocultural de Vigotsky (1978) enfatiza o papel dos 

diálogos entre pares, com os outros e com os objetos, como meio privilegiado de a criança construir as 

suas próprias relações e interpretações, isto é, a linguagem funciona como um instrumento cultural e 

psicológico, resultante de um historial de ações que veiculam o desenvolvimento; a cultura é produto 

social e, em simultâneo, processo de atividade social (não individual). 

 Também para Gilles Brougère (1998) a cultura, do ponto de vista das ciências da educação, 

na sua vertente lúdica e em relação às crianças, é uma construção social. A criança aprende a brincar 

por interações e vai estruturando desde cedo, mesmo já em bebé com a sua mãe, uma atividade 

lúdica enformada pelos conceitos, valores, objetos e as trocas que com eles faz sintetizando, pelas 

suas interpretações, uma cultura lúdica, através de um jogo construído entre o lá e o cá, o real e o  

imaginário que o transforma, entre ela própria e os outros. 

O reconhecimento da criança como produtora de cultura, desde o trabalho de Charlotte 

Hardman, Can there be an Anthropology of Children (Poderá existir uma antropologia da infância), 

confere a importância da dar voz às crianças, para aprendermos com elas. A criança constrói, nas 

relações específicas que estabelece com o mundo, redes de socialização, e externaliza nas mais 

variadas linguagens, cultura.  

As evidências recolhidas e analisadas pelos investigadores cruzadas com o material empírico a 

que temos acesso, distanciam-nos cada vez mais de uma conceção de cultura homogénea e  abrem o 

seu campo plural. 

Mas a cultura infantil na nossa sociedade é heterogénea – desde logo pela diferenciação física, 

mental e intelectual, próprias do género e idade e, por outro lado, a cultura infantil é atravessada pelo 

banho social em que as crianças estão inseridas. Por exemplo, se pensarmos no tipo de instituição 

que as crianças frequentam (pública, privada, confessional ou outra) encontramos aqui vários tipos de 

cultura institucional. Não só na escola, em qualquer contexto social (com as pessoas e os materiais), 

as crianças são espetadoras atentas de todo o ambiente social que as envolve e tornam-se atores, 

adaptando-se às respostas que têm de dar, espontaneamente. Usam, para isso, as suas competências 

relacionais e geram dinâmicas diferenciadas que incorporam nos seus modos de agir, de pensar, de 

sentir, de criar novas categorias dentro da sociedade em que vivem. Assim, entendemos a conclusão 

de Danic quando diz que “ a heterogeneidade do conhecimento e da perícia infantil resulta de toda a 



	 105	

estruturação social do contexto sóciohistórico, da definição das relações sociais de sexo, de classe, de 

origem da cultura dominante” (Danic, 2008: 11)25. 

Contrapondo, portanto, o paradigma da lógica da reprodução social das crianças, por 

orientação dos adultos,  outra abordagem de olhar sociológico considera a infância como uma 

categoria social que confere às crianças o direito de se revelarem atores sociais, atribuindo-lhes 

competências de interpretação do mundo e de produção de nova cultura, agora reinventada por elas 

mesmas – William Corsaro (1997). O autor vê claramente uma alternativa à reprodução passiva da 

cultura por parte das crianças e defende a tese de uma reprodução interpretativa que caracteriza a 

homogeneidade desta geração e que a distingue da dos adultos. Apesar disso, as contingências de 

atuação das crianças, entre a dependência de provisão dos adultos e o seu controlo, deixando-as em 

posição subalterna, interferem inevitavelmente nas ações das crianças. 

As crianças, dependentes dos adultos, têm características comuns: o processo de 

desenvolvimento dos seus imaginários que revelam a dimensão simbólica de que são povoados e se 

constituem elemento de cultura infantil. Este conceito desbravado pela sociologia da infância surge no 

seguimento da atribuição de categoria geracional à infância26 (e.g. Qvortrup, 1991, 2001; James, Jenks 

e Prout, 1998; Corsaro,1997;) marcando indiscutivelmente os  modos de olharmos as crianças. É esta 

mudança de posicionamento na focagem do olhar quando em presença das crianças (em alerta de 

investigação) que damos conta de como elas transformam as coisas e o ambiente que as rodeiam, 

ainda que na ausência de instruções do adulto, e também de como se apropriam de regulamentos 

assimilados e se desviam a montante e a jusante dos mesmos. A partir do ambiente cultural em que 

estão inseridas em cada momento, as crianças revelam competências de manipulação e alteração de 

dados, estabelecem novas relações e recorrem sobretudo aos pares para o fazerem em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
25 Tradução nossa 
26 O campo científico da Sociologia da Infância vem sendo marcado na agenda sociológica a partir dos trabalhos desenvolvidos no Comité de Pesquisa da 
Associação Internacional de Sociologia (ISA, 1949), e da Associação Internacional de Sociólogos de Língua Francesa (AISLF, 1958). 
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3 -   Contr ibutos para a concetual ização das cul turas infant is 

3.1 – Contr ibutos socioantropológicos e psicológicos 

O jardim de infância, sem ter esse exclusivo, é um locus de eleição para confirmarmos que 

das interações construídas entre as crianças resultam efetivamente elementos constitutivos de uma 

cultura própria.  

Com Vigotsky  (1978), aprendemos a valorização do papel das crianças na construção das 

suas próprias histórias de vida a partir dos estímulos fornecidos pelo ambiente social e moral que as 

envolve, orientando o nosso papel pedagógico numa perspetiva de socialização dos produtos culturais 

resultantes da atividade com as crianças porque:  

“A escola, na sua função cultural e educativa, amplificará o melhor da condição humana, enquanto 

agente de desenvolvimento humano e fará progredir as culturas, recriando-as pelo exercício do exame crítico. 

Cabe-lhe assim ampliar a herança cultural emancipando os que a partilham e constroem. Por isso mesmo, esta 

nossa determinação de orientarmos o nosso trabalho e o dos nossos alunos para produtos socioculturais” (Niza, 

2001 a). 

Da interação entre pares e com os educadores resulta um posicionamento sociocêntrico da 

educação que organiza participadamente o ato educativo em projetos cooperados de estudo e de 

intervenção, com os educandos, num sistema de treino democrático. 

Se nos detivermos um pouco mais sob o ponto de vista da psicologia do desenvolvimento 

sociocultural – a que recorremos com frequência na ação pedagógica no jardim de infância –, ficamos 

alerta para a participação das crianças na construção das suas Histórias, revisitando Vigotsky com 

Kravtsova (2009). Esta discípula de Vigotsky, à luz da psicologia construtivista, desbrava três ideias  

relacionando a educação com o desenvolvimento, com a personalidade e com a espontaneidade e 

reação das crianças: quanto à primeira ideia, a autora diz ser necessária a comunicação entre pares 

heterogéneos e também com adultos, de modo a que experiências diversificadas tenham a ver com os 

interesses das crianças, que vão para além do objetivo de transmissão e informação, para que 

aconteça o desenvolvimento; a segunda ideia implica o respeito pela efetiva participação das crianças, 

com consciência de que são atores sociais no processo das aprendizagens; quanto à terceira ideia, 

admite que as crianças em educação espontânea criam o seu próprio currículo, advertindo no entanto 

para a necessidade do educador as estimular e apoiar.   
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As perspetivas que enfatizam o contexto social do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos 

derivam da teoria sóciohistórica, assim como da investigação sobre a variabilidade humana através de 

culturas e de períodos históricos. Nesta perspetiva, a unidade de análise não é o individuo em si, mas 

o processo da sua atividade sociocultural, porquanto implica a participação ativa em sociedade 

(Barbara Rogoff, 1993: 37). O individual e o social não são analiticamente separáveis no decurso do 

desenvolvimento infantil:   

“(...) estão enraizados, de modo semelhante ao de um bosque e as árvores e é essencial compreender 

como ambos se constituem mutuamente. Mais do que outorgar primazia ao papel da atividade social do indivíduo, 

o objetivo é reconhecer que o papel desempenhado pela herança de um grupo social, a participação e os esforços 

individuais são fundamentais e inseparáveis”27 (Rogoff, 1993: 51). 

 

A autora, insistindo na importância de atender às ações das crianças em relação com, mais do 

que no significado da atividade ou evento em que acontecem, confere-lhe uma mudança de perspetiva 

na compreensão do desenvolvimento cognitivo. A reciprocidade de ambos os papéis, social e cognitivo, 

no desenvolvimento das atividades socioculturais, permite às crianças participarem ativamente na 

aprendizagem em grupo. Neste sentido, a atividade coletiva constitui e transforma as práticas culturais 

de cada geração. As crianças participam ativamente na compreensão do seu próprio mundo, 

construindo em cima de uma base genética e social (Rogoff, 1993: 65). 

Da sociologia da infância percebemos, a partir da investigação de William Corsaro (1997), que 

as crianças reagem à cultura em que estão inseridas e são capazes de fazer muito mais do que 

interiorizá-la: reinterpretam-na.  E é com Sarmento (2003) e a sua teorização das culturas infantis, que 

aqui conferimos como as crianças têm capacidades de construir, de forma sistematizada, modos de 

significação do mundo e de ação intencional que são distintos dos modos adultos de significação e 

ação.  

Assim, as composições de  desenho, pintura e recortes, que à frente se apresentam, devem 

ser  olhadas de acordo  com uma gramática interpretativa das culturas infantis, segundo Sarmento 

(2004, 2011):  

- “primeiro, como um  ato  realizado por um sujeito concreto, para  o qual 

são  mobilizados  saber, vontade, capacidade físicomotora, destreza técnica,  emoções e afetos que 

identificam o sujeito como  realidade  singular  e  como  produtor  cultural  único” – as crianças 

criaram uma história, em grupo, usando elementos de vários tipos de cultura: a social, expressa nas 

																																																								
27 Tradução nossa 



	108	

telas do pintor e na visita ao museu; a escolar, na evocação acontecida e na transposição oral sob a 

forma de história; na cultura dos seus imaginários, transformando e acrescentando elementos à 

narrativa oral e depois plástica;  

- “segundo, no quadro da cultura de inserção que autoriza ou inibe a expressão gráfica da 

criança, que a exalta ou a recalca, que a instrui, a proíbe ou a liberta, e que o faz através do sistema 

de crenças, de representações e imagens sociais das instituições” – no uso das suas competências 

discutem com a educadora os modos de produção e execução, decidem e organizam o que querem 

representar nas telas, sozinhos ou a pares;  

-  “terceiro,  como   uma   expressão   geracional   específica,   distinta   da   expressão 

plástica   dos   adultos,   veiculadora   de   formas   e   conteúdos   expressivos   e representacionais” 

– ilustram os seus imaginários com a mestria de que só elas são capazes construindo assim 

verdadeiras obras de cultura.  

Na contemporaneidade, as crianças têm um lugar bem definido pelas interrelações que 

conduzem, pelos mundos de vida que edificam e pelas culturas que produzem, contrariando o 

determinismo do “medidor de crianças” que nega a capacidade da criança se independentizar do 

modelo adulto, evocado num poema da literatura portuguesa28 que Sarmento (2004) usa para ilustrar a 

sua construção teórica sobre a posição da infância no momento histórico a que chamou 

“encruzilhadas da 2ª modernidade”. Neste texto, é-nos dado um importante contributo para o 

entendimento da infância, que por força das ruturas sociais, políticas e religiosas inerentes ao macro 

movimento de globalização, vem sendo reinstitucionalizada com implicações para as vidas das 

crianças. Num ambiente pouco estável, de mudança de convicções, de lutas ideológicas que apostam 

na reformatação da infância, “(...) a 2ª modernidade radicalizou as condições de vida em que vive a 

																																																								
28 Há um lugar, um pequeno lugar, tão pequeno como uma casinha de vidro na floresta em cima do alfinete, disse a criança. É lá que eu guardei a minha 
pena da cara de todos. 
Esta criança vai deixar de sorrir, disse o medidor de crianças. 
Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como uma laranja a brilhar no fundo do olho preto do pargo na mesa da cozinha, disse a criança. É lá que 
eu guardei o meu medo da cara de todos. 
Esta criança vai deixar de correr, disse o Medidor de Crianças. 
Há um lugar, um pequeno lugar, tão pequeno como o ovo azul do bicho da seda, disse a criança. É lá que eu guardei o meu amigo. 
Esta criança vai deixar de falar, disse o medidor de crianças. 
Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como como a pelinha que arde rasgada ao cimo da minha unha, disse a criança.  É lá que eu guardei o meu 
pai. 
Esta criança vai deixar tudo, disse o Medidor de Crianças.  
Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como a pedra de açúcar que a mosca leva para os seus filhinhos partirem e fazerem espelhos, disse a 
criança. É lá que eu guardei a minha mãe.  
Esta criança vai morrer, disse o Medidor de Crianças. 
Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como a bolha de sumo dentro do gomo da tangerina, disse a criança. É lá que eu me guardei e comi-o e 
passou para o dentro do dentro do mais pequeno dos buracos do meu coração. 
Esta criança acabou, disse o Medidor de Crianças. 
É preciso fazer outra.  

Poema de Maria Velho da Costa, O lugar comum, Desescritas (1973): 
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infância moderna, mas não a dissolveu na cultura e no mundo dos adultos, nem tão pouco lhe retirou 

a identidade plural nem a autonomia de ação que nos permite falar de crianças como atores sociais” 

(Sarmento, 2004: 19). É pelo exercício dessa autonomia, e em interações, que as crianças incrustam 

na cultura os traços das suas culturas, a partir dos quais, com o seu trabalho epistemológico, 

Sarmento (2004) inferiu uma gramática. 

Uma reflexão imediata que ocorre sobre a relação das crianças com a cultura  é que não é 

fácil fugir ao estatuto de medidor de crianças, para quem está dentro do sistema educativo, na 

contemporaneidade – importando o conceito de Qvortrup (2005), quando se refere às crianças que 

vivem na sociedade do conhecimento e do entretenimento -, mas (e este “mas” é mesmo muito 

importante) conscientes desse facto, poderemos também compreender como as crianças, no contexto 

de jardim de infância, lidam com as propostas educativas (diretas ou indiretas) e como as 

transformam com os seus modos de olhar as culturas, ainda que não saibam que é assim que, nós 

adultos, chamamos aos  conjuntos de ideias e valores específicos transmitidos pela escola, pela família 

ou pelos media. Aqui  “a cultura será compreendida como a construção de significados, partilhados 

por outros ou não, sustentados em práticas da vida individual e social” (Barbosa, 2007). 

A escola (ou o sistema educativo) que institucionalizou a infância na modernidade e a 

reinstitucionalizou na 2ª modernidade (Sarmento, 2004) continua não abdicando de comparar, 

formatar, medir, o desenvolvimento das crianças segundo padrões pensados pelos adultos, experts, 

como forma de rentabilizar a educação – é por isso que os profissionais da educação de infância, 

chegados ao final do ano letivo, entram na roda alucinante das avaliações para apresentar aos pais e 

encarregados de educação, estonteados entre o que deve ser e o que é, na prática, a cultura escolar. A 

criança é sujeita a uma administração simbólica que, sobretudo, restringe e condiciona a sua vida 

social.  

Mas as crianças são resistentes e persistentes nos seus interesses e conseguem alterar essa 

tendência do dominante, a seu jeito, com a força das suas resoluções e conexões interiores. As 

crianças ensinam-nos. É também disso que queremos dar conta. 

Ao considerarmos as crianças como sujeitos sociais, é-nos dada a possibilidade de: ver que a 

socialização se faz em interação com o outro, como as crianças  constroem significados, como 

descobrem valores e conteúdos novos, como agem com o corpo, como dizem e expressam as suas 
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representações, como inventam, como (re)criam, como se afirmam29. Basta, para isso, dar-lhe espaço, 

tempo, oportunidade, acreditar que a capacidade de ensinar não é de exclusividade nossa. 

A comparticipação das crianças para uma definição de cultura ou culturas é bem conseguida 

na análise feita por Barbosa (2014) que a filiou em três autores teórica e metodologicamente distintos, 

mas com interesses comuns; refere-se, no nosso país a M. J. Sarmento - que desde a década de 1990 

se tem interessado profundamente pelos Estudos da Criança na Universidade do Minho, em Portugal - 

(1997, 2004, 2008, 2013, 2015),  W. Corsaro – Universidade de Indiana, nos EUA - (2003, 2009, 

2009a, 2011), e G. Brougère – Universidade de Paris XIII, em França - (1998a, 2003, 2012).  

O diálogo que Barbosa trava connosco é indutor de leitores, investigadores  reflexivos, e dele 

extraímos sinteticamente o que nos interessa para melhor compreender as ações das crianças a quem 

nos vamos aqui referindo. Assim, consideramos que “... as crianças são atores sociais, pois são 

capazes de realizar interações  e de dar sentido às suas ações, como todos os seres humanos, em 

suas diversidades. Além disso, são portadores de novidade” (Sarmento, 2004:10). Parece-nos também 

que “(...) a cultura popular infantil se transformou num conjunto de objetos a serem consumidos, o 

que oferece à criança uma relação direta com os seus diferentes conteúdos” (Brougère, 2004: 331), 

na certeza da importância de tais contributos para a compreensão da ação das crianças na cultura. E 

pelo que nos é dado a observar no quotidiano etnográfico de escuta, observação, partilhas em contexto 

de sala de atividades, pela ação investigativa, pelas ações das crianças, percebemos  que  “…as 

culturas infantis não nascem no universo simbólico exclusivo da infância, este universo não é fechado 

— pelo contrário, é, mais do que qualquer outro, extremamente permeável — nem lhes é alheia a 

reflexividade social global” (Sarmento & Pinto,1997: 21) 

Nas suas respostas às solicitações da sociedade, aos imputs que recebem de todos os lados, 

as crianças agem com os sentidos, com o corpo, com linguagens, com os objetos e com os outros, 

impregnando a sua ação quotidiana de características suas, revelando-se, muito mais do que seres 

meramente aprendentes, seres que pensam, analisam e reconstroem realidades. Para uma apreensão 

das culturas na infância, contamos com a categorização elaborada por Sarmento: 

-  Interatividade – é pela diversidade de relações que a criança estabelece com os adultos, 

com os pares, com a comunidade, com a família, e com as situações, edifica uma teia de conexões 

que lhe permite apropriar-se de outros sentidos  da cultura. Sobretudo com os pares, a criança 
																																																								
29 Será oportuno neste momento descrever uma situação ilustrativa de algo que não pensáramos antes de acontecer, com um menino de 3 anos: numa 
situação de festa, a criança vê a mãe em cima do palco e, mais tarde – no final do espetáculo - reclama que a mãe não falou para ele (que estava na 
plateia); noutra situação em que o ator no palco é a criança, a mesma criança identifica e saúda, em voz alta e durante o desempenho do seu papel, a 
mãe na plateia. Esta abordagem não está inscrita na cultura dos adultos. 
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descobre novas formas de resolver as situações do dia-a-dia, encontra regras de convivência, partilha 

saberes, recria a vida. De tal modo que vai deixando as suas marcas no tempo, assistindo-se ao 

repegar dessas marcas, como tradições que já foram usadas anteriormente, não deixando dúvidas 

sobre as autorias na infância (Sarmento, 2004: 23). 

-  Ludicidade -  brincar e criança são conceitos subordinados, facilmente aceites quando da 

infância se trata. A riqueza das interações das crianças quando brincam umas com as outras e ao 

convocar os materiais  que usam como brinquedos ou os designados brinquedos, produz 

aprendizagens, estabelece relações sociais, permite a fantasia, desenvolve a criatividade e dá corpo a 

“um dos primeiros elementos fundacionais das culturas da infância” (Sarmento, 2004: 25). 

-  Fantasia do real – realidade e fantasia são dois universos de referência nas culturas infantis. 

O jogo entre o real e o imaginário serve os interesses da criança de modo inteligente, uma vez que, por 

esta via, ela consegue resolver os problemas para os quais precisa de soluções. 

-  Reiteração – “O tempo da criança é um tempo recursivo, continuamente reinvestido de 

novas possibilidades, um tempo sem medida, capaz de ser sempre reiniciado e repetido” (Sarmento, 

2004:  28). As crianças vivem os dias no presente. Com essa referência, fabricam uma realidade com 

elementos atuais com outros que já aconteceram e incorporam, ainda, o fantástico, um continuo de 

começos e recomeços como se o tempo se lhes pertencesse, sem pressas nem saudosismos. 

Esta é uma gramática complexa, como o são as crianças também, que requerem estudos 

interdisciplinares sobre a sua condição geracional, muito para além dos olhares das ciências sociais, 

médicas ou da educação, isoladas. É também por isto que consideramos ser muito difícil (para nós) 

avaliar em educação de infância, e muito fácil (para outros grupos disciplinares) quando se ajuízam, 

em contexto laboratorial, as crianças.  

A complexidade é inerente à infância e ao conjunto das crianças; é-o também para os teóricos 

que usam as suas próprias lentes em incidências diversificadas. E, sobre as culturas infantis, temos 

Corsaro (2003) a apresentar-nos dois outros conceitos: a cultura de pares e a reprodução 

interpretativa.  

Pela prática de relações interpares a que assistimos diariamente entre as crianças, e pelas 

produções que vemos acontecer a todo o momento como resultado da (intra)ação que nos é devolvida 
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e apresentada de forma diversa do original – referimo-nos concretamente ao espólio autoral das 

crianças que mais adiante apresentaremos e que entendemos como fruto da internalização e da 

transformação da cultura envolvente – acreditamos no potencial interventivo das crianças na 

sociedade30. O que as crianças veem, escutam, sentem, é substancialmente diferente das incidências 

dos adultos, logo o resultado da transformação sobre as coisas, os produtos culturais por elas 

construídos, sozinhas ou em relação, nos espaços culturais em que vivem, nos surpreendem tantas 

vezes.  

Nesses espaços culturais quotidianos podem coexistir pessoas, animais, objetos, natureza, 

tecnologias, brinquedos e as crianças brincam, inventam, misturam elementos reais com a fantasia, 

fazem aprendizagens, constroem relações e vão bastante mais além do que aquilo que os adultos 

consideram por brincadeiras de criança. Gilles Brougère (1997, 1998, 1998a) dedicou parte do seu 

trabalho a perceber o cruzamento de uma cultura lúdica com uma cultura infantil que se desenvolve a 

partir das apropriações e dos sentidos que as crianças fazem com tudo. Elas conseguem facilmente 

ressignificar as coisas, ver utilidades novas nos brinquedos destinados a, descobrir um mundo outro 

com os brinquedos e as brincadeiras que escolhem e reutilizam para o efeito:  

 “Para o bem e para o mal, a criança de hoje tem um espaço de divertimento em que lhe é facultativo 

dispor de uma liberdade de escolha. É verdade que essa liberdade parece, a princípio, voltada para o 

conformismo social ligada à pressão dos iguais. Mas é uma via de ganhar autonomia dos adultos se apoiar na 

força do grupo idade. Ela  também intervém numa atuação coletiva, na própria constituição da cultura infantil” 

(Brougère, 2004: 331). 

 

Serão exemplos desse casamento entre cultura lúdica e cultura infantil, as duas histórias de 

que à frente damos conta, criadas pelas crianças, que tiveram como ponto de partida 

objetos/brinquedos e interesses comuns e que, pela ação grupal resultaram em narrativas orais, 

passadas depois à escrita, à ilustração plástica, à dramatização, à comunicação e difusão públicas, à 

reclamação de espaços exteriores pensados por elas para elas, crianças 31 . Não são peças de 

encomenda. São frutos. São produtos culturais legítimos saídos dos modos de apreensão e 

compressão que as crianças exercem sobre o que nós adultos lhes servimos nos menus culturais que 

as envolvem. 

																																																								
30 As produções das crianças a que nos referimos neste texto estiveram, em junho 2016, expostas no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, numa 
mostra pública promovida pela ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte. 
31 As crianças fizeram um estudo de cabeça de dinossauro, para aplicar no escorrega que já têm no parque do jardim de infância e concretizaram uma 
maqueta para apresentar à autarquia, no sentido de que seja feita a obra – terem um escorrega em forma de dinossauro. 
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3.2 – Contr ibutos pedagógicos.  

 3.2.1. As prát icas do MEM e as cul turas infant is 

 

A focalização na aprendizagem está constantemente a ser recentrada na cultura MEM. Para 

tal, o processo que conduz à aprendizagem é  questão de importância maior. A tomada de consciência 

das ações  encetadas e levadas a conclusão, a cadeia de operações efetuadas até se chegar ao 

produto final com avanços e recuos, com a superação de desafios, com a formulação de novas 

questões em diálogo interpares, edificam o trilho do conhecimento. Tudo tem início na formulação de 

projetos individuais ou interpares, executados e acompanhados por balanços reguladores, para serem 

devolvidos à comunidade, mais ou menos restrita, pois como afirma Niza, “(...) comunicar o processo 

e os resultados de um projeto de trabalho dá sentido social imediato às aprendizagens e confere-lhes 

uma tensão organizadora que ajuda a estruturar o conhecimento, transformando-se em habitus 

pedagógico o lema de Jerome Bruner de que ensinar é a melhor forma de aprender” (Niza, 1998: 

145). 

No jardim de infância, a distribuição das atividades no tempo, contratualizada entre 

adulto/educadora e as crianças, revela-se um elemento securizante para a organização do grupo, bem 

como a organização do ambiente educativo tem a importância de um andaime no desenvolvimento da 

criança. Assim, para monitorização da ação educativa, é na área de reuniões da sala – uma área 

central com visibilidade para todos os lados, à volta de uma mesa grande onde cabe todo o grupo – 

que se planeia e avalia diariamente o trabalho, e de onde se tem acesso a um conjunto de mapas e 

registos – os instrumentos de pilotagem32. Fazendo aproveitamento de uma parede, mandada forrar 

com material onde é mais fácil expor, se afixam, à vista e alcance de todos:  

O Diário – onde se inscrevem as ocorrências significativas de vida do grupo, com periodicidade 

semanal, possibilita, a cada criança, expor sentimentos e comportamentos sociais, positivos ou 

negativos, que aplaude ou rejeita,  declarar as realizações produzidas e aprendizagens realizadas, 

tendo ainda lugar as projeções para a semana seguinte.  É um auxiliar diário para a avaliação 

qualitativa da agência das crianças que ocorre à sexta-feira, no conselho. Neste sentido, Niza chama-

lhe um “termómetro moral” da turma que nos dá uma leitura do clima emocional, de relação e valores 

do grupo e que serve à gestão de conflitos. Mas é muito mais do que isso. É aplicável em qualquer 

																																																								
32 Os instrumentos de pilotagem estão representados à frente, pelas Foto1 a  Foto 6. 
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nível de educação e ensino, porque é um instrumento mediador do processo de planeamento e 

avaliação do trabalho intelectual e do desenvolvimento moral e social dos educandos. É também um 

“catalisador emocional” na medida em que transfere dialogicamente a resolução dos conflitos para o 

final da semana (quando acontece o conselho) permitindo um tempo de reflexão “(...) que abre 

caminho a uma cultura de espírito crítico e da razão pragmática” (Niza, 1991a). É um “quadro de 

pilotagem” da vida afetiva e social do grupo, pelas informações que tem e que constituem a agenda do 

conselho. É um “analisador institucional” que, perante a livre expressão das ideias sem sanções nem 

juízos de valor, remete para o juízo crítico e de autorreflexão. É um promotor da cultura democrática. 

O Plano de atividades – num trabalho incisivo sobre este instrumento de pilotagem, em outro 

lugar, consideramos que o plano de atividades desempenha um papel central no modelo pedagógico, 

uma vez que: o envolvimento de cada criança e de todos na planificação do currículo permite levar a 

cabo projetos de que se gosta mais e aferir a falta daqueles em que houve menor envolvência; a 

planificação coletiva sempre exposta permite regular a atividade da sala; expõe o currículo, através de 

uma barra de ferramentas que são as atividades ilustradas; mostra o que falta fazer, no currículo, e 

nos contratos inacabados; funciona, portanto e também, como instrumento de avaliação; a 

planificação em grupo inicia os tempos de trabalho autónomo; a avaliação em grupo encerra o ciclo de 

que as crianças se vão apropriando e que acabam por não dispensar; a planificação coletiva é um 

exercício de partilha do poder, que não pode estar nas mãos de um apenas - a educadora; o Plano de 

Atividades é um meio privilegiado de mediação entre a educadora e a criança e entre pares, pelas 

rampas de lançamento que induz: no estímulo à fala, à comunicação, à produção cada vez mais 

elaborada do discurso, ao encadeamento mental de ações que se concretizam na realização de 

pequenos projetos, à reflexão sobre as próprias experiências, à ajuda ao outro na apropriação dos 

instrumentos, ao acompanhamento e atenção do que tem dificuldades na execução da sua tarefa ou 

projeto; o Plano de Atividades é, ainda, um espelho do que se faz dentro da sala de atividades e que é 

facilmente percetível aos olhos dos leigos, como os pais ou outros convidados, que entram na sala 

(Sampaio, 2009: 15). A partir do Plano de Atividades, vulgarmente chamado de Plano, pelas crianças, 

saem as extensões sob a forma de projetos individuais ou de pares, propiciados pelas áreas e 

materiais disponíveis na sala: a lista de projetos. 

A Agenda semanal – é a representação da distribuição semanal das atividades no jardim de 

infância, elaborada com as crianças, no início do ano. As manhãs são normalmente ocupadas com a 
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execução dos projetos ou atividades planeadas pelas crianças, com o apoio itinerante da educadora. 

As tardes têm uma função de animação cultural para todo o grupo, sob temáticas, interesses, 

propostas trazidas de fora, dinamizadas pelo grupo, pela educadora ou por convidados. 

O Mapa de presenças – mensal, onde as crianças marcam efetivamente a sua presença com 

um símbolo convencionado pelo grupo, serve também para marcar as ausências, ajuda a construir a 

consciência do tempo e é o suporte objetivo de uma agenda de eventos, pois lá se assinalam também 

os dias de compromisso com algo: aniversários, saídas, visitas de convidados, etc. 

O Quadro de distribuição de tarefas – é um auxiliar de compromissos a pares, para o 

desempenho semanal de tarefas necessárias de apoio às rotinas. 

É pois num contexto social de valorização das interações que ocorre o quotidiano das crianças. 

Ainda que uma regulação sócio-moral esteja a montante da intencionalidade pedagógica, as crianças 

têm espaço e tempo para o exercício de uma cidadania ativa e consciencializada. 

 

3.2.2 – O  modelo pedagógico no jardim de infância locus da invest igação 

 

No jardim de infância locus desta investigação, Jardim dos Amigos, a atividade pedagógica é 

monitorizada em grupo. Todos os instrumentos para esse efeito são produzidos, mantidos, afixados, 

avaliados,  à vista de todos e com a participação das crianças - os instrumentos de pilotagem da ação 

educativa (ou da cultura escolar), como se ilustra a seguir: 

				 	 	 	 	 	 	 				

				 				
	Foto 1 – Diário (1) 

Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

   Foto 2 – Diário (2) 
   Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
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A sala é organizada por áreas propiciadoras de desenvolvimento das orientações curriculares, 

que as crianças exploram autonomamente e também com a ajuda dos pares e da educadora. Os 

materiais estão colocados ao alcance das  crianças e as paredes são um veículo difusor dos 

planeamentos, dos instrumentos de regulação social e das aprendizagens conseguidas, com as 

produções  exibidas. 

Foto 3 - Plano de Atividades 
Foto da autora - Jardim dos Amigos 
Foto 3 – Plano de atividades 

Foto 4 – Agenda semanal 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

Foto 5 – Mapa de presenças 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

Foto 6 – Quadro de tarefas  
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
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Figura 2 - Organização da sala                            
Fonte – quadro elaborado pela autora, a partir da distribuição do espaço real da sala de atividades 

 

 

Tendo a educadora autonomia pedagógica para operacionalizar as orientações curriculares 

para a educação pré-escolar, entende-se o jardim de infância como uma comunidade de partilha de 

experiências culturais da vida real, em que as crianças co-constroem o seu próprio currículo e onde as 

palavras chave – cooperação, interajuda e negociação – estão subentendidas nas três grandes linhas 

da organização do trabalho de aprendizagem: 

1 - Estruturas de cooperação, onde o trabalho a pares ou em pequenos grupos (fotos 7 a 12), 

as crianças aprendem que cada um dos elementos do grupo é importante para os outros, isto é, o 

sucesso do grupo pressupõe a interajuda. Por isso, dá-se preferência à organização do grupo em pares 

para cumprimento de tarefas ou de projetos e faz-se a regulação sociomoral do grupo em conselho, no 

final da semana. 

 

Mesa grande 
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2 - Circuitos de Comunicação: as aprendizagens realizadas fazem sentido quando partilhadas, 

para conferirem o aprendido e provocarem novos saberes. Assim, aquilo que cada criança produz é 

divulgado em momentos próprios de comunicação (fotos 9 e 10) ao grupo ou a outros, dentro ou fora 

do JI, dando um sentido social às aprendizagens: 

 

     
 

 

                                      

               

Foto 10 – Partilhando um projeto pessoal 
terminado, explicitando-o e sujeitando-se 
aos pedidos de clarificação, do grupo. 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

Foto 7 – Ajudando a vestir a bata. 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

   Foto 8 – Ajudando a marcar a presença.  
   Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
. 

Foto 9 – Exibindo, tocando, os instrumentos 
musicais que construíram. 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
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3 - Participação democrática direta: toda a vida do grupo é assente nos valores fundamentais da 

democracia e o currículo é gerido por meio da participação direta – o que compreende o planeamento 

e a avaliação em Conselho como operações formativas de todo o processo de aprendizagem.  

                                         
                        

             

 

Todo o trabalho metodológico, no jardim de infância, é alicerçado na sintaxe do MEM 

conforme esquema apresentado na Fig.3. A organização e gestão do grupo é feita em conselho de 

cooperação educativa. Daqui se parte para o planeamento das ações, com respeito pelas escolhas e 

ritmos de cada criança e se avança para a regulação e acompanhamento do trabalho de todo o 

processo de socialização democrática. As intenções de que as crianças impregnam as suas ações são 

transformadas em projetos mentais, individuais ou de grupo, que são depois registados. O registo é 

um compromisso para si e perante o grupo e serve também como paleta do que se faz no quotidiano, 

no trabalho individual ou no trabalho comparticipado, quando se precisa de ajuda para serem 

colmatadas as dificuldades ou quando se quer saber mais ou fazer algo mais complexo. Os mais 

velhos, os amigos, a família, para além da educadora e de outros adultos do jardim de infância, são 

todos convidados a comparticipar neste processo de aprendizagens. Depois, há que partilhar as 

aprendizagens, ou as alegrias de uma tarefa cumprida ou de um acontecimento que provocou regozijo 

e fazer entrar no circuito do conhecimento ou dos afetos, o novo. Para que tudo se concretize com o 

domínio, com propriedade, há rotinas, há regras sociais instituídas em conselho, há instrumentos de 

pilotagem que ajudam a regular as ações, há diálogo e há respeito. 

Foto 11 – Conselho, presidido por um par 
de presidentes. Uma criança pede a 
palavra. 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
	

Foto 12 – os presidentes leem o Diário e 
vão sinalizando o que fica resolvido. 
Fonte: foto da autora - Jardim dos Amigos 
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Figura 3 – sintaxe do MEM 

Fonte - esquema elaborado pela autora, a partir dos documentos ilustrativos do modelo pedagógico do MEM para a educação 

pré-escolar. 

 

Do desenvolvimento da ação educativa em parceria, merecem ainda registo: 

-  Os instrumentos de pilotagem da ação educativa servem a organização e gestão do tempo e 

das atividades permitindo às crianças uma maior autonomia; a execução do planeado, de tarefas, ou 

de projetos, permite-lhes usufruir do resultado dessas experiências; a avaliação a retirar dos registos, 

nos instrumentos de pilotagem, ao colocarem-se as crianças a falar sobre os mesmos, possibilita o 

retorno social ao grupo, para que cada um consiga realizações cada vez mais elaboradas. 

-  As comunicações, no final da manhã, servem para se aferir o que cada um fez e as 

aprendizagens realizadas mais importantes. A organização das comunicações também faz parte de 

uma rotina que terá de dar lugar a todos – senão diariamente, à vez, rodando por todos, para que 

cada um tenha a sua oportunidade de partilhar com o grupo, situações de desenvolvimento individuais, 

• Trabalho autónomo em projetos: 
• sustentção periódica dos projetos em 

interação dialógica 
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colaboração da educadora 
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• Trabalho curricular comparticipado 
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que vão servir de motivação aos outros. É em alguns destes momentos que se elege “o texto da 

semana” ou o “desenho da semana”, justificando-se a escolha com os melhores argumentos do grupo 

(e não apenas porque gosto). A comunicação do resultado de projetos que se prolongam no tempo é 

agendada em grupo e fica inscrita, desde logo, no planeamento do projeto. 

-  O portefólio – a seleção, a partir da coleção de trabalhos significativos, para a criança ou 

para a educadora, é guardada em dossiê próprio, e é importante como amostra das aprendizagens 

conseguidas, ou como testemunho de situações significativas que são pertença da criança e que a 

acompanhará no final do ano. 

-  A equipa educativa, em contactos informais diários, troca impressões sobre o estado de 

desenvolvimento do grupo, sobre ocorrências significativas em relação às crianças, fazendo pontos de 

situação para aferir práticas.  

- A família e a comunidade educativa são também parceiros no processo educativo das 

crianças, uma vez que estão sempre convidadas a dinamizar atividade cultural com as crianças e a 

participar nos momentos mais significativos da vida do grupo.  

- O trabalho de aprendizagem curricular reveste a forma de projetos de produção (individual 

ou de pares), de pesquisa ou de intervenção e é desenhado, segundo um roteiro para: antecipar uma 

representação mental do que se quer fazer, saber ou mudar; c larificar o significado social do trabalho 

previsto, com vista à sua utilização, apropriação, intervenção e difusão; elaborar o projeto de atuação 

desdobrando-o em ações; conceber um plano de trabalho distribuindo as ações no tempo e atribuindo 

as responsabilidades; proceder à execução do plano para pesquisa documental, inquérito social, 

intervenção; tratamento de informação; conceção da apresentação das produções para apropriação 

coletiva; elaboração de instrumentos para obter a retroação dos destinatários; comunicar os 

resultados do estudo ou da intervenção alargando as formas de difusão; proceder à avaliação do 

processo e da utilização social dos resultados pela reflexão crítica33. 

 Assim, faz sentido que o PAA (Plano Anual de Atividades ) seja  apresentado às crianças, logo 

que possível e após a adaptação do  início do ano, em conselho de grupo. Neste caso, propõe-se às 

crianças o desdobramento do PAA em planos mensais, em formato cartaz, onde elas próprias 

inscrevem com cópia de escrita e com ilustração, as atividades propostas e onde é sempre possível 
																																																								
33 Conf. informação disponível em: https://issuu.com/centroderecursosmem/docs/2014_modelopedagogicomempreescolarm 
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também acompanhar com outras, relevantes, de interesse do grande grupo. Destas atividades  surgem, 

muitas vezes, projetos mais alargados de investigação, de intervenção ou de execução prolongada que 

precisa de ser sustentada, como esquematizamos à frente. 

Figura 4 - Planificação dos projetos de grupo 

Fonte - esquema elaborado pela autora, a partir dos documentos ilustrativos do modelo pedagógico do MEM para a 

educação pré-escolar.  

 

 É necessário desenhar a cadeia de atividades que levará a responder à questão ou inquietação 

inicial. Feita a inscrição dos participantes interessados, parte-se do que já é conhecido, formulam-se 

desejos do que se pretende acrescer ao conhecimento, referem-se as fontes possíveis de informação, 

estabelecem-se procedimentos e previsão de datas para devolução dos resultados à comunidade – da 

sala ou outra mais alargada. Assumem-se compromissos, registando-os de modo visível para todos, 

tendo um caráter regulador do desenvolvimento do projeto, em simultâneo.  

 Paralelamente, os projetos individuais têm tempo e espaço. Eles são esboçados, planeados e 

apresentados sob a forma de projeto pessoal, ao grupo, como ilustrado na foto seguinte: 

Formula 
ção 

• a partir de uma conversa e de um interesse 
• antecipar numa representação mental o que se quer saber, fazer, ou mudar 

Clarifica 
ção 

• clarificar o significado social do trabalho previsto com vista à sua utilização, apropriação, intervenção e difusão  

 
Distribui 
ção do 

trabalho 

• distribuição do trabalho no tempo 
• atribuição de responsabilidades (quem faz o quê) 

Execução 
do plano 

• pesquisa  e tratamento da informação 
• conceção da apresentação das produções para apropriação coletiva 
• elaboração de instrumentos para obter a retroação dos destinatários 

Comunica
ção dos 

resultados 

• comunicar os resultados  
• proceder à avaliação do processo e da utilização social dos resultados 
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Os conteúdos que enformam a gramática pedagógica que temos vindo a apresentar são 

constantemente refletidos epistemologicamente por uma prática de autoformação cooperada entre os 

professores, em encontros agendados periodicamente para o efeito, tendo como ponto de partida as 

ações no terreno, as relações com as crianças e com as causas da educação. A experiência empírica 

desta investigação surge enquadrada na política educativa de um agrupamento de escolas públicas, 

onde se insere o jardim de infância frequentado pelo grupo de crianças protagonistas da ação 

educativa. Nesse contexto, o jardim de infância dispõe de autonomia para estabelecer o seu projeto 

pedagógico e, no caso, ele é de inspiração MEM.  

 

4.  Os projetos cul turais das cr ianças  

4.1. Sob os olhares cruzados da sociologia da infância e da pedagogia 

Da provocação espoletada pela interação dialógica entre as práticas das crianças, em contexto 

educacional, e o olhar subjetivo da educadora/investigadora interessada nas culturas infantis, à luz da 

sociologia da infância, surge a questão que pretendemos analisar sob uma orientação etnográfica:  

De que falamos quando evocamos o conceito de culturas infantis no jardim   de infância? 

Foto 13 – planificação individual de construção de dinossauros, em 
massa de pão, para uso como brinquedo. 

   Fonte: foto da autora – Jardim dos Amigos 
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Sendo o jardim de infância uma instituição que é parte integrante do sistema educativo, a ele 

se referem comummente as crianças, os pais e outros, como “escola”. Então, por coerência com este 

tipo de instituição, também é vulgar associar-se-lhe um modelo de organização pedagógica 

tendencialmente cognitivista, desde logo pela vinculação aos documentos orientadores do sistema e de 

monitorização e avaliação das aprendizagens das crianças. A vida das crianças nesta “escola”- lugar 

legitimado para a transmissão de cultura -, poderá ser, de modo desacautelado, considerada uma das 

fases de transição para a vida adulta e para a sociedade e não ter em conta a especificidade da 

infância.  

Contra este pensamento homogeneizador da cultura escolar damos conta de movimentos de 

pedagogos e de sociólogos, questionando, por um lado, as formas de construção do conhecimento e, 

por outro, o pleno exercício da cidadania por direito próprio, admitindo que as crianças se desenvolvem 

nas interações culturais e sociais, nos contextos e espaços que habitam, que são “(...) membros da 

sociedade, atores sociais e agentes de cultura” (Sarmento, 2013:20). E conseguimos discernir, nos 

seus modos de participação no jardim   de infância, transformações autorais da cultura, tanto sozinhas, 

na apropriação discursiva e dos materiais que usam, como nas relações entre pares, percebendo-se 

também reinterpretações coletivas das culturas (da família, dos vizinhos, dos amigos, dos media, 

global) que influenciam os tipos de participação.  

Num jardim  de infância de orientação pedagógica MEM, perscrutamos a participação das 

crianças em vários momentos informais, lúdicos, de aprendizagem autónoma ou comparticipada pelo 

adulto, de interação com pares, de planeamento, sem orientações dos adultos ou em resultado de 

propostas do adulto, dentro da sala, no polivalente da instituição, no recreio, no meio próximo do 

jardim   de infância. E resultaram projetos autorais das crianças que lhes atribuíram significados que 

vão além do que pensávamos saber sobre elas, crianças, e nos revelam as suas competências de 

interpretação da cultura e das respostas sociais, constituindo-se uma mais valia na nossa investigação. 

Concordamos com os autores quando dizem que: 

   “A Sociologia da Infância, ao assumir que as crianças são atores sociais plenos, competentes 

na formulação de interpretações sobre os seus mundos de vida e reveladores das realidades sociais onde se 

inserem, considera as metodologias participativas com crianças como um recurso metodológico importante, no 

sentido de atribuir aos mais jovens o estatuto de sujeitos de conhecimento, e não de simples objecto, instituindo 

formas colaborativas de construção do conhecimento nas ciências sociais que se articulam com modos de 
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produção do saber empenhadas na transformação social e na extensão dos direitos sociais” (Sarmento, Soares & 

Tomás, 2005: 54). 

Numa perspetiva sociocultural da aprendizagem, a ação das crianças, as suas interações e 

participação em atividades conjuntas introdu-las nos modos culturais de construção do conhecimento, 

bem como nos conhecimentos acumulados ao longo da história. No seu trabalho de investigação sobre 

“o aprender a aprender”, Folque (2012) revisita várias abordagens nesta linha teórica do processo de 

aprendizagem e identifica na gramática do MEM potencialidades acrescidas para a qualidade desse 

processo, ao considerar a mediação (dos artefactos e dos outros) como uma mais valia na qualidade 

das ações das crianças. A aprendizagem, intrínseca ao desenvolvimento, acontece por via das 

interações sociais que levam a um processo analítico de significações novas e de mudanças nos tipos 

de participação das crianças. 

No jardim   de infância, onde as crianças se assumem como crianças, onde se sujeitam a 

determinadas orientações curriculares, como alunas, onde estão porque os pais decidiram assim, 

porque são filhas, acontecem situações inesperadas e surpreendentes ou, no mínimo, não planeadas, 

de que só elas são autoras, quando têm oportunidade de circular pelos espaços, de se expressarem, 

de experimentarem, de se relacionarem de modo autónomo com as pessoas e com os materiais. Das 

interações surgem novas atividades, vocabulário ainda não ouvido, adaptações circunstanciais que 

resultam das combinações de imensas variáveis que as crianças usam como recurso e como produto. 

Respondem acauteladamente às suas necessidades, tendo sempre presente que não estão sozinhas. 

O conceito de culturas infantis, assim pensado num campo caleidoscópico – criança-sujeito de 

direitos, criança-ator, criança-cidadão e criança produtora de cultura – reconhece que o debate não se 

situa no facto das crianças produzirem significações autónomas, mas em saber se essas significações 

se estruturam e consolidam em sistemas simbólicos padronizados, ainda que dinâmicos e 

heterogéneos (Sarmento, 2004) e que um outro olhar implicará a sua aceitação como culturas infantis 

num contexto e num quotidiano. 

A reflexão sobre o processo etnográfico ocorrido, ao descrever a densidade dos significados 

das práticas sociais das crianças, é testemunhado por imagens (fotografias) e produções culturais que 

elas foram desenvolvendo como sujeitos e autores, como que num recurso comum de afetos e 

memórias. Ela é também um meio de chegar mais perto das crianças. 

O trabalho empírico de análise e interpretação da realidade e da sua projeção simbólica (nas 

fotografias e nos artefactos) leva-nos a escrutinar redes de significações culturais próprias, na 
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complexidade que é a criança: criança (com direitos que assume dentro da instituição), aluna (que é 

sujeita a orientações curriculares ditadas pelas políticas educativas, logo pela “escola” que frequentam 

e, enquanto filha, que opta por realizar determinadas atividades curriculares para satisfação dos pais, 

porque tem a perceção nítida da oportunidade, contrariando por vezes a sua própria vontade) e ator 

que reproduz, mas de forma autoral e interpretada, a cultura.  

 

4.2 – Sob  o olhar das cul turas v isuais 

Estudar as culturas infantis a partir de imagens e narrativas orais e plásticas das crianças é 

fundamental para nós, que trabalhamos com crianças, uma vez que nos permite escrutinar 

competências de apropriação de uma realidade social que transformam. As imagens e a visualização 

ocupam os quotidianos das crianças que, ao apropriarem-se de significados, constroem novas imagens 

ou - recorrendo à interpretação de Mirzoeff - plasmam a  vida em imagens, visualizam a existência. 

Embora esta conceção do autor provenha de estudos em  outros grupos que não as crianças, 

interessa-nos, pois leva-nos até aos modos como as crianças interpretam os meios visuais de 

comunicação, os sentidos que lhes atribuem, que discussões percetivas e semióticas lhes provocam. 

Para Mirzoeff (2003:20) a cultura visual é uma estratégia para compreender a vida contemporânea, no 

quotidiano, nas experiências visuais que os sujeitos desenvolvem e de onde retiram informação, 

significado e prazer. 

As crianças, não vivendo isoladas na sociedade, interagem com outras crianças, com adultos e 

estabelecem relações: partilham, modificam, reproduzem códigos culturais, atualizando-os com o seu 

cunho pessoal e dando lugar às sua interpretações. Trata-se de um processo que é ao mesmo tempo 

reprodutivo e criativo e que culmina no objeto simbólico. É por via das interações que as crianças são 

capazes de expor-se,  de mostrar a sua visão dos outros e do que as envolve, ressignificando-os de 

modo próprio e diferente do dos adultos.  Segundo Sarmento (2011) os desenhos infantis vão buscar 

os referenciais simbólicos34 a:  

																																																								
34 Para uma análise do universo gráfico simbólico das crianças, sintetizamos no gráfico 1 do III capítulo, as formas cruzadas dos projetos das crianças com 
as culturas que interiorizam.  
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- Educogenia familiar - As formas gráficas têm relação com a educação de género que a criança 

encontra no seio familiar; com a afiliação a um conjunto de valores predominantemente considerados 

pela família. 

- Cultura local - As relações sociais não estão sujeitas a fronteiras; elas sofrem uma série de 

influências verticais, que atravessam as gerações, e transversais que chegam de outros locais por 

diversos meios de transmissão, com outros indicadores. Assim, os desenhos das crianças também 

sinalizam apontamentos que atravessam e extravasam o cultural local.  

- Cultura nacional - Dependendo da oferta da cultura nacional, consoante o trabalho pictórico de 

relevo nacional preservado está mais ou menos próximo das crianças, também os seus desenhos o 

refletem com maior ou menor intensidade. 

-  Cultura escolar - Regula, através de códigos próprios, a cultura local e a cultura nacional e fá-

lo através dos condicionalismos que impõe à expressão gráfica das crianças, por meio de regras, dos 

materiais e espaços, pelo tempo que disponibiliza: 

 “O desenho infantil recebe da cultura da escola sobretudo uma sintaxe, as regras da sua estruturação 

plástica e a permeabilidade aos temas e motivos comuns gerados na cultura de pares, pela relação entre colegas” 

(Sarmento, 2011: 47). 

Cultura global - Os media e o mercado entram nas vidas das crianças com facilidade e 

influenciam a sua criatividade e o seu imaginário. Esta circunstância poderia levar a uma 

homogeneização das suas produções, mas acontece que as imagens, no final, são novas, são 

construções e interpretações das crianças em relação. 

Os referenciais simbólicos imprimem uma  atividade grande às crianças pequenas (como se 

de um paradoxo se trate) permitindo-lhes o crescimento global – sóciomoral e cognitivo – em relação 

com os outros, com os espaços, com os materiais, com o mundo que as envolve. E é num contexto de 

estímulos variados,  além currículo formal, que as múltiplas aprendizagens podem ser mais ricas;  é a 

partir de um “local sem fronteiras” (repescando para aqui a expressão de Miguel Torga quando se 

quer referir ao universal), que também as culturas infantis acontecem e transbordam; é através do 

contacto com diferentes formas de expressão artística que se disponibilizam às crianças os distintos 

papéis de executantes, apreciadoras, criadoras (Godinho & Brito, 2010). 

E a transversalidade da abordagem à arte – pelo teatro e animação cultural, pelo cinema e 

multimédia, pelo design e pelas artes plásticas, pela música e pela dança –, é um recurso para quem 
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está (há muitos anos) em educação. É que encontramos nas palavras de Vieira da Cunha um estado 

da arte, ou seja, entendemos  

“(...) que a função da Arte na educação é de provocar questionamentos e desencadear uma outra 

educação do olhar, uma educação que rompa com o estabelecido, com as normas e convenções sobre o próprio 

mundo. Uma educação em arte que faça com que as pessoas continuem buscando e dando sentido poético à 

vida” (Cunha, 2012:11). 

Este propósito não confere com as práticas dominantes em vigor na escola que temos, 

predominantemente tradicionalista no currículo e nas metodologias pedagógicas, vocacionada para os 

resultados académicos em outras áreas que não as artes (no jardim de infância, esta visão 

tradicionalista exprime-se na preparação das crianças para a entrada na escola básica obrigatória). No 

entanto, a escola cumpre a sua função na educação também quando proporciona, pela via das artes, 

realização das crianças e jovens.  

Quando falamos em arte e crianças, pensámos em colocá-las perante obras de arte – visita ao 

museu municipal e, depois, exercendo os seus direitos  de participação ativa – na sala de atividades – 

as crianças demonstram que veem para lá da arte do artista. Podemos não encontrar, ainda, nas suas 

interpretações “arte” mas descortinamos elementos sedutores nas suas reproduções criativas autorais 

da cultura. 
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5 – Breve  s íntese dos contr ibutos socioantropológicos, psicológicos e 

pedagógicos para a concetual ização das cul turas infant is 

 

A criança é um ser que constrói a sua identidade, em relação. Esta é uma afirmação que 

podemos fazer a partir dos trabalhos esmiuçados sobre a infância e a cultura que nos levaram a 

perceber um feixe de concetualizações emanadas a partir desse bloco emissor - infância-cultura – e 

que desenhamos assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cultura e infância 
Fonte – esquema da autora 
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Manifestações 
socioantropológicas:  

a criança relaciona-se com os 
pares, os outros, os objetos  e o 
ambiente; em contexto absorve 
cultura, age sobre a cultura, 
interpreta-a e transforma-a em 
cultura infantil 

Manifestações	
pedagógicas:		

a criança participa na 
construção da sua história 
de vida, ancorada pela 
escola;  a criança produz 
conteúdos de cultura 
infantil 

Manifestações 
psicológicas:  

a criança desenvolve-
se, aprende, em 
interação com as 
outras crianças (pares) 
e adultos (pais e outros 
adultos de referencia) 
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Decorrente da atividade numa sala de jardim de infância, de idades compreendidas entre os 

três e os cinco anos, damos conta de como as crianças contribuem para o  processo educativo, ao 

conduzirem-nos pelos meandros dos seus interesses, quando  queremos compreender como gerem as 

propostas pedagógicas, ressignificando a nossa ação educativa. 

As produções das crianças, que temos para apresentar adiante, são registos de como se 

relacionam com os outros, com os espaços, com a cultura que apreendem e transformam, no tempo 

de frequência numa instituição escolar. 

Numa escola de encontros  - crianças e adultos, cultura instituinte e cultura construída in loco 

– percebemos como as crianças crescem pelo que produzem em parcerias e envolvemo-nos em 

compromisso com elas, ao ouvir, compreender, divergir, dialogar, traduzir, formular novos 

conhecimentos, como admite Barbosa (2007)  numa linguagem da escola que, juntas, construímos. 

A sociologia da infância tem um papel fundamental no alargamento da nossa visão                                            

pedagógica em relação às crianças, em muitos aspetos e, desde logo, quando permite identificar a 

contracorrente autoral das crianças numa socialização coletiva, com e entre os outros, por oposição a 

uma socialização individual fomentada por todo o ambiente social, económico, político, de lugar, que 

envolve as crianças atualmente (Sarmento, 2013). 
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 CAPÍTULO  I I I  – A v iagem metodológica da invest igação 

 1 – O  contexto 

  Descobrir e não inventar coisas sobre as crianças.  

 Descobrir desafia o investigador na sua análise, que visa explorar criticamente não só aquela 

parte do mundo que está a ser estudada, mas o próprio processo da investigação em si mesma (Graue 

& Walsh, 2003: 10). Descobrir exige: 

- Um contexto – situado na história, social e culturalmente; 

- Um processo de investigação – que envolve sujeitos, investigador e esforço desenvolvido, num 

contexto; 

- Foco nas interações, muito mais do que “dentro” das crianças (no caso da presente 

investigação, com incidência nas produções culturais das crianças e nas suas interações 

sociais); 

- Natureza social da investigação, no diálogo com os outros durante o processo de descoberta;  

- Centralidade nas significações (no caso da presente investigação – analisando o que as 

crianças escreveram sobre os projetos que desenvolveram); 

- Situar os métodos como ferramentas para as descobertas. 

 A proposta desafiante é que o investigador considere as crianças em contextos específicos, 

que vivem experiências únicas e em situações de vida real. As crianças parceiras nesta investigação 

passam, no mínimo, seis horas por dia no jardim de infância; algumas ficam até dez horas – das 8h às 

18h. Deste tempo, apenas cinco horas são consideradas letivas, isto é, têm acompanhamento 

pedagógico por educadora.  É este lapso de tempo pedagógico - de cinco horas por dia das vidas das 

crianças – que é considerado na presente investigação. Como dizem Graue  & Walsh, “um contexto é 

um espaço e um tempo cultural e historicamente situado, um aqui e agora específico” (Graue & Walsh, 

2003: 25). 

O processo de investigação como atividade holística usufruiu, para que pudesse ter um caráter 

interpretativo da parte da investigadora, uma proximidade estreita, presente, prolongada e narrativa, 
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com as crianças do Jardim dos Amigos, visando a compreensão das culturas infantis traduzidas nas 

produções finais das suas interações. Teve início no ano letivo de 2010/2011.  

O jardim de infância, contexto deste estudo, é uma micro-organização escolar dentro de um 

Agrupamento de Escolas que recebe alunos das 18 freguesias da margem direita do Tâmega. Não 

sabemos se as mesmas crianças, noutro contexto, desenvolveriam projetos diferentes, por isso, 

configura-se o enquadramento sociopolítico institucional, a partir do texto retirado do projeto Educativo 

do Agrupamento, para o quadriénio 2013-2017, citando: 

“Segundo os Censos de 2011, o concelho tem [pouco mais de 5000] indivíduos residentes. 

Comparativamente ao ano de 2001, assiste-se a uma diminuição da população residente que apresentava 59 638 

residentes. No mesmo documento, quando se refere a análise aos dados estatísticos em função da faixa etária, é 

evidenciada uma diminuição da população nos grupos etários mais novos (0-14 e 15-24 anos) e um peso maior 

nas faixas etárias a partir dos 25 anos, com uma incidência da população com 65 ou mais anos, seguindo a 

tendência portuguesa e europeia de um gradual envelhecimento da população. Estes dados serão relevantes na 

caracterização da nossa comunidade educativa, uma vez que nos permitem concluir que as pessoas que enformam 

a maior densidade populacional são os grupos em idade escolar. Continuando a recolha de dados, percebemos que 

a grande maioria da população é natural e residente [no concelho]; a população estrangeira com estatuto legal de 

residente atribuído ou solicitado representa apenas 0,84% da população residente no concelho. Relativamente ao 

tipo de agregado familiar, verifica-se que a família nuclear com filhos é a tipologia mais representativa, mas existem 

outros também com expressão, como o caso das famílias monoparentais femininas. Um outro dado, também de 

relevo é uma das conclusões apresentadas: o concelho (...) apresenta uma taxa bruta de natalidade abaixo da 

média nacional, o mesmo se podendo dizer da taxa de fecundidade geral, o que demonstra a dificuldade de 

renovação de gerações.  

Na maior parte das freguesias que integram o Agrupamento de Escolas (...) verificamos que de um meio 

rural “fechado”, se foi passando gradualmente para um meio, ainda rural, mas “aberto”, em que a fronteira entre o 

“rural” e o “urbano” já não é tão clara como antigamente. Abordando a história recente da evolução 

socioeconómica das últimas décadas, na zona de influência do Agrupamento de Escolas (...) verificamos que, 

principalmente nas zonas mais rurais, a emigração teve, em meados do século passado, um papel importante, a 

par da indústria da região (madeiras, mobiliário, metalomecânica, construção). Até ao início do novo milénio vive-se 

um período de uma certa prosperidade e desenvolvimento socioeconómico. No entanto, pouco a pouco, vai-se 

instalando um novo quadro de dificuldades económicas, ressurgindo um movimento migratório, com características 

diferentes do referido anteriormente e que está, certamente, relacionado com o nível de desemprego que 

atualmente também se verifica em todas as freguesias do Agrupamento ”. 
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 No ano em que se elaborou este documento (2013), o Agrupamento era frequentado por um 

total de 2638 alunos dos quatro níveis de educação e ensino, com 586 crianças inscritas na educação 

pré-escolar. Passados quatro anos, os números revelam uma diminuição substancial, provocando o 

iminente encerramento de 3 salas de jardim de infância. A conjuntura sociopolítica vivida em Portugal 

após a crise de 2011, não foi alheia ao abaixamento demográfico, na região.  

 Em 2017, estas famílias têm, na maioria, dois filhos. As que tinham apenas um, durante o 

período em que decorreu a investigação, tiveram o segundo filho entretanto. O perfil académico, pelos 

dados que fomos recolhendo nos documentos processuais de inscrição no jardim de infância, não 

sofreu grandes alterações : a maioria fez a escola básica até ao 9º ano; um número menos 

significativo não concluiu o 9º ano, e uma minoria, com tendência a aumentar, tem formação superior. 

A média de idades é jovem e ronda os 25 anos. 

 As situações profissionais são diversificadas: famílias em que ambos os progenitores das 

crianças trabalham; famílias em que só trabalha um; crianças que vivem em famílias alargadas e todos 

os adultos são subsidiários de rendimentos de inserção social. Daqui decorrem as necessidades, mais 

ou menos justificadas, da permanência das crianças na componente social de apoio à família, no 

jardim de infância – o  vulgarmente designado por “prolongamento de horário”. Esta necessidade 

abrange cerca de um terço das crianças que permanecem, entre uma a quatro horas, aquém e além 

da componente pedagógica, no jardim de infância. 

 

 1.1. Jardim dos Amigos 

 Quando iniciámos a contextualização escrita do campo da investigação, figurou-se-nos um 

nome, um símbolo, para designar a instituição. Um nome pairava no ar, atravessando vários episódios 

da investigação e por relação afetiva com o contexto local – Amadeo (de Souza Cardoso).  As 

construções simbólicas que nos são mais significativas emergem facilmente como resposta às nossas 

questões, mas não era sobre nós que queríamos desenvolver o trabalho, logo a ética da pesquisa 

deveria contemplar, também aqui, as vozes das crianças. Assim, a designação Jardim dos Amigos, 

para identificar o jardim de infância cenário deste trabalho, foi escolhida, em assembleia, pelas 

crianças. Da proposta lançada ao grupo pela investigadora/educadora, de se nomear de outra forma a 

“escola” onde nos encontrávamos e de onde saíram os projetos para o texto da investigação, resultou 
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uma chuva de ideias que depois de discutidas, justificadas as razões da sua entrada no jogo, terminou 

em consenso, com a aprovação ao gosto de todos. As crianças foram lançando as suas significações e 

respetivos argumentos e contra argumentos, através do diálogo interpares: 

Jardim dos Animais – propôs um menino que se envolve muito em projetos individuais e de 

grupo, sobre animais; apesar da aprovação de algumas crianças, outras refutaram que  “depois ia 

parecer que era o jardim zoológico”. 

Jardim das Princesas e dos Dinossauros – foi a proposta de duas meninas que tinham 

participado no projeto com o mesmo nome; mas não foi mais longe, porque mais ninguém se 

identificava com ele, incluindo um menino de 3 anos que imediatamente disse “dos dinossauros não; 

escola dos dinossauros, não! Aqui não há dinossauros!”  

Jardim das Plantas – esta ideia surge na sequência de um projeto de exterior em que as 

crianças andavam envolvidas; houve muitas plantações e foi criada uma horta vertical ao longo de um 

muro do jardim de infância, a que as crianças chamaram “Planteira”. 

Jardim do Arco-íris – uma menina insistiu várias vezes neste nome, mas sem sucesso perante 

os pares. 

Jardim de Brincar – propôs uma menina enquanto percorria a sala com o olhar, com alguma 

reação positiva dos pares, mas não suficientemente enfática para maioria.  

Jardim de Aprender – funcionou como um reflexo quase imediato à proposta anterior, por outra 

menina que perscrutava com os seus olhos, o nosso olhar ... mas sem respostas (nossa ou dos pares). 

Jardim das Experiências; Jardim Lindo; Jardim Carinho; Jardim Amor – foram sendo lançados 

um após outro, por várias crianças, sem reação das outras. 

Jardim dos Insetos – o autor repetiu várias vezes este nome, mas alguém dizia que “era como o 

outro, que depois ia ser o jardim zoológico dos insetos”. 

Jardim Amigo – esta hipótese teve algum acolhimento, entre pares. O conceito “amigo” é muito 

presente nas atividades espontâneas das crianças – frequentemente se tratam por “amigo” ou falam à 

família no “amigo” e, porque se cultiva também no quotidiano pedagógico, “ser amigos” é uma das 
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regras sociais estabelecidas num dos primeiros  conselhos do ano letivo, estando a sua ilustração, feita 

pelas crianças, patente na sala. 

Jardim Amadeo – esta ideia surgiu por comparação com o nome da escola que frequentam 

alguns dos irmãos de crianças deste jardim de infância; mas logo houve quem argumentasse que já 

tínhamos a “escola Amadeo e depois não se sabia qual era”. 

Jardim Beijinhos;  Jardim Primavera; Jardim Feliz – foram também algumas hipóteses 

individuais, que se desencadearam evocando os afetos mas que não tiveram sustentação. 

Jardim Porto; Jardim Benfica – apesar dos seus autores se insinuarem aos saltos, muitos não 

se reviam nas designações, nem contemplavam outras hipóteses possíveis sobre as equipas de futebol. 

Jardim dos Amigos – sugerido por um menino de 5 anos, que já tinha contribuído com outras 

propostas, o nome foi logo por maioria apoiado. “Agarrada” a ideia, certificamo-nos da 

consensualidade. Sim, servia a todos! 

Para cada ideia apresentada, requeríamos um argumento e o grupo pronunciava-se. As 

manifestações de apreço pelo nome “Jardim dos Amigos” foi tendo impacto e, em pouco tempo, todos 

se manifestaram a favor. 

 O contexto local de que falamos e que elegemos para a nossa investigação é configurado pelos 

espaços de uma instituição pública de educação pré-escolar – o jardim de infância - com duas salas de 

atividades e outra polivalente onde as crianças se encontram frequentemente e por onde se deslocam 

para o exterior, quer para outros espaços como o refeitório, a biblioteca ou as casas de banho. Todos 

estes micro espaços enformam o espaço/contexto das interações das crianças, em análise. As 

crianças circulam livremente por todos os espaços, bem como a investigadora, e contracenam com os 

pares e com o restante pessoal da instituição. Por isso, os contextos que nos ocupam são relacionais, 

com ênfase na visão social das crianças; não são estáticos porque moldam e são constantemente 

moldados num tempo e num espaço; modificam-se porque contemplam mudanças de variáveis; são 

fluídos e dinâmicos, por força da atividade que neles acontece; são sociais porque refletem e 

enquadram as interações dos atores, como escrevem, a propósito,  Graue & Walsh (2003: 28). 
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 As relações estabelecidas entre estes marcadores, o quadro teórico de referência e a sua 

localização num campo de estudos já alargado por outros, permite-nos a interpretação e a 

compreensão de uma parte das vidas das crianças – as suas culturas.  

O registo sobre os materiais, que adiante se apresenta, é a síntese de uma coletânea de 

informação empírica, recolhida durante um período de 7 anos letivos, que envolveu dois grupos 

heterogéneos de crianças em cada ano, num total de 299 crianças, de 3, 4 e 5 anos. Este número 

corresponde à totalidade das crianças que frequentaram o jardim de infância no período a que 

corresponde a investigação e que estiveram em contacto direto com a educadora/investigadora, ainda 

que a autoria das produções culturais finais seja apenas das crianças diretamente envolvidas, isto é, 

daquelas crianças que se inscreveram nos projetos, maioritariamente de 5 anos, algumas de 4 anos e 

ainda um número mais restrito de 3 anos. Contudo, excetua-se a esta categorização o trabalho 

ilustrado em portefólio sobre as culturas infantis em contexto de jardim de infância, que contempla 

todas as crianças, de ambos os grupos, no primeiro ano letivo a que respeita este estudo. 

 

2 – A at i tude:  narrat iva interpretat iva numa perspet iva etnográf ica. Fazendo 

etnograf ia como quem lê um manuscr i to estranho. Estudo de caso 

Interpretamos os dados sobre a interpretação de outros dados, isto é, construímos uma 

interpretação do que é produzido pelas crianças, que por si só já são interpretações autorais. Fazemo-

lo analiticamente num contexto, na ausência de qualquer intencionalidade de generalização, 

procurando dentro de um grupo de atores sociais concretos, estudar a sua especificidade, buscando 

indicadores, indícios das estratégias de ressignificação da sua identidade – textos que nos permitem 

ler a informação produzida (por elas, crianças) através dos seus modos de estar, de agir, e de produzir 

das suas linguagens – indagar, como diz Geertz (1978: 20), “(...) o que está sendo transmitido com a 

sua ocorrência e através da sua agência, seja ela um ridículo ou um desafio, numa ironia  ou uma 

zanga, um deboche ou um orgulho”.  

Muito longe de ser fácil, esta tarefa! A dupla função ao estar dentro (como membro do grupo 

no jardim de infância) e ter de estar por fora (como observadora/investigadora), em simultâneo, 

acarreta consigo um diálogo imperativo entre a análise do que vemos com os olhos da história em 
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comum e daquilo que poderíamos, eventualmente, ver sem essa componente – e transformá-lo numa 

mais valia interpretativa. “Situar-nos, um negócio enervante que só é bem sucedido parcialmente, eis 

no que consiste a pesquisa etnográfica como experiência pessoal” – parafraseando Geertz (1978: 23). 

Parece-nos, apesar de tudo, que o estar dentro, misturada com as crianças, nos facilita o 

entendimento do conceito de cultura, na sua acessão semiótica: 

“ Como sistemas entrelaçados de signos, interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, ignorando as 

utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 

acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 

qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é descritos com densidade” (Geertz, 1978: 24). 

 Ao pegarmos nos materiais que colecionamos para interpretar, não pretendemos generalizar 

uma interpretação cultural, pois temos em conta a análise do discurso social que nos alerta para o 

facto do constructo teórico não ser um código de regularidades abstratas, mas um conjunto de 

descrições minuciosas que não generalizam através dos casos, mas dentro deles. 

 As interações das crianças e o que podemos observar e analisar no corpo dos objetos 

recolhidos remetem-nos para a dupla tarefa de escrutinar as estruturas concetuais de que se revestem 

os atos e as produções dos nossos informantes e construir um sistema de análise para o que é 

genérico a essas estruturas. “Em etnografia, o dever da teoria é fornecer um vocabulário no qual possa 

ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo – isto é, sobre o papel da cultura na 

vida humana” (Geertz, 1978: 38). 

Numa abordagem entre um olhar pedagógico e outro da sociologia da infância, interpretativa e 

crítica (que pretende a emancipação das crianças conferindo-lhes parceria na transformação da 

sociedade) encetamos o desafio de compreender as crianças pelas culturas que produzem, através da 

captação de momentos, de tempos únicos nas suas vidas e que fazem as suas Histórias, e pela 

análise dos produtos de cultura que concretizam, que corporizam em objeto. 

De perna atravessada debaixo de si, em cima do banco corrido, de joelhos na cadeira, meio 

deitada na mesa com os pés no banco, debaixo da mesa, encolhida entre dois móveis, esticada na 

carpete de barriga para baixo ou desempenhando um papel esperado pelas convenções sociais, na 

relação do seu corpo com os espaços e os materiais, a criança fala, experimenta, executa, constrói 

sem recuar, cria, responde aos desafios que lhe são colocados, produz. 
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No contacto direto com as crianças, entre a participação e a observação durante e após as 

ações num registo etnográfico espicaçado pelo que nos despertam as atitudes das crianças, temos 

acesso a um conjunto de produções suas que nos ajudam a identificar como pensam o que as rodeia, 

como são afetadas pela cultura familiar, pela cultura de quem lhes é próximo, pelo que captam dos 

media e, ainda, de como transformam tudo isso sob o chapéu simbólico cultural da escola que está 

sempre presente. Queremos conhecer e explicitar o seu “ponto de vista” como atores sociais com 

propriedade, através duma cultura de comunicação entre parceiros. 

Atendendo a que o processo etnográfico descreve com densidade os significados das práticas 

sociais (segundo a corrente interpretativa de Clifford Geertz, 1989)  e que o observável é 

compreendido a partir dos significados dos atores, no nosso caso, que estamos no terreno, 

contactando diretamente com as crianças, com os seus modos de participação e com as suas 

produções, registamos a “fala” das crianças através do registo fotográfico das suas ações em 

momentos espontâneos, posteriormente legendados também por elas, e colecionamos as imagens do 

produto de alguns dos seus projetos culturais mais significativos.  

Os produtos culturais são analisados a partir de momentos de educação designada 

impropriamente como pré-escolar, em tempos e espaços de brincadeira e jogo, de descoberta, de 

resolução de problemas, de construção de conhecimento, intrageracional e em relação com adultos, 

dentro e fora da instituição,  nem todos previstos nas planificações35 curriculares. 

Os dados recolhidos são analisados tendo em conta o cruzamento da tomada de notas nos 

momentos precisos das ações, com o que as crianças verbalizaram ao reverem as fotos, colocando-

nos, assim, numa perspetiva interpretativa contínua. O que fomos descobrindo  permitiu-nos a entrada 

num currículo inesperado, paralelo ou, talvez, complementar, daquele que é sugerido às crianças, 

pelas nossa cultura de adulto  e pelos materiais que elas têm à disposição, no jardim   de infância. Tal 

compromisso permitiu-nos navegar num universo de “micro-acontecimentos” onde “as crianças são 

atores numa “diversidade de arenas” - induzidas por todas as circunstâncias económicas, culturais e 

políticas que as envolvem -, os quais, recorrendo a instrumentos de meta-análise,  poderão contribuir 

para o esclarecimento de políticas educativas e sociais. Porque existem muitas formas de colecionar 

dados sobre as vidas das crianças e sobre a infância, nenhum método, por si só, atinge o 

																																																								
35 Em Anexo 4 encontram-se algumas das planificções curriculares mais significativas que contemplam os projetos das crianças 
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conhecimento necessário. A metodologia, da responsabilidade e escolha do investigador, deve, isso 

sim, ver a infância sob o maior número de “ângulos frutíferos possíveis” (Qvortrup, 2005a).  

 Nesta perspetiva ampla cabe o paradigma epistemológico de rompimento com a criança em 

silêncio, da sociologia da infância, e Manuela Ferreira considera que ouvir as crianças é decisivo para 

sustentar o seu relacionamento com os adultos; essa postura permite a alteridade face aos adultos e o 

olhar para as interações inter e intrageracionais no trabalho etnográfico. Esta “trindade concetual de 

referência da sociologia da infância - as crianças como atores sociais, o dar voz às crianças e a 

etnografia com crianças” (Ferreira, 2010) implicará escutar as vozes das crianças para as 

compreender e ‘descer dos saltos altos’, sem contudo se ‘descalçar’ completamente, protegendo os 

seus limites pessoais de adulta. Assim o questionamento dos aspetos éticos e metodológicos, a 

reflexividade, na análise da complexidade das infâncias das crianças, ao coordenar-se o estatuto de 

investigadora adulta com os interesses das crianças, se bem que não sendo tarefa fácil, permitem 

assumir dificuldades e dar conta dos viés da investigação, reposicionando-a. 

 Ao transportarmos a presente reflexão para o conhecimento das culturas infantis, a partir das 

produções das crianças, temos consciência da dificuldade acrescida de uma análise documental 

múltipla sobre os conteúdos produzidos por crianças. A questão metodológica vai-se construindo e 

reconstruindo por técnicas e processos descortinados à medida que os “trabalhos” das crianças vão 

sugerindo questões e até exigindo que a investigadora-adulta fale com as crianças-autores (ou atores), 

com o intuito de, num jogo inverso, o esclarecimento surgir de um olhar contrapicado, de baixo para 

cima (se considerarmos que as crianças são mais baixas que os adultos), por oposição ao saber adulto 

que tem a última e sabedora palavra.  

 As questões metodológicas durante o processo analítico sobre as produções culturais das 

crianças, se bem que enformadas por um paradigma qualitativo de análise de conteúdo, pretende-se 

que tenham também um traçado rigoroso de coordenadas na produção dos dados sociológicos; por 

isso, a dialética entre a escolha das produções culturais, pelas crianças, o seu consentimento 

informado para a análise, a leitura da investigadora ao perscrutar as vozes, nos documentos, e a 

releitura após o questionamento aos autores, conduzir-nos-ão na produção do conhecimento sobre a 

sociedade, a partir das crianças e das suas infâncias. 

Através das interações estabelecidas com as crianças e com os objetos de análise, surgiram 

diálogos explícitos e implícitos, dados novos para interpretar. O desenho investigativo, sem estar 
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previamente definido, vai-se assim corporizando à medida que o trabalho se vai desenvolvendo e a 

reflexão ocorre. As informações vão sendo registadas em cadernos de bolso que vão servir de 

memorando à complexa escrita etnográfica, andaimada também por todos os outros suportes – 

desenhos, pinturas, textos, canções, livros, objetos – produzidos pelas crianças. Mas só através do 

labor, criação, tempo, vazio, silêncio, interrogação sistemática, escuta, atenção profunda, empatia e 

solidariedade, movimento de descentração, podemos considerar a perspetiva etnográfica como uma 

experiência transformadora e que também a investigadora se transforma interiormente – como diz 

Teresa Vasconcelos (2016: 70) -, como desejamos.  

 Tratando-se, neste caso, de documentos autorais de crianças,  a análise de tais conteúdos 

exigiu, da parte da investigadora, atitudes rigorosas – guiadas  pelo olhar da sociologia da infância, 

sem esquecer a origem pedagógica dos materiais que foram produzidos em contexto de jardim   de 

infância – no sentido de acautelar uma análise exaustiva e reflexiva. São as crianças de um jardim de 

infância, concreto, e não em situação de laboratório, que falam através de percursos e de pontos de 

chegada concretizados nas suas produções que quisemos estudar holisticamente numa perspetiva 

interpretativa. O paradigma interpretativo postula a interdependência do sujeito e do objeto do 

conhecimento numa determinada realidade social singular e, quando é de caráter etnográfico, ocupa-

se da natureza sociocultural da investigação, logo 

“(...) uma investigação que assume o formato do estudo de caso, no quadro de uma perspetiva interpretativa e 

crítica e que se centra nos fenómenos simbólicos e culturais das dinâmicas de ação no contexto organizacional 

da escola é um estudo de caso etnográfico” (Sarmento, 2002:15).   

 É-o também porque lhe reconhecemos características metodológicas de: i) permanência 

prolongada da investigadora no cenário da investigação que lhe permite a observação participante, as 

interações permanentes e a consequente recolha de dados com facilidade; ii) interesse por 

pormenores do quotidiano do jardim de infância; iii) interesse pelas vozes, atitudes, planeamento e 

execução dos projetos das crianças; iv) esforço pela narrativa descritiva dos aspetos significativos do 

contexto; v) esforço por ir progressivamente estruturando o conhecimento obtido pela reflexão dialógica 

das interpretações e ações das crianças e suas produções; vi) um texto final com recurso à criatividade 

narrativa para descrever todo o processo investigativo subordinado a uma concetualização teórica, 

segundo Sarmento (2002). Estes pressupostos metodológicos orientaram o roteiro que nos permitiu 

circular dentro da vida do jardim de infância (através de observação participante, interações, recolha 
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das produções das crianças, auscultação dos seus diálogos, análise dos conteúdos desses dados) e 

transformar essa oportunidade em conhecimento novo sobre as práticas pedagógicas. 

 A discussão ética dos pressupostos  permite-nos libertar de uma visão unilateral  de 

investigadora comprometida com o campo da investigação e com a produção coletiva de  alguns 

eventos, e construir uma base de leitura triangular, no sentido que lhe atribui  Woods (1987), mais 

ampla, uma vez que sob vários ângulos de visão nos esclarece pormenores, mostra contradições, 

afirma descobertas contextualizas.  

 São muitos os autores que se dedicam hoje a esmiuçar os significados de estudo de caso e a 

legitimar o seu uso no desenho da investigação. Assumindo o papel duplo de investigadora e de 

profissional da educação, o nosso interesse é credibilizar a utilidade do estudo de caso, na perspetiva 

de Robert Yin, como “um estudo empírico que investiga um fenómeno contemporâneo (o caso) em 

profundidade e dentro de um contexto de vida real” (Yin, 1994: 16)36. Yin, consciente das críticas à 

possível falta de rigor em investigações deste tipo, alerta-nos para o cumprimento com os nossos 

propósitos de planificação, aplicação e processos de recolha de dados para análise e para nos 

desviarmos do objetivo do caso em favor de uma generalização científica. Entendemos pois que 

prende-se antes com a particularização e com as mais valias da inclusão de pontos de vista diferentes 

na análise final. 

 Nesta abordagem com as crianças, a investigadora tenta entrar no mundo do seu 

conhecimento e compreendê-lo através da experiência investigativa (Mayall, 2005), colocando de lado 

a centralidade do adultismo e ouvindo “um conjunto mais autêntico e provavelmente inquietante de 

vozes” (Hendrick, 2005) das crianças atores sociais, propiciadoras do questionamento relativo à 

alteridade da infância (Delalande, 2001). 

 Ao terminarmos esta reflexão sobre a atitude como investigadora, gostaríamos de sublinhar 

ainda que as ferramentas metodológicas que possibilitam maior expressão das crianças contemplam 

não só as vozes mas também o diálogo com as metodologias visuais usadas com as crianças. Na 

esteira de Prout (2010), a interdisciplinaridade como alternativa metodológica é favorável à inclusão 

das diferentes linguagens e pontos de vista. 

 

																																																								
36 Tradução nossa. 
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3 – A anál ise: no olhar da cul tura v isual  

As culturas infantis que escrutinamos a partir da observação dos papéis desempenhados pelas 

crianças, dos seus modos de participação na vida, no jardim de infância, dos seus imaginários, das 

suas produções, documentados no repositório visual 37  que constitui o princípio e o fim da nossa 

investigação, são um modo de aproximação aos modos como as crianças vivem e convocam, muitas 

vezes, os adultos a desafiarem as barreiras do seu próprio adultocentrismo, fruto de uma cultura social 

instalada. 

A realidade que observamos, com as crianças, é um conjunto de representações da realidade, 

que as crianças interpretam. Com toda a carga subjetiva que esta afirmação contem, admitimos as 

imbrincadas teias de conexões, as origens multifacetadas e multicontextualizadas que estão na base 

da construção do real e da cultura, nas crianças.  No dizer de Ricardo Campos, 

“A realidade passou a ser narrada através dos ecrãs. Estas imagens técnicas e electrónicas desregulam os 

antigos vetores espaciotemporais ao (re)apresentarem (e encenarem) inúmeros locus geográficos e históricos. Estes 

canais contribuíram, também, para que se falasse, cada vez mais, de uma cultura planetária” (Campos, 2013: 3). 

Para além das imagens  eletrónicas, o autor atribui também à fotografia  um lugar que não pode 

ser ignorado no desenrolar da criação de uma cultural visual, onde o indivíduo (a criança) “vê” e é 

“vista”, onde é consumidora de imagens, mas é também olhada através dos mais variados artefactos 

disponíveis na sociedade. 

As imagens, para as crianças,  têm preponderância em todos os atos e interatos; reais, virtuais 

ou do imaginário, as imagens fazem parte das vidas das crianças quando:  

- ouvem uma história e questionam sobre as imagens que formulam ou procuram estar “em 

cima” do livro para verem as ilustrações; reproduzem a sua imaginação nas produções estéticas que 

elaboram (desenhos, pinturas, construções, etc.); fazem fotografia; veem fotografia; investigam sobre 

os seus projetos; imprimem traços numa superfície e lhe atribuem um significado;  compõem uma 

narrativa a partir de uma qualquer imagem; veem televisão; exploram outros meios audiovisuais. 

																																																								
37 Importamos para o nosso trabalho o conceito de repositório visual, de Ricardo Campos pela variedade de elementos que considera e que, no caso de 
uma investigação com crianças, há todo o interesse em mapeá-los e incluí-los.  Diz o autor: “ Por repositório visual, entendo toda a panóplia de artefactos 
inventados pelo homem para se exprimir no campo visível (desenhos, pinturas, roupas, adornos, fotografias, mobiliário, etc), bem como tudo aquilo que 
remete para a esfera da ação representacional e performática que pode ser percebida como gesto eminentemente comunicativo” (Campos, 2013: 53). 
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A polissemia do conceito de imagem, trazida à discussão por Ricardo Campos, ao evocar 

W.J.T.Mitchell (1986) e os seus argumentos, sobre a cultura visual como “um campo expandido das 

imagens e das práticas visuais” é aplicável nos modos como as crianças olham para a realidade e a 

reproduzem visualmente. Também as crianças, nos seus quotidianos, como exemplificamos atrás, e 

nos projetos que apresentaremos adiante, brincam, constroem e aprendem com imagens óticas, 

gráficas, percetivas mentais, verbais. E, apesar de a ramificação concetual se estabelecer entre a 

estética e a epistemologia, e de ser complexa a análise, o autor considera que enquanto construção 

humana, resultando de um processo de criação movido por um sujeito, as imagens são, por 

consequência, artefactos de representação, elementos de identificação, imitação, reprodução ou 

metáfora de algo real (Campos, 2013: 14). 

Ao recorrermos às imagens (fotografias das crianças em ação ou relativas às suas ações) como 

elementos falantes e informantes na nossa pesquisa, estamos conscientes de que elas ‘corporizam um 

modo de ver’ e que lhes atribuímos uma função epistémica, pois através delas construímos um diálogo 

com o enquadramento social que envolve os atores /crianças, materiais ou produtos nelas 

representados, que nos permite veicular significados culturais. Neste sentido, as imagens são 

elementos passivos e colocam-se entre nós - autora e espetadora –, com toda a subjetividade de um 

guião que escrevemos e para o qual mobilizamos uma série de recursos fisiológicos, cognitivos, sociais 

e culturais, que criam quadros particulares de descodificação dos objetos visuais, (Campos, 2013: 29) 

consoante o nosso histórico  cultural e social, os objetivos do olhar, os afetos, a relação pedagógica. 
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4 – Reconhecimento das cul turas cr iadas pelas cr ianças 

Ouvindo, observando, dando espaço e tempo á voz e às expressões multifacetadas das 

crianças escrutinamos indicadores de cidadania infantil. 

 

 
 
Figura 6 – cidadania da infância  
Fonte: quadro elaborado pela autora a partir da categorização de Sarmento (2010), para o conceito de cidadania infantil. 

 

CIDADANIA Características Indicadores no contexto da investigação 

 

Cidadania social Condições estruturais de inclusão plena 

das crianças onde se respeita o seu 

melhor interesse  e onde lhes é dada a 

voz. 

 

Seleção de fotos em vários espaços do jardim de 

infância– dentro e fora. 

Fotos individuais e fotos de grupos. 

Comentários às fotos, pelas crianças, com registo 

de voz. 

Intervenção cívica na comunidade/sociedade. 

Cidadania participativa Formas de participação efetiva nas 

tomadas de decisão. 

  

Participação das crianças na escolha das fotos. 

Inclusão de todas as crianças a quem foi solicitado 

para participar no projeto de investigação. 

Produções autorais. 

Cidadania 

organizacional 

Crianças co-decisoras: numa lógica de 

ação; numa pedagogia de participação; 

explorando a imaginação organizacional  

admitindo uma nova competência 

profissional. 

Ilustração de vários tipos de atividade das crianças: 

momentos de planificação; 

momentos de organização democrática; momentos 

de investigação;  

momentos de comunicação de aprendizagens. 

 

Cidadania cognitiva Espaço para as interpretações singulares 

das crianças; espaço para o imaginário 

infantil e para as gramáticas das culturas 

infantis. 

Ilustração de momentos diversificados:  

reinterpretação da cultura dos adultos; inclusão das 

culturas locais, pelas crianças, na sua ludicidade; 

apropriação de elementos da cultura escolar. 

Cidadania íntima No respeito pela diferença não 

menorizante no espaço-tempo das 

relações de intimidade entre crianças e 

entre crianças e adultos. 

Ilustração de momentos diversificados:  

relações do corpo com o espaço; dinâmicas de 

grupos; testemunhos de afetos; interajuda;  

projetos de pares. 
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Apesar de não negarmos, na nossa condição de educadora e investigadora em simultâneo, 

que as crianças  são educadas em função de uma síntese de valores do currículo, pensado como 

importante para transmitir às novas gerações – instituído a partir da administração central da 

educação e das solicitações exteriores a que as crianças estão sujeitas como a televisão, o cinema, a 

internet, os videojogos, as montras das lojas, o marketing, os serviços variados para os tempos livres, 

para além dos interesses das famílias -, também reconhecemos as culturas criadas pelas crianças, 

que adiante apresentaremos. Para o efeito recorremos a uma categorização de Sarmento (2012) que, 

a partir da posição de Marshall (1966) para cidadania (membros de uma comunidade com capacidade 

soberana de auto governação, com direitos e deveres), à qual atribui as qualidades de cidadania civil, 

cidadania política e cidadania social, explora o conceito de cidadania da infância, de modo alternativo, 

questionando a não atribuição do estatuto político às crianças e o papel da escola na construção da 

cidadania, relativamente aos direitos das crianças.  

Ao centrarmos a nossa atenção no trabalho empírico de investigação, nas culturas infantis e 

como é que as crianças usam os seus direitos de participação num jardim de infância MEM, sabemos 

que temos de ficar mais alerta para as vozes das crianças, os seus gestos, as suas atitudes, a nossa 

atitude, as suas produções culturais, a sua e a nossa atividade, as interações entre pares, connosco e 

com outros adultos (presentes), nos diálogos que acontecem, para percebermos como são 

construtoras de cultura. Fizemo-lo numa imersão prolongada no contexto do jardim de infância, em 

contacto direto com as crianças, assumindo compromissos e cumplicidades com estes atores sociais.  

A ideia de que as crianças são agentes ativos no seu próprio desenvolvimento e socialização, 

um olhar teórico emancipador da condição da infância enquanto objeto autónomo da ciência, passou a 

traduzir-se na exigência metodológica de ter em conta a voz, o ponto de vista das crianças, na 

pesquisa (Alderson, 1995), no âmbito das metodologia participativas de investigação. As metodologias 

participativas em que a pesquisa científica é entendida como um ato de empenhamento social, 

envolvendo, em colaboração mútua na construção do conhecimento, adultos e crianças, permitem-nos 

usar os registos da observação etnográfica (fotos e legendas áudio) acerca da produção cultural de que 

as crianças são capazes enquanto atores sociais. Então, ao considerarmos a criança competente para 

produzir saberes e conhecimentos sobre as experiências quotidianas nas quais participa, teremos de 

aceitar os seus produtos culturais numa lógica de coconstrução do seu próprio currículo que escapa ao 

formalmente estabelecido pelos adultos. É que, considerando que as crianças são indivíduos que não 
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se desenvolvem independentemente da construção social das suas condições de existência, elas 

devem ser tomadas como objeto da investigação por direito próprio, fazendo, assim, acrescer o 

conhecimento, não apenas sobre a infância, mas sobre o conjunto da sociedade globalmente 

considerada (Sarmento, 2004). Esta premissa é, entre outras, uma das que guiam o nosso olhar no 

contexto do jardim de infância, quando pretendemos focalizá-lo num produto da atividade das crianças, 

como  objeto da investigação, atendendo, ainda, à valorização da produção do conhecimento nas 

relações entre pares: na visão da reprodução interpretativa da cultura (Corsaro, 2005), as crianças 

apropriam-se das suas culturas de origem, interpretando-as pela interação dos seus pares e com os 

que cuidam delas, reinventando assim novas culturas. Uma outra premissa está inequivocamente 

ligada à cultura pedagógica do MEM que prevê, num contexto democrático ativo na educação,  a 

produção cultural de obras geradoras de competências socioculturais de uso efetivo na sociedade 

(Niza, 2013). 

A infância, com os seus constituintes crianças, tem formas autónomas de serpentear por entre 

a sociedade que também é dos adultos, de se impor sublimemente a tudo o que já está feito, de 

articular de modo próprio a fabricação do saber com os saberes instituídos. É só escutá-la.  

 

 5 -  Para compreender os produtos cul turais das cr ianças  

 Da atividade das crianças em relação com, ora considerada como trabalho, ora como atividade 

lúdica, mesmo que tenha liberdade de movimentos, infere-se que as crianças estão sujeitas a várias 

ordens de condicionalismos: i) da escola (enquanto instituição, como locus de caris pedagógico e 

como contexto de interações); ii) das culturas de origem e das famílias; iii) de outras instituições que 

frequentam nos “tempos livres”; iv) dos espaços informais onde também convivem (Sarmento, 2011). 

	 Olhando os desenhos ou outras construções plásticas das crianças, nesta perspetiva, temos 

em conta não só as variáveis elencadas, mas também a constante que é a interpretação autoral 

individual. Por isso é relevante, para a compreensão das culturas infantis, quando se faz o 

acompanhamento do processo de construção do artefacto cultural, que se atenda às falas das crianças 

sobre o que produziram, uma vez que, como diz Sarmento (2011: 53): “O desenho e a fala são 

constitutivos de um modo de expressão infantil cujas regras não são as mesmas da expressão adulta”; 
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de outro modo ficaríamos com uma interpretação em défice. Assim, pontos de vista conjugados e tidos 

em conta, olhámos de novo as produções das crianças pela lupa da análise visual e procuramos 

evidências da matriz teórica orientadora desta investigação. Em relação a cada produto, codificamos os 

elementos, escrutinámos categorias de sistematização e verificamos as ocorrências que nos permitiam 

ver, verdadeiramente, quais os conteúdos cultura infantil em cada um38. Consideramos para o efeito 

aquilo que reflete as interações com a escola (jardim de infância), a família, os espaços informais, o 

contexto de produção dos materiais. Pela abordagem socioantropológica, reconhecemos à expressão 

dos atos sociais marcados pela geração, pela cultura de pertença e pela interpretação do mundo. 

Fazendo o acompanhamento dos processos de produção, foi mais fácil entender os construtos 

simbólicos de cada projeto em relação aos vários tipos de cultura neles presentes. Então, para 

estabelecer relações entre os projetos e as categorias escrutinadas, organizamos o conteúdo da 

seguinte forma: 

 

Categorias (C)  Projetos (P) 

C1 – Relação do corpo com o espaço 

C2 – Manifestações da cultura familiar 

C3 – Manifestações da cultura local 

C4 – Manifestações  da cultura nacional 

C5 – Manifestações  da cultura global 

C6 – Manifestações  da cultura  escolar 

C7 – Manifestações  de afetos 

C8 – Manifestações  da cultura de pares 

C9 – Evidências de organização democrática 

C10 – Divulgação e comunicação de aprendizagens 

C11 – Ludicidade, fantasia do real, reiteração 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 P1 – Portefólio culturas infantis – fotos de crianças em 

interações 

P2 – A Toupeira – desenhos de animais para um vídeo 

de animação 

P3.1 – Vamos procurar a arquitetura – texto  

P3.2 – Vamos procurar a arquitetura – desenhos de 

arquitetura 

P4.1 – Dinossauros e Starwars – desenhos para estudo 

de cabeça de dinossauro 

P4.2 – Dinossauros e Starwars – fotos de máscaras de 

dinossauros 

P4.3 – História dos Dinossauros e Starwars 

P5.1 – História de Princesas – texto  

P5.2 – História de Princesas – música e dinâmica de 

grupo 

P5.3 – História de Princesas – jogo – desenhos 

P6 – Uma Aventura no Museu do  Amadeo – desenhos 

P7 – Amadeo Pintor – desenhos 

P8 – Ratinho Marinheiro - fotos 

Figura 7 - códigos usados na categorização do material empírico 

																																																								
38 Referimo -nos ao Anexo 1 – categorização do material empírico. 
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Com os proveitos da viagem que fizemos pelas culturas infantis, cruzando as categorias 

estabelecidas com os projetos, chegamos à comparação que apresentamos em síntese: 

 

Gráfico 1 -  relação dos projetos das crianças com os conteúdos de cultura infantil39 

 

 As categorias encontradas correspondem às manifestações de conteúdos de cultura infantil, 

extraídas dos projetos das crianças. Numa leitura imediata, ressaltam a presença das culturas de 

pares (C8), a ludicidade, fantasia do real e reiteração (C11) e a divulgação e comunicação das 

aprendizagens (C10), em maior percentagem, em todos os projetos. A cultura familiar é visível apenas 

em 3 dos projetos – Portefólio de culturas infantis (P1), Vamos procurar a arquitetura (P3.1) e Amadeo 

Pintor (P7). 

 No projeto 1, Portefólio de culturas infantis (P1), estão presentes todas as categorias, com 

maior intensidade, a categoria C11, e com menor visibilidade a organização democrática; no entanto, 

temos de considerar que neste portefólio a escolha das fotos que o constituem foi das crianças, 
																																																								
39 Anexo 2 
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assegurando-se assim a sua participação e vontade de ilustração dos momentos mais significativos 

para elas. No projeto 2, A Toupeira (P2), tratando-se de um trabalho de construção em cima de um 

produto já existente – a narrativa –, há 4 das categorias visíveis equitativamente: cultura global, cultura 

de pares, divulgação e comunicação de aprendizagens, fantasia do real e reiteração. No projeto 3, 

Vamos procurar a arquitetura (P3.1), texto a divulgar a experiência das crianças terem participado num 

projeto alargado promovido pela Ordem dos Arquitetos, todas as categorias estão representadas. Na 

versão desenhos sobre a arquitetura local (P3.2),  do mesmo projeto, verificamos 5 das 11 categorias 

– manifestação de cultura local, cultura nacional, cultura de pares, a divulgação e comunicação das 

aprendizagens e também a ludicidade, fantasia do real e reiteração. Relativamente a estas duas 

amostras, pode inferir-se  que a oralidade as crianças, passada ao escrito, revela melhor o 

envolvimento com os vários tipos de cultura. No projeto 4, Dinossauros e Starwars, desenhos para o 

estudo de cabeça de dinossauro (P4.1), acontece uma situação semelhante aos desenhos dos animais 

para o vídeo da toupeira (P2) e às máscaras de dinossauro (P4.2), em que as crianças demonstram, 

em percentagens semelhantes, a cultura global, a cultura de pares, a divulgação e a ludicidade, 

fantasia do real e reiteração. Na narrativa de ficção, História dos Dinossauros e Starwars (P4.3),  

destacam-se a divulgação das aprendizagens, a ludicidade, fantasia do real e reiteração e a cultura de 

pares. No texto História de Princesas (P5.1), as três categorias que têm vindo a ser mais destacadas 

(C8, C10, C11), confirmam-se aqui, acompanhadas, sobretudo, de conteúdos de cultura global e de 

afetos. Relativamente à versão jogo deste projeto (P5.3), a descrição é próxima da anterior, mas aqui 

não se manifestam os afetos (C7). Uma Aventura no Museu do Amadeo (P6), bem como a história-

fruto da criatividade das crianças que inventam uma infância em  Amadeo Pintor (P7), ambas 

ilustradas a partir de sequências narrativas, transparecem conteúdos de cultura infantil com maior 

destaque para as categorias C8, C10 e C11, e diferenciam-se, sobretudo, pela inclusão da cultura 

nacional no projeto P6, e pela sua ausência no projeto P7; pela manifestação de cultura nacional no 

projeto P6, enquanto que no projeto P7 há vestígios da cultura familiar. A interpretação da história, 

Ratinho Marinheiro (P8), é um projeto claro quanto à cultura de pares, da ludicidade, fantasia do real e 

reiteração que as crianças tão bem demonstraram em todos os outros produtos de cultura infantil. 

 A análise da narrativa sobre uma parte do projeto das princesas, que diz respeito à música 

(designado por P5.2) não cabe nesta leitura comparativa, em gráfico, da frequência de ocorrências. Ela 

faz parte do corpo do texto descritivo.  
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 6 – Ét ica  da pesquisa com cr ianças – procedimentos 

 É imperativo explicitar que as ideias que transportamos são o ponto de partida para as nossas 

descobertas sobre as crianças. As nossas imagens do estatuto de criança como ator social, capaz, 

com poder de participação e de decisão sobre o que lhe diz respeito, a quem falta muitas vezes no 

jardim de infância que frequenta um contexto de afirmação e a quem a sociedade pede que assuma 

uma cultura escolar, influenciam decisivamente o nosso olhar. 

 Salvaguardando o respeito pelas crianças e pelos seus interesses, sempre solicitamos, 

oralmente, o consentimento às crianças, para observar, analisar e escrever sobre as suas fotos, 

desenhos ou outras produções. O consentimento informado é um direito que implica uma escolha 

informada, implicar-se, emocionalmente nela (Alderson, 1995) e a informação prestada necessita de 

ser adequada à linguagem, à cultura e à idade dos participantes para que haja envolvimento 

consciente na pesquisa  (Lima, 2006).  E, quer da sua parte, quer da parte dos pais ou encarregados 

de educação, sempre houve assentimento ((Ferreira, 2010) e nunca objeção ao trabalho académico de 

pesquisa ou mesmo pedidos de incompatibilidade. No início, pensámos num protocolo 40  de 

participação que submetemos à aprovação do Ministério da Educação (GEPE) e que foi deferido. No 

entanto, não houve necessidade de o usar, neste contexto, pelo facto de esse instrumento se revelar 

mais impessoal do que o nosso contacto direto com as crianças, com quem íamos continuamente 

aferindo a sua disponibilidade de participação no projeto de investigação. Mesmo assim tivemos em 

conta que a capacidade  para  obtenção do assentimento informado por parte das crianças, decorrente 

de falhas de informação que pudessem existir, depende grandemente da relação de confiança 

estabelecida com a investigadora, pelo que a aceitação da sua presença, além de ter de ser 

permanentemente ativada e renegociada ao longo da pesquisa, foi refletida criticamente em função da 

recetividade e da reciprocidade e/ou rejeições que desencadeou (Ferreira, 2010: 177). Muitas vezes 

usámos o computador em frente às crianças para partilhar o resultado da integração de fotos delas ou 

dos projetos no texto que escrevíamos e elas manifestavam o seu agrado, comentavam informalmente, 

identificavam momentos que referenciavam as situações, contribuindo desse modo para clarificar a 

sua vontade de participação e aumentar o esclarecimento sobre os dados. E apreciavam ver os seus 

rostos ou o retrato das suas produções ali. O seu bem estar não apresentava dúvidas. 

																																																								
40 Anexo 3 
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 Ao aceitarmos, nesta investigação, que as crianças são produtoras de conhecimento dentro da 

geração à qual pertencem, ao deixarmos às claras todo o nosso trabalho, as nossa dúvidas, os nossos 

interesses em saber mais, porque não sabemos tudo, esbatemos a superioridade da geração adulta;  a 

confiança instala-se naturalmente e apetece-nos dizer como diz Berry Mayall:  

  “Faz parte das nossas novas concetualizações das crianças, deste modo, que as vejamos como 

conhecimento, mais do que com a definição mais transitória  e superficial de “perspetiva”, “visão” ou “opinião”. 

Defendo que, através dos diálogos com crianças, podemos aprender sobre o que elas conhecem e, até certo 

ponto, como elas aprendem” (Mayall, 2005: 123). 

Partindo deste posicionamento ético, o curso da investigação admite que a infância é 

socialmente construída e reconstruída por ação das crianças, que não há uma ementa investigativa 

pronta a servir nos diferentes contextos (Fernandes, 2016) e que só deste modo se pode entender um 

continuum no tempo que liga os atores e as suas ações. No caso concreto deste estudo, as crianças 

foram passando pelo jardim de infância durante os sete de trabalho de campo e, apesar de não 

permanecerem, no máximo, mais do que três anos, foi possível encontrar essa reiteração nas suas 

produções e nas suas atitudes mediante o diálogo permanente e o respeito pelas suas interpretações – 

quer da pertença à pesquisa, quer das nossas opiniões.     

 Fernandes (2016), no mapeamento que elabora sobre o que podem ser as barreiras do 

trabalho ético com crianças, observa três dimensões a acautelar: direitos, deveres e riscos/benefícios. 

Estas premissas levaram-nos a colocar questões como: Que relações de poder estão em causa? As 

crianças  participam direta mas também indiretamente, na investigação, através das suas produções? 

Acautelam-se as vozes das crianças como evidências contextualizadas ou como ilustrações dos textos 

autorais da investigadora? Diz Fernandes, “se a semântica do adulto se sobrepuser à semântica da 

criança, tudo aquilo que a criança diz pode ser utilizado ao serviço do que o adulto entender ser o que 

a criança quis dizer” - referindo Spyrou (Fernandes, 2016: 774). 

 A principal razão ou objetivo que nos move é colocarmos o que aprendemos à disposição das  

crianças e das práticas educativas; isto é, investir em educação como garante do bem estar e do 

desenvolvimento da crianças, ouvindo-as, olhando-as, partilhando com elas o quotidiano do 

conhecimento construído e dos afetos. Se para isso for preciso mudar práticas, pois mudam-se; se for 

preciso viajar em busca de outros paradigmas – um aliciante desafio aceite. Foi assim que 



	152	

encontrámos o estado da arte da ética de pesquisa com crianças, condensado por Fernandes (2016)  

e que nos serviu de andaime à atitude de investigadora. 

 Durante o percurso tivemos paragens técnicas que serviram para refletir sobre: a criança 

como ator social e sujeito de direitos; o consentimento informado; a diluição da hierarquia 

preponderante; o sigilo. Nenhum destes aspetos revelou alguma dificuldade acrescida. Sempre que 

sentíamos algum problema, a postura reflexiva e o acerto contextualizado com as crianças, resolviam. 

Sobre esta preocupação ética Fernandes (2009) adverte para a necessidade da existência de um 

roteiro onde as abordagens metodológicas informadas eticamente não devam limitar-se a uma mera 

negociação de acesso e consentimento das crianças, mas antes ser uma preocupação que trespasse 

todo o processo, desde a negociação do consentimento até à devolução da informação. Neste caso, 

tanto em relação à divulgação como ao sigilo, tanto da parte das crianças como das suas famílias, 

sempre tivemos consentimento e/ou assentimento nas manifestações de aprovação para a divulgação 

do estudo.  

 Nesta viagem, os diálogos orais, gestuais, implícitos, no relacionamento entre crianças e 

investigadora, na produção dos artefactos culturais e na sua análise, serviram para aprendermos 

juntos, porque somos incompletos e buscamos a completude, em companhia, baralhando culturas – 

crianças e adultos. 
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CAPÍTULO IV -   OS PROJETOS 

 Projetos, part ic ipação e curr ículo 

Numa cultura de participação, as atividades partilhadas, quer sejam propostas das crianças, 

quer sejam propostas dos adultos, desenvolvem-se interações e  competências, havendo lugar à 

expressão das ideias de cada um, com a certeza de que se é escutado. E, uma vez instalado o clima 

de confiança, é possível construir um projeto, registado sob alguma forma de escrita (formal ou não 

formal porque as crianças de que falamos não dominam o código escrito), que estimula a sua 

evolução de forma lúdica e seguindo as motivações do grupo. 

No jardim de infância, as crianças de ambas as salas “misturam-se” frequentemente. As 

portas abertas e os momentos de encontro dos dois grupos/turmas são frequentes: no acolhimento, 

nos lanches, nas atividades de recreio e nas tardes da agenda semanal comum, quase sempre 

vivenciadas em conjunto. Isto permite às crianças circularem pelos espaços, experimentarem materiais 

e situações diferentes em cada sala, conhecerem-se uns aos outros em tempos lúdicos ou de atividade 

orientada, que se revelam sempre ricos em aprendizagens sociais e cognitivas. Por isso, nos projetos 

surgem, como autores, crianças de ambas as salas, que até podem não se inscrever no início, 

aquando do lançamento da ideia, mas que aderem durante o processo de desenvolvimento. E porque 

a participação se cultiva e se aprende pela tomada de consciência de si e dos outros, isto é possível e 

considerado como uma mais valia. Não é linear e nem sempre acontece sem conflito, mas como 

valorizamos, em grupo, o “fazer com” numa escala superior ao “fazer para”, resolvemos a questão 

prática por essa via.  

Silvie Rayna e Catherine Bouve (2013) discutem o conceito de qualidade da participação num 

enquadramento múltiplo  – desde a contemplação das crianças de 3 anos nas instituições de 

acolhimento e educação, aos direitos das crianças garantidos nas várias estruturas sociais, políticas e 

culturais – emanados da Comissão Europeia e traduzidos nas legislações dos diferentes países, 

concluindo que mais quantidade, sem qualidade, não faz qualquer sentido. Considerando que a 

participação é uma componente essencial na abordagem democrática da educação das crianças e que 

a sua qualidade exige a implicação dos profissionais, dos pais e da comunidade, defendem uma 

participação plena, onde as crianças vivenciam experiências significativas emocionalmente, fisicamente, 

intelectualmente e culturalmente, se envolvem nos projetos educativos, lhes dão voz e constroem um 
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currículo “(...) que se pode tricotar localmente ao mesmo tempo que a sua cultura de infância”41 

(Rayna & Bouve, 2013: 25). 

No campo pedagógico, e nosso país, o currículo para a educação de  infância, apesar das 

diferentes terminologias que apresenta, é entendido como um referencial educativo que faz a ligação 

entre um contexto nacional e local, mas também supranacional (por exemplo em relação à CDC), 

tomando a designação de OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar). A Lei de 

Bases do Sistema Educativo permite, aos profissionais de educação de infância, responsabilizarem-se 

pela metodologia pedagógica a implementar nos jardins de infância – daí também surge a 

oportunidade de nos distanciarmos de uma pedagogia mais tradicional que prioriza o desenvolvimento 

de aprendizagens cognitivas, visando o objetivo da integração escolar por excelência, e mais 

vocacionada para as competências globais no seio de uma comunidade democrática participativa. 

Defendendo que a educação é um ato político, “(...) o currículo em si não garante uma qualidade de 

acolhimento. Quanto a nós, é o currículo como processo que lhe permite a eficácia”42 (Rayna e Bouve, 

2013: 82) ou, dito de outra forma por Dalberg e Moss (2007), as escolhas efetuadas durante o 

processo educativo constituem o currículo construído “com” e não “para”, e essa diferença 

transformará os lugares de acolhimento das crianças em espaços de vida de cidadãos, cheios de 

recursos para todos, adultos e crianças, lugares de prática política e de ética. 

Assim se entende a participação das crianças em projetos de interação com a comunidade, 

que podem ter a sua origem numa questão para a qual pretendem uma resposta, como na proposta 

da educadora trazida de fora para o jardim de infância e que é “agarrada” pelo interesse do grupo. 

Deste modo, o contributo dos projetos do grupo para o desenvolvimento do currículo pode mesmo ser 

encarado como uma forma de afirmação do lugar das crianças na infância, dentro da sociedade, e de 

resistência à diluição do seu papel social, por quanto atores económicos, enquanto consumidores: de 

produtos dentro dos circuitos comerciais destinados a crianças; de clientes de instituições 

especializadas em várias áreas, supostamente criadas para atender necessidades das crianças ou dos 

seus pais com interesse no lucro; de todo o tipo de informação difundida através das tecnologias de 

informação e comunicação, de acesso fácil; de conceitos de sociedade veiculados pela autoridade  

cultural dos adultos; do efeito da mercantilização da educação. 

																																																								
41 Tradução nossa 
42 Tradução nossa	
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Em contra ponto, a valorização dos projetos, desenvolvidos no seio do grupo, permite uma 

participação ativa das crianças que vivenciam situações problema, refletem e tomam decisões perante 

os factos, em interações com a educadora ou outros adultos e com os pares que as acompanham e 

facilitam a concretização da investigação, da reflexão e de aprendizagens novas. 

 O modo como as crianças “agarram” os desafios e as possibilidades de ação que têm em 

contexto escolar (apesar de se tratar de um jardim de infância, as crianças e os adultos sempre se 

referem à instituição como “escola”), através da sincronia entre o que lhes é proposto, do que 

sugerem, e o desenvolvimento que imprimem aos processos, permite-nos o espólio que temos para 

mostrar:  

1. Portefolio de Culturas Infantis - uma leitura de momentos do quotidiano, de crianças em ações 

autónomas registadas em fotografias, legendadas pelos atores fotografados.   

2. “A Toupeira” - vídeo de animação com imagens e vozes das crianças, numa interpretação de 

uma história contada ao grupo, decorrente da animação de uma tarde de segunda-feira, 

conforme agenda semanal implementada no JI. 

3. “Vamos procurar a arquitetura” - coleção de telas fotoimpressas com ilustrações realizadas 

pelas crianças sobre a arquitetura local,  respondendo a uma proposta vinda da Ordem dos 

Arquitetos Região Norte. 

4. “Dinossauros e Starwars” - projeto desenvolvido a partir do grande interesse de um grupo de 

meninos, por dinossauros, que inclui a construção de um escorrega com cabeça de 

dinossauro, no recreio. 

5. “História das Princesas” – história criada por um grupo de meninas, editada em publicação 

conjunta em livro da Ajudaris (IPSS), musicada em original para o lançamento do livro, com 

interpretação das crianças. 

6. “Uma Aventura no Museu do Amadeo” -  história de ficção originada a partir de uma visita ao 

museu Amadeo de Souza Cardoso, ilustrada pelas crianças  e impressa em livro numa edição 

do jardim de infância. 
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7. “Amadeo Pintor” – narrativa ficcionada sobre a infância de Amadeo de Souza Cardoso, que 

depois de dividida em episódios, foi ilustrada pelas crianças e fotoimpressa em telas. 

8. “O Ratinho Marinho Anda à Volta do Mundo Inteiro” - reinterpretação de conto infantil de uma 

autora portuguesa (Luisa Ducla Soares), construída em maquete 3D, distribuída por cenas e 

que é também apresentada em livro numa edição do JI. 

Todas as produções resultaram do desenvolvimento de projetos que se ancoraram no alto 

interesse das crianças. Todos iniciaram sem qualquer objetivo de terminarem da forma como 

aconteceu; em nenhum caso sabíamos de antemão o que iriam desencadear nas mãos das crianças; 

todos correspondem aos guiões que as crianças - em interação umas com as outras e connosco 

adultos e com os espaços e materiais disponíveis - quiseram “escrever”.  

Interessa-nos, acima de tudo, compreender como as crianças transformam, reconstroem,  reelaboram 

as suas representações e simbolização do mundo. 

 

1 – Portefól io de Culturas Infant is  

O trabalho etnográfico apresentado no portefólio refere-se ao primeiro ano letivo de registos de 

momentos espontâneos de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos, em ações e 

interações não planeadas, isto é, em momentos do exercício das suas cidadanias, nos espaços da 

instituição - jardim de infância da rede pública de educação pré-escolar, com acesso direto ao recreio 

da EB1, devoluta. 

 O  interesse na captação de tais momentos advém da constatação de como as crianças são 

agentes sociais ativos que mobilizam os pares e os adultos, têm iniciativas, têm poder de escolha e 

constroem vivências autonomamente, no contexto do seu quotidiano institucional, que reinventam a 

seu prazer e de onde também inferem conhecimento.  

As fotos, todas da autoria da investigadora, foram legendadas pelas crianças protagonistas nas 

ações representadas. As falas são, portanto, da autoria das crianças. A seleção para o portefólio é, 

igualmente, das crianças, de entre as muitas fotos que existiam em arquivo. O conjunto fotos-legendas 

funciona como um texto que a investigadora lê e interpreta. As fotos estão organizadas por categorias 
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correspondentes aos lugares de ação: 1 - sala de atividades; 2 - sala polivalente; 3 – casa de banho;  4 

– espaço exterior. Esta opção, em alternativa a outras - por exemplo a de fazer a categorização por 

áreas de conteúdo curricular – pretende ser fiel aos momentos mais significativos para as crianças, 

resultado das suas interações livres, com os outros ou com o mundo. Sendo assim, não faria aqui 

sentido outro tipo de amostra. 

 

 1.1. Sala de at iv idades 

 
 
                                    
 
 
 
 

Os elementos  “chupeta” e “fralda” (naninha na expressão da criança), securizantes no início do 

ano, são negados pela criança, mais tarde quando legenda a foto, por os considerar, agora, 

socialmente não aceitáveis  (os pais e os outros adultos reprovam), só os leva para casa da avó – lá é 

permitido (foto 14). 

     

Foto 14 -“Este não sou eu ... não sou eu ... este não sou eu ... eu  
não levei a chupeta e a naninha para a escola ... não trazi ... quando 
fui para a avó ... trazi!”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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Este direito ao sorriso – captado na oportunidade de um instante – exprime o bem estar 

decorrente da criança em relação: com os outros, com o espaço, com os materiais (foto 15). 

 

			 	

 

 

 

  Foto 15 - “Estava a deitar-me ... feliz! Porque eu   estava a brincar!” 
  Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 16 - “Estava a brincar com as experiências. Estava 
a pintar aquela esponjinha. Gostei muito!”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 17 – “A fazer uma experiência. Quero esta ... com 
água.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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O conhecimento do mundo vai acontecendo em cada lugar e em cada momento, histórico 

para a vida  de cada criança, em cada experiência diária, pela escolha dos materiais e pelos resultados 

que infere do seu relacionamento com eles. As crianças usam os materiais com os quais fazem ciência, 

individualmente – por vezes – mas muitas vezes em interação com os pares, motivados pelo espaço e 

equipamento do ‘laboratório’ da sala (fotos 16,17, 18 e 19). 

					 	 	 	 	 			
 

Foto 18 – “Estava a fazer uma experiência com 
vinagre e com tinta e com água. E estava a fazer 
bolinhas. Tinha que se soprar.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 19  – “Aí é nas experiências. O Nuno a fazer 
experiências. Eu estou lá atrás.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 20 - “Estava com os caracóis que tu deste-
me ... porque eu gosto muito de caracóis. Estava 
a ver os caracóis... estavam a olhar para mim e 
eu não sabia que tinham olhos! Gosto muito 
deles”.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A partir da fascinação pela natureza – na foto, a observação atenta e contínua aos caracóis 

alimentados na sala por esta criança -, e pela motivação intrínseca de relação com o mundo animal, 

fazem-se aprendizagens autónomas (foto 20).  

			 	

   
 

 

Escrever é um elemento da cultura escolar de que a criança se vai apropriando (por imitação e 

cópia) porque, para além de ser explorado no contexto do modelo pedagógico, ela (filha) sabe que os 

pais/família também valorizam a cultura escolar (foto 21). 

 O imaginário e o culto do instrumento social “escrita” num modo informal, misturam-se – a 

criança usa os materiais de escrita em contexto de brincadeira, em cima da tábua de passar a ferro, 

vestindo uma personagem (foto 22). 

 

 

    Foto 21 - “ Eu estava na escrita ...  a escrever coisas  
    no quadro ... coisas de palhaço ... e depois eu olhei  
    e copiei”.  
    Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

   Foto 22 – “É gira [a foto]... porque estou eu a escrever  
   no faz de conta ... porque quis ... fui buscar a tábua ... 
   porque era festa ... porque estava lá  muita gente ...  
   chiça penico!”  
   Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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Os afetos estão presentes na reinterpretação da cultura, assumindo papéis sociais – no caso da 

criança/filha (foto 23) que fala com o pai ao telefone, no faz de conta. A utilização do telefone sem 

estar ligado, remete para uma utilização especial da linguagem que recria a realidade, no imaginário 

(foto 24). 

 
 

				 	
	

	

Foto 23 - “Estava a brincar ... no faz de conta ... a 
telefonar ao meu pai ... e o meu pai disse que eu não 
podia ir para casa dele ... mas da minha mãe podia ... e 
estou bonita ... eu gosto do vestido!” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 24 -  “Estava a telefonar ... para um homem ...       
disse olá ... era o preto” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 25 - “Eu estava a brincar com os bonecos do faz de 
conta... com as minhas colegas ... e brinquei com ... os 
bonecos a fazer festinhas ... e também estava a brincar 
com a Mariana e com a Joana e com a Adriana ... e o 
Francisco era o pai.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 26 - “Estava .... a brincar no faz de conta ... ia 
procurar umas socas ... para brincar no faz de conta ... 
ia ser a filha da Leonor ... a fingir que era.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A necessidade de interpretação de papéis e de relação com os pares é clara e sem restrições, 

nos comentários das meninas que brincam às mães e às filhas com os bonecos disponíveis no faz de 

conta, convocando para a ação  outras crianças com quem costumam brincar (foto 25 e foto 26). E no 

lugar dos afetos, tão presente no quotidiano das crianças, é recorrente vestir as relações com quem 

lhes está mais próximo, seja a mãe, o filho ou a heroína de ficção, como a bruxa (foto 27). 

“Para as crianças, no jogo simbólico – cuja importância na infância está bem estabelecida 

(Winnicot, 1975) -, o objeto referenciado não perde a sua identidade própria e é, ao mesmo tempo, 

transmutado pelo imaginário (Sarmento, 2003 :61)”,  o que nos leva a crer que na situação de faz-de-

conta tantas vezes observada no jardim de infância, a criança consegue ser ela mesma quando pula 

do real para o imaginário, saltita no tempo, veste personagens, transforma os objetivos dos produtos 

de mercado, numa lógica muito sua, de criança. O recurso aos produtos de mercado está aqui a 

possibilitar a passagem do papel de criança para o seu imaginário, tanto no jardim de infância como 

em casa. A própria expressão da criança quando diz que está a olhar para o outro lado (foto 28) 

parece querer clarificar a assunção do seu papel duplo: está ali e fantasiadamente no outro lado. A 

criança reinventa o real e é consciente de que brinca, de que faz de conta. 

 

Foto 28 - “Deixa-me pensar ... estava a olhar para o 
outro lado ... estava no faz de conta vestido de Zorro 
porque eu gosto de Zorro e tenho um filme do Zorro ... e 
também brinco de Zorro em minha casa.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 27 - “Estava a vestir um bebé ... e estava vestida de 
bruxa ... era!”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A apropriação das tecnologias da comunicação acontece no jardim de infância, no seguimento 

da disponibilização dos meios técnicos - através da sua experimentação e de toda a motivação dos 

media (em casa, na rua, ...) na vida da criança, de filho, de aluno, na vida de cidadãos do mundo (foto 

29). 

 

	 			 	

 

Foto 29 – “Estava a jogar computador ... porque eu gosto muito 
de computador.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 30 - “Pintura ... pinturas   com as mãos ...   
gosto!” 
Fonte: foto da autora – JI dos amigos 

 

Foto 31 - “Era eu e o Simão a pintar o quadro de 
Amadeo de Sousa Cardoso. Eu lembro-me. Nós 
estávamos a copiar ... do livro ... eu sei qual era o 
quadro ... o Simão estava  a pintar a ponte.” 
Fonte: foto da autora – JI dos amigos 
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Os projetos individuais acontecem quando estão disponíveis oportunidades de participação 

autónoma na sua concretização,  a exemplo da possibilidade da pintura com as mãos que a menina 

quis levar a cabo (foto 30), e têm também lugar quando as crianças decidem que, a pares, fazem 

melhor ou têm mais prazer na sua execução  porque se está junto, com o melhor amigo (foto 31), a 

reproduzir um quadro de Amadeo de Souza Cardoso, após visita ao museu. 

 

			 																					

	
	

			 																								

	

Foto 32 - “Fiz uma casa, fiz a relva, fiz o telhado e fiz o 
sol. Depois eu estava a fazer uma flor e ... quando eu 
estava a fazer a minha casa, junto com uma flor ... eu 
gostava muito de fazer isso! Hum hum”.Fonte: foto da 
autora – JI dos amigos 

 
 

Foto 33 – “Estava a fazer colagem porque gostava 
muito ... tem o meu nome ... a Matilde ensinou-me!” 
Fonte: foto da autora – JI dos amigos 
 

Foto 34 - “É a Inês. Estava a fazer pintura ... com pincel 
e copinhos para os pincéis. Fiz uma casa ... e 
borboletas ... e isto é o sol ... e a relva.”  

      Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 35 - “Estávamos a fazer um quadro ... era para a 
mãe.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A atividade plástica do desenho tem origens na remota pré-história e é praticada globalmente 

pelas crianças; a posição de conforto, com a cabeça deitada sobre a mesa (foto 32) para a sua 

execução, é comum observar-se no quotidiano no jardim de infância. 

A expressão plástica, seja desenho, corte, colagem, pintura, ainda que formalizada em projetos 

individuais, remete também para a aprendizagem com os pares – seja no caso da apropriação 

funcional da escrita do nome, que é usado para identificar uma produção de corte e colagem (foto 33) 

ou na construção de um presente para as mães. A atividade plástica, com os elementos enumerados 

pela criança (foto 34), revela uma cultura própria, com conteúdo expressivo diverso do dos adultos. A 

cultura nacional (festejar o Dia da Mãe) tem lugar na cultura escolar que coopta os dias festivos do 

calendário (do mercado) e tem acolhimento na participação das crianças, escolhendo o que querem 

fazer (foto 35). 

                          

 

O jogo faz-se verdade na relação da criança com os objetos que assim concretiza um projeto 

possível, pela engenharia de equilíbrio que encontrou na montagem das peças, sem intermediação do 

adulto (foto 36). A cultura escolar, através dos materiais didáticos, está também à disposição das 

crianças, como um recurso que as crianças usam de modo alternativo a outros, livremente (foto 37). 

Foto 36 - “Estava a fazer uma construção ... porque 
gosto mais ... estava a fazer uma construção de duas 
casas, uma em baixo e uma em cima.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 37 - “A jogar um jogo ...  gosto de jogos ... de jogo 
de puzzles ... de fazer desenhos ... e jogar 
computador ... e fazer escrita ... e fazer matemática”. 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A integração  da cultura local intergeracional (jogo do galo - foto 38, e jogo de cartas – foto 39) é 

manifestada pelas crianças. Na reinvenção do jogo do galo com materiais da atualidade – caixa de 

madeira com pinos, em vez do desenho na terra que era jogado com pequenos paus e pedras -, e no 

recurso ao jogo de cartas, as crianças permitem-se ao afeto das relações interpares com os mesmos 

jogos de gerações anteriores. 

No seu estudo diacrónico de quatro gerações, sobre jogos, brinquedos e brincadeiras, Alberto 

Nídeo Silva sustenta a transmissão da cultura lúdica em quatro pilares (convocando para o efeito 

Delalande, 2001 e Pontes e Magalhães, 2003): o grupo de pares, a estrutura do brinco 43 , o 

comportamento do mais experiente em relação ao aprendiz e o comportamento deste em contexto, 

que sob o efeito das relações que se geram, garantem a perenidade da cultura lúdica, na infância. O 

jogo é exaltado na sua qualidade lúdica como uma experiência cultural ótima.  

“(...) os jogos, todos os jogos, os desportos, a escalada, a construção com legos, constituem  alguns bons 

exemplos de atividades suscetíveis de produzirem nos seus atores verdadeiros estados de fluxo conducentes a 

experiências ótimas indutoras de estados de felicidade e bem estar nos sujeitos que as praticam, assumindo-se, 

concomitantemente, como um valoroso contributo para o crescimento da sua personalidade”  (Nídeo Silva, 2011: 

211). 

																																																								
43 O conceito de “brinco” é apresentado, por Nídeo Silva (2011: 505), numa paleta de tripla dimensão: como brinquedo – objeto que serve para as 
crianças brincarem e que não é fabricado ou manufaturado por elas; como artefacto – objeto manufaturado pelas crianças; como parafernália – tralha, 
coisas usadas e sem valor para os adultos. 

Foto 38 - “A jogar o jogo do galo ... quem é que ganhou? 
A primeira vez fui eu, da segunda foste tu! Ah! Foi 
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 
sábado, domingo”. 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 39 - “Estou a jogar as cartas. Eu, o Simão e o 
Miguel porque nós gostamos muito de jogar as cartas”.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A relação com os materiais e objetos – neste caso o elemento livro – é construída com o 

conforto que cada criança experimenta. O corpo dialoga com os espaços de modos vários, e muitas 

vezes diferentemente dos adultos, como aqui em relação aos livros que não é o modo usual dos 

adultos (fotos 40 e 41). 

 

				 	
																				

Foto 40 - “Estava a ver um livro ... porque eu gosto de 
livros ... era o livro do porco ... estava na manta.” 

      Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 
 

Foto 41 - “Estávamos a ver livros ... estava a ver um livro ... 
na biblioteca da sala ... temos duas.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 42 - “Estava a escrever o Diário para depois no fim 
da semana fazermos o Conselho ... estava a escrever 
Queremos ... Queremos Fazer.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 43 - “Aqui ... estava a escrever ... a Joana estava a 
pedir para falar ... os presidentes ... o Diário ... as coisas 
que gostamos e o que não gostamos e o que fizemos.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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Nos jardins de infância MEM cultiva-se a organização democrática escolar, regulada 

cooperadamente.  O Conselho é um órgão e um momento de regulação sócio-moral do grupo, de cuja 

lógica e sentidos as crianças  se apropriam, através do domínio do instrumento de pilotagem da ação 

educativa, como é o caso do Diário (fotos 42 e 43) onde as crianças registam a planificação e 

avaliação de atividades de interesse geral do grupo, bem como inscrevem  ocorrências positivas e 

negativas, cujo desenvolvimento é analisado em conselho no final da semana. 

	
	

	
 

 

 

 

 A comunicação e partilha do realizado dá um sentido social às aprendizagens e as crianças 

usam essa competência nas suas ações de participação direta (foto 44). A propósito, diz Ana Pessoa:  

 “O MEM defende uma pedagogia sociocêntrica e cooperativa, que parta “da expressão livre individual para a 

comunicação sociabilizada (através do grupo) que desenvolva a “ideia de processo (reciprocidade, circulação, 

regulação) e que dê sentido social à informação”. A cooperação, a organização participada democraticamente “e 

promotora dos valores de respeito, autonomização e solidariedade, a gestão participada dos conteúdos, dos meios 

didáticos, dos tempos e dos espaços desde o planeamento da ação à sua retroação reguladora” exigem uma 

organização específica” (Pessoa, 2010: 51). 

 

 

Foto 44 – “A mostrar os desenhos ... acabamos de pintar e depois 
no fim mostramos o desenho ... era um autocarro ... nós fomos de 
autocarro e nós fizemos um desenho do autocarro ... fomos ao 
Museu Amadeo de Sousa Cardoso. ” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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No jardim de infância, e particularmente dentro da sala de atividades, tudo pode acontecer. A 

experiência coletiva de grupo, em torno de um significante cultural que  vem do exterior, das vivências 

com as famílias, com os vizinhos, com as equipas de futebol preferidas, como se nada mais se 

passasse à sua volta,  como se mais ninguém estivesse ali, é uma evidência da relação do lúdico com 

o prazer, que as crianças encontram, por si (foto 45).  

Também a exploração do espaço, de todo o espaço, com e sem móveis, é propensa ao exercício 

de uma corporeidade livre que a criança aproveita na brincadeira (foto 46).  

 

1.  2 – Sala pol ivalente 

	

			 	

Foto 46 - “Eu atirei o boneco e estava atrás dele ... tinha 
que atirar para a frente e para o ar e andava de gatas e 
depois ia lá buscar e depois atirava outra vez.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 45 - “Estávamos a dizer Benfica ... deste lado 
estávamos a dizer Benfica e do outro lado estavam a 
dizer Porto ... Porto e Benfica ...” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 47 - “Estava a jogar cartas ... porque eu gosto de 
fazer jogos .... e quero a fotografia dos jogos” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 48 – “Estávamos a fazer ginástica ... no polivalente.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 



	170	

Na sala polivalente do jardim de infância, um grupo de crianças pratica o jogo lúdico intemporal 

das cartas, reinventando-o com outro  jogo de sociedade mas agora com cartas Pokemon – material 

contemporâneo da sua geração (foto 47). Noutro lado, a organização do grupo, na forma, poderia ser 

uma “aula de ginástica”, mas trata-se da utilização do corpo, pensada pelas crianças à descoberta do 

espaço, na sala polivalente contígua à sala de atividades e onde as crianças também vivem o seu 

quotidiano lúdico (foto 48). 

 

				 	
	

 

 

A reinterpretação da cultura dos adultos (uso dos sapatos de tacão alto, como a mãe) pelo 

desempenho espontâneo de papéis, surge “lá fora” (da sala), como em qualquer outro lugar do jardim 

de infância (foto 49). E também fora  da sala, no polivalente, há lugar à corporeidade, ao lúdico, às 

interrelações, à atividade plástica, que as crianças aproveitam revelando ainda emoções e prazer (foto 

50). 

 

 

Foto 49 – “Estava a brincar ... às mães e às filhas ... a 
filha era a Maria, a Marta e a Joana ... eu era a mãe .... e  
estou com aqueles sapatos porque eu era a mãe. 
Estava a descalçar os meus sapatos quando eu era 
mãe ... foi lá fora ... na manta ...” 

  Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 50 – “Estávamos a pintar numa trela” ... “numa 
tela, não é numa trela” (outra voz) ... “nós 
molhávamos .... estávamos a pintar num placar ... 
tínhamos lá tinta e depois eu e a Matilde estávamos 
com as mãos no ar todas pintadas ... e a Ritinha ... a 
Matilde estava com o avental porque não tinha bata ... 
A pintar com as mãos ... foi no polivalente.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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1. 3 – Casa de banho 

	
	 	
	
	

 

 

	
A linguagem diversa da dos adultos e autoral desta criança explicita bem a ação e através dela 

percebemos não só o contexto mas também a interajuda, a capacidade de resolução de um problema, 

a autonomia (foto 51). 

1. 4 – Espaço exter ior 

	
	

Foto 52 -  “Estava com o braço ao peito e a jogar a 
macaca, porque eu parti a clavícula ... sim ... ao pé 
coxinho ... a Susaninha fez a macaca e nós andamos a 
jogar, na escola de baixo.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 51 - “Estivemos a limpar a cara ... eu fiz um dodoi a ela e depois 
eu pus água e depois ... estivemos à beira do meu namorado e eu 
rabulhei-lhe ...  eu fiz uma bolha a ela ... pus água ... depois pus 
champô ... eu brinquei às estrelinhas e ela a rabunhar-me e eu 
rabunhei-la  ... tivi de por uma coisa ...”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A apropriação e transmissão da cultura popular local, dentro do jardim   de infância, - saltar a 

macaca no recreio da antiga escola do 1º CEB, como faziam as outras crianças antes da 

reestruturação da rede escolar – invoca memórias e pares, ainda que mais velhos (referindo-se a outra 

criança com quem terá aprendido o jogo - foto 52), mas também reitera a brincadeira usada pelas 

gerações anteriores. 

	
	

 

 

A escrita, ainda que não no seu sentido formal, continua presente no quotidiano das crianças, 

desta vez no recreio, num bloco de notas e caneta que acompanhava sempre esta menina, nos bolsos 

da bata ou em malinhas de ombro (foto 53). 

				 	
																													

Foto 53 - “Estava a escrever ... ao pé da casota ... no meu livro de 
pintar ... porque gosto muito de escrever”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 54 - “Estava a jogar a bola ... porque é o que eu 
gosto mais de fazer ... e também gosto mais de jogar a 
bola porque posso estar com os meus amigos.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 
 

Foto 55 - “Estava a brincar com os amigos.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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O jogo de futebol no feminino (foto 54), num lúdico intemporal e global, é um lugar de afetos, 

muito longe da competição. O jogo de futebol e a relação de pares que com ele se estabelece é aqui 

vincadamente marcada (foto 55). Na atitude da criança (foto 56), que não tendo bola de futebol 

recorreu a uma bola de golfe (no ar junto ao pé esquerdo), o jogo de equipas concretizou-se com a 

mesma intensidade. O jogo está presente sem ser “ensinado” e mostra as marcas do tempo e da 

história da socialização. O jogo, especialmente o jogo de futebol é, dentro do jardim de infância, um 

veículo de fortalecimento de relações afetivas – valor cultivado e apreciado pelas crianças – “estar com 

os amigos” (foto 57).    

				 	
 

 

Foto 56 - “A jogar futebol! Eu gosto de jogar futebol e dar 
corrida e pino.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 
 

Foto 57 – “A jogar à bola ... porque gosto muito de jogar 
à bola.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 
 

Foto 58 - “Estava  andar de bicicleta ... nesta ... sem 
rodinhas ... aprendi aqui ... e depois eu disse ao meu 
pai para ele tirar as rodinhas da minha bicicleta de 
casa.” 

Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 59 -  “Estava a ver as plantas. Porque eu 
gosto.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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O desenvolvimento da destreza motora concretiza-se pela utilização continuada dos materiais, 

autonomamente e por imitação dos pares que têm maior facilidade de execução (foto 58).          

O fascínio pela natureza – observação atenta de plantas em crescimento, em cuja sementeira 

havia participado – é indicador da relação do bem estar que a criança demonstra na sua relação com 

os elementos naturais (foto 59). 

 

				 		
	

 

 

O olhar os outros, simplesmente,  é um modo de se relacionar com eles, distância a que a 

criança tem direito e provavelmente será o início de um percurso de interações mais próximas com os 

pares (foto 60).  

A integração  de cultura local no jardim de infância, é patente no jogo tradicional da malha. Por 

via da sua ação, uma criança convoca o interesse de outras que, apesar de não participarem no jogo, 

são espetadoras interessadas (foto 61). 

 

Foto 60  – “A ver amigas no baloiço.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 61 – Estava a jogar à malha ... com as malhas que 
o meu pai me fez. E elas estavam a ver.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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A corporeidade e o lúdico ocorrem em cada espaço por onde a criança se pode deslocar 

livremente – aqui  no recreio da escola do 1ºCEB devoluta, pisando as folhas secas do outono – dando  

também oportunidade à sua alteridade no imaginário (foto 62), a criança interpreta a sua atividade 

como estando noutro lugar e noutra ação. No mesmo espaço, a escrita não formal, criativa, tem lugar 

em suporte e com material não convencionais,  no chão de terra do recreio (foto 63). 

   

				 	
 

Foto 62 -  “Estava a correr na selva da minha avó ... ... 
A ir buscar algumas coisas para fazer um bolo. 
”Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 63 - “Estava a escrever na terra ... 
com um pau na terra ... e eu escrevi na 
terra ... estava com um sapato ... estava a 
escrever na terra.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 64 – “Foi ... cá fora ... foi no parque ... 
estávamos a fazer uma ponte.” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 
 

Foto 65 -   “Eu estava a fazer um bolo e ... estava  a por 
pauzinhos ... era um bolo de terra ... Também estava a 
fazer um bolo; foi no parque.”  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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O corpo, em relação com o ar e a terra, executa a ponte que liga as crianças aos elementos da 

natureza (foto 64). O espaço exterior é também lugar para o lúdico,  o imaginário, a relação do corpo 

com o espaço, sozinha (a menina que legenda a foto) mas em companhia (foto 65). 

 

				 	
											

	
 

O fascínio pela natureza está presente nesta procura do contacto com o  animal que está fora 

dos muros do jardim de infância, quando as crianças contornam as dificuldades para estar perto dele 

(foto 66).  

Os projetos a pares têm lugar quando as crianças decidem que juntas fazem melhor ou têm 

mais prazer na sua execução. Não se trata de por em prática complexos esquemas de produção, mas 

as crianças rapidamente levam adiante uma intenção, um processo criativo de interações que resulta 

num significado novo, num instrumento cultural da sua autoria que é ao mesmo tempo objetivo final e 

objeto das suas ações, no caso, um carrinho de mão adaptado (foto 67).  

Utilizar uma linguagem visual para representar a fala amplia o que queremos dizer. As imagens 

que colhemos das crianças em ação não são mera ilustração das nossas ideias, elas são em primeiro 

lugar a fala interpretativa das crianças. As fotos que apresentamos a seguir foram escolha nossa, com 

aprovação das crianças, para integrarem também a exposição “Culturas Infantis no Jardim de 

Foto 66 - “Aqui estávamos no parque ... estávamos a 
brincar e depois veio um cão e estávamos a brincar 
com ele ... Estávamos todos ali e estávamos a fazer 
meiguicinhas naquela cãozinho ... Nós encontramos 
um cão e estivemos à beira dele a brincar com ele ...” 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 67 – Lúdico. Reinvenção – o cesto da fruta serve de 
carrinho de transporte entre pares, no recreio. 

   Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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Infância”. Para nós, esta seleção de cinco fotos, induzem-nos à reflexão pela força autónoma que 

emanam. Presenciámos os momentos que contêm e por isso lhes atribuímos uma narrativa visual que 

acreditamos será diferente para outros que as observem. Mas todas estão impregnadas do cheiro das 

culturas infantis. 

   

 

 

 

																																																			 	
	

   

Foto 68 – Na sala, duas meninas brincam às 
cabeleireiras. A cabeleireira é também 
personagem de uma história tradicional; a 
cliente é penteada com toalha pelas costas e 
com revista, em frente ao espelho.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 69 – Na sala, uma menina que frequenta 
o jardim de infância há mais tempo do que a 
outra, em frente ao mapa coletivo de 
planificação, ajuda-a a escolher o que pretende 
fazer.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 70 - No polivalente, no início do ano 
letivo, três crianças relacionam-se com o 
espaço, interagindo entre elas, partilhando a 
experimentação do de senho mural. 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

 

Foto 71 - No parque do jardim de infância, 
duas crianças discutem as suas alturas, 
encostando as cabeças, perante o olhar 
expectante pela resposta, de uma terceira 
criança. 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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Este trabalho de ilustração das culturas infantis, pela via da fotografia, foi divulgado na 

comunidade através de uma exposição na Biblioteca Municipal que ficou patente ao público entre os 

dias 17 de maio e 7 de junho de 2012. O Convite para a  exposição “Culturas Infantis no Jardim de 

Infância” foi elaborado pelas crianças e o Livro de Visitas também. A exposição foi visitada pelas 

famílias das crianças, por outras escolas e por muitos cidadãos que deixaram mensagens registadas 

no livro de visitas (fotos 73 e 74). 

 

                               

Foto  73 – livro de visitas                                                       Foto 74 – verso do convite para a exposição 

Foto 72 – No parque do jardim de 
infância, um grupo de meninos disputa 
o lugar pelo baloiço natural que pende 
da árvore (um ramo flexível), enquanto 
um deles aproveita o prazer da 
brincadeira. 
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Feita a categorização do material empírico, no que respeita a este projeto – Portefólio de 

culturas infantis” – e quanto aos tipos de manifestações culturais ilustradas nas fotos, constatamos 

que o maior número de ocorrências tem a ver com a cultura lúdica, fantasia do real e reiteração. As 

características atribuídas pelo contributo teórico à cultura da infância, são bem claras nas 

manifestações do quotidiano no jardim de infância. Paralelamente, as crianças demonstram grande 

envolvimento na cultura escolar, global e familiar. Em menor escala, mas também visível, encontramos 

elementos da cultura nacional e local44.  

 

2 -  “A Toupeira” -  v ídeo de animação 

O vídeo de animação teve início com o conto de uma história editada em livro, disponível na 

biblioteca do jardim de infância, em momento da rotina semanal estipulado para a dinamização dos 

livros. A trama fez sucesso junto das crianças, pelas suas manifestações de interesse reiterado em 

momentos posteriores e espicaçou-lhes a imaginação. As personagens eram animais. Propusemos ao 

grupo a sua representação gráfica, o que de imediato foi aceite pela maioria. O grupo das crianças 

mais velhas (de 5 anos), mas também outras de 4 anos, assumiram as personagens que desenharam 

com o material disponível; as mais novas (de 3 anos) explorando as cores dos lápis, sobre papel de 

gramagem alta e um pouco texturado, ilustraram o que vieram a ser os cenários. Depois da primeira 

manifestação de consentimento à proposta, quando iniciavam a execução, surgiram algumas 

dificuldades na ilustração; como é recorrente nestas situações, procuram-se os recursos que podem 

ajudar: vai-se aos livros ou à internet e encontram-se soluções à medida, isto é, observa-se como 

outros desenharam sobre o que nos interessa e usamos como modelo. Algumas crianças usaram 

apenas a sua imaginação e conhecimento para a representação; outras deitaram mão aos recursos 

disponíveis como suporte ao seu projeto. 

A partir das ilustrações contratualizámos com as crianças passar as imagens para animação 

vídeo, com os sons das suas próprias vozes - recorrendo a técnicas aprendidas, por nós, no âmbito da 

formação contínua de professores. 

																																																								
44 Análise visual em anexo 1.1 



	180	

Usámos para o efeito o programa de edição vídeo Camtasia. Para tratamento das fotografias dos 

desenhos das crianças, o programa Photoshop. Para gravação áudio, um audiogravador vulgar. O 

“estúdio” de gravação foi a biblioteca do JI por ser um espaço mais resguardado dos ruídos do meio 

ambiente. Para aí nos dirigimos em três momentos distintos, por necessidades de regravação. Aí 

também selecionámos, de entre as várias possibilidades que ouvimos, a música de fundo: o excerto 

Primavera, da obra Quatro Estações de Antonio Vivaldi. 

O processo de execução do vídeo ia sendo monitorizado em reuniões de grupo. Depois de 

desenhadas as personagens, foi preciso desenhar mais alguns elementos também importantes no 

guião. As crianças sempre respondiam com entusiasmo a essas solicitações.  

Numa atitude recorrente de cruzamento da cultura escolar com os modos culturais infantis, as 

crianças organizaram-se pela quantidade de texto dito pelos animais, levaram os excertos para casa, 

para fazerem o treino da oralidade em interação com a família e fixaram as falas rapidamente. 

Passámos à gravação áudio. E, apesar de não estar implicada a totalidade do grupo, no projeto, todas 

as crianças estavam de algum modo imbrincadas nele, sendo comum ouvi-las dizer as falas das 

personagens enquanto desenvolviam as suas atividades na sala. 

Em modo partilha, seguindo os trâmites habituais de dar sentido às aprendizagens comunicando 

para os outros, as crianças quiseram apresentar o resultado às famílias. Concretizou-se o filme que 

logo que ficou pronto, foi imediatamente difundido e, na festa de final de ano, as crianças 

apresentaram uma dramatização da história, para a qual também construíram os adereços. É possível 

visualizar o vídeo no canal youtube, no endereço: https://youtu.be/hHa5zCaya98.  

   

2.1 -  Texto di to pelas cr ianças45 

 “Um belo dia, quando a toupeira pôs a cabeça de fora por entre um monte de terra, para ver 

se o sol já tinha nascido, aquilo aconteceu! (Era redondo e castanho, assemelhava-se a um 

chouriço, e, pior do que tudo, acertara-lhe em cheio na cabeça). 

																																																								
45 Adaptado de  “A toupeira que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça”. Werner Holzwarth (Autor) e Wolf Erlbruch (Ilustração). Kalandraka. 
ISBN 9789898205681 
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- Que maçada! Quem terá feito isto na minha cabeça?  (vai ter com a pomba) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(pomba) - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…   

E, zás, uma pinga branca e húmida caiu no chão, mesmo ao lado da toupeira e salpicou-lhe a 

pata direita.  (vai ter com o cavalo) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(cavalo) - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…  

E, plof, plof, cinco bolas grandes e gordas caíram, pesadas quase em cima da toupeira, que 

ficou profundamente impressionada. (vai ter com a lebre) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(lebre) - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…  

E, ratátátá, quinze berlindes redondos assobiaram aos ouvidos da toupeira, que se salvou com 

um salto arriscado. (vai ter com a cabra) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(cabra) - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…  

E, clac, clac, clac, uma mão cheia de bolinhas cor de caramelo rolou pela erva, quase acertando 

na toupeira. (vai ter com a vaca) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(vaca)  - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…  

E, chof, uma enorme massa castanha-esverdeada espalhou-se pela erva, frente à toupeira. E ela 

ficou muito contente por não ter sido a vaca a fazer-lhe aquilo na cabeça. (vai ter com o porco) 

- Foste tu que fizeste isto na minha cabeça?  

(porco) - Eu?! Não, porquê? Aliás, eu faço assim…  

E, flop, um montinho mole e pardo caiu no prado. A toupeira tapou o nariz. (vai ter com as 

moscas) 

- Foste tu que fizeste isto na minha ca…?  

Esteve quase a perguntar de novo. Mas ao aproximar-se viu que eram apenas duas moscas 

gordas e pretas. Estavam a comer. 

- Finalmente alguém que me pode ajudar. Sabem quem fez isto na minha cabeça?  

(moscas) - Não te mexas! Não há dúvida : foi um cão! 
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Finalmente, a toupeira sabia quem lhe tinha feito aquilo na cabeça: Bernardo! O cão do homem 

do talho! Veloz como um raio, ela trepou pela casota do cão Bernardo. E, plim! Uma pequena 

salsicha preta aterrou mesmo em cima da cabeça do cão. 

E, feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra.” 

 

2. 2 – As  i lustrações das cr ianças 

                                              

Des. 1 - A toupeira                                  Des. 2 -  A pomba           Des. 3 - O cavalo 

Autora – Leonor       Autor – Pedro           Autor – Pedro M. 

                                                         

 Des. 4 - A lebre                       Des. 5 - A cabra                                                Des. 6 - A vaca 

  Autora – Clara          Autora – Rita                                                    Autora – Mariana 

                                                           

 Des. 7 - O porco                                        Des. 8 - As mosca                                            Des. 9 - O cão Bernardo 

 Autor – Victor                       Autores – Rita e Pedro                                      Autores – Vasco e Clara 

 

Em todos os desenhos se percebe a semelhança com o real e o recurso a material de 

investigação – as crianças procuraram documentar-se nos livros disponíveis na biblioteca do jardim de 
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infância, sobre as características dos animais que queriam desenhar. Podemos considerar por isso 

que estavam a servir-se da cultura global. Ao mesmo tempo é visível que os materiais que usaram nas 

representações são comuns no jardim de infância, numa atitude do quotidiano que poderemos chamar 

de escolar. Vemos ainda que há projetos de pares. Mas a tónica deste conjunto  de conteúdos, 

inserimo-la na cultura de criança: as cores usadas, os pormenores ficcionais nas personagens que 

também são reais, a técnica de representação de todas as partes dos animais no plano, são 

inequívocas de uma ludicidade e fantasia do real presentes46. 

Ouvir a voz das crianças, no sentido em que se lhes atribui um papel social ativo, assume, neste 

projeto, uma dualidade da expressão que se estabelece entre o escutar literalmente as falas das 

crianças e ver os seus desenhos que animam a composição final. Porque ouvir a voz é “(...) mais do 

que a expressão literal de um ato de auscultação verbal (...), uma metonímia que remete para um 

sentido mais geral de comunicação dialógica com as crianças, colhendo as suas diversificadas formas 

de expressão” (Sarmento, 2011:28). 

Aqui se completa o sentido da comunicação verbal com as imagens evocativas de uma realidade 

que é apreendida pelas crianças e que nos é comunicada pelo desenho, denotando, na sua semântica, 

características culturais múltiplas e complexas, umas próprias da geração infância e outras 

decorrentes das conexões com as outras gerações.  

  

3 – Vamos  procurar a arquitetura 

Como temos vindo a argumentar com os autores de referencia  do MEM, o currículo no jardim 

de infância resulta de uma interação socioconstrutivista didática que gera conflitos cognitivos nas 

crianças, provocando, deste modo, a confrontação de ideias que leva à construção do conhecimento, 

pelo recurso ao desenvolvimento do pensamento apoiado pela linguagem; o pensamento processa-se 

falando. Na SI, o conceito de agência vem reforçar a qualidade das aprendizagens pela participação 

direta nas ações que às crianças dizem respeito.  

																																																								
46 Análise visual em anexo 1. 2 
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Atendendo a que o currículo autoral das crianças é atravessado por propostas exteriores, que 

chegam à escola, vindas da sociedade, por via da autarquia e de outras organizações cívicas ou 

políticas, as crianças têm a capacidade de as incorporar – entendendo-se que aqui os adultos também 

fazem parte do grupo e podem influenciar essas entradas -, de as explorar e produzir novos produtos 

culturais. 

O projeto, que agora apresentamos, aconteceu para responder a um desafio da Ordem dos 

Arquitetos Região Norte, que propunha às escolas participarem numa campanha de sensibilização da 

arquitetura  ao serviço das populações, pelo desafio intitulado “Vamos Procurar a Arquitetura”. A 

proposta foi lançada ao grupo pela educadora, num tempo inicial da manhã, de acolhimento e 

planificação e “agarrado de imediato” pelas crianças. Seguindo os procedimentos comuns nas rotinas 

do jardim de infância, inscreveram-se as crianças a quem interessou mais o desafio. Aqui se deu início 

de imediato a um projeto de investigação que se foi transformando em projeto de intervenção, 

convocando, para o efeito, o envolvimento de outros agentes sociais – a direção do Agrupamento de 

Escolas, a Ordem dos Arquitetos, a Câmara Municipal e o Museu Soares dos Reis, para além das 

famílias que iam acompanhando de perto o desenrolar das fases. 

É pelos diálogos e narrativas criadas por estas crianças com os objetos da cultura que as 

envolvem que conseguimos ir mais além na construção teórica sobre o lugar que ocupam as crianças 

na sociedade. É pela análise cruzada daquilo que as distingue com o mundo social pensado pelos 

adultos que conseguimos aprender o que lhes podemos oferecer e enriquecer o nosso currículo de 

vida. 

Um testemunho é a carta que ditaram, em grupo articulado, para a página Web do 

Agrupamento, a informar a comunidade sobre o que fizeram, aprenderam e construíram nas suas 

relações. As falas das crianças foram secretariadas pela educadora que, sem alterar o sentido ou 

morfologia do texto, apenas corrigiu algumas conexões e colocou pontuação no texto escrito: 

 

3. 1 – Not íc ia  para a página Web do Agrupamento 

 “Vamos Procurar a Arquitetura” é o nome de um projeto em que estamos a trabalhar.  

Começamos a fazer desenhos de casas e da nossa casa.  
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Contamos a história dos “Três porquinhos” que tinha três casas diferentes: uma de palha, uma 

de madeira e uma de tijolos.  

Nós procuramos à volta da nossa escola e também vimos casas diferentes nos telhados, nas 

janelas, nas escadas.  

Quando fomos visitar o Museu [Amadeo de Souza Cardoso] e o CENASEF [Centro Nacional de 

Sementes Florestais] também vimos a arquitetura: vimos a igreja de S. Gonçalo, a ponte velha e 

a ponte nova para atravessarmos o rio, a casa do museu – que tinha muitas salas e parecia um 

labirinto e não tinha portas, tinha só uma na entrada -, e vimos a estátua do Pascoaes, que 

estava a olhar para o Marão com as pernas cruzadas, e nós sentamo-nos no banco e na relva a 

lanchar. E brincamos à volta da estátua. Foram os arquitetos que pensaram naquele jardim. 

Mas não foram eles que fizeram a estátua.  

Hoje, dia 28 de janeiro vieram os arquitetos à nossa escola. Nós escrevemos para eles virem cá 

fazer um desenho de escorrega de dinossauro e um desenho de casa de paletes para 

brincarmos. Nós já começamos a fazer a casa mas não sabíamos fazer mais.  

Nós mostramos-lhes os desenhos que fizemos e os livros que temos das casas. Eles disseram 

que eram muito giros e que as casas do livro já existiam há muitos anos e foram pensadas por 

uns arquitetos que são muito velhos ou até já morreram, mas são os melhores do mundo. A 

“casa da cascata” já tem 100 anos!  Cem é muito!  

Os arquitetos disseram que antes de desenhar é preciso ter ideias, é preciso pensar. Depois 

desenham, e depois mandam os construtores fazer. Eles disseram para tirarmos fotografias ao 

nosso escorrega, mandar pela internet e depois eles desenham o escorrega de dinossauro para 

nós. Depois vamos construir em madeira com a ajuda dos avós carpinteiros e dos pais que 

souberem trabalhar na madeira.  

Gostamos muito de falar com os arquitetos Pedro Vinagreiro e Marta Fernandes, de Braga. Mas 

eles não nos chegaram a mandar o desenho do escorrega e por isso fizemos nós. Depois 

fizemos a maquete do escorrega com a cabeça de que gostamos mais.  

Mais tarde fizemos outra visita de estudo: fomos ver a igreja da nossa freguesia - que é o 

Mosteiro de Telões -, o Mosteiro de Freixo de Baixo e o Mosteiro de S. Gonçalo. Também vimos 

a ponte de S. Gonçalo, o prédio da clínica, o prédio “mira mortos” e também vimos um moinho 

a fazer farinha ao pé do rio de Freixo de Baixo.  

Nós vimos e aprendemos:  
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O Mosteiro de Telões. Foi lá batizado o Guilherme Zé, o Mateus, a Leonor, o João Diogo e o 

irmão e a professora Fátima. Tinha 3 sinos: 1 grande, 1 médio, 1 pequeno. Lá dentro tinha 

bancos, onde o padre lava as mãos, onde se batizam, onde se punha os restos dos mortos, 

onde o padre falava para muita gente e todos viam. 

O Mosteiro de Freixo de Baixo. Tinha 8 sinos.Tinha 1 fonte diferente da fonte de Telões. É 

redonda e está no meio de um lago. A de Telões estava numa parede. Tinha uma porta feita de 

pedra que não abria. Era tudo em pedra, parecia um castelo. Ao pé da igreja, numa casinha ao 

lado, tinha lá um senhor a fazer farinha (padeiro, pasteleiro, fareleiro, …) e uma máquina de 

fazer farinha! O moinho! (disse a Zirinha) O moleiro! (disse a Zirinha). Tinha 3 telhados. 

A Igreja de São Gonçalo.Tinha, na entrada, por cima da porta, esculturas de santos. No meio 

estava o São Gonçalo.Tinha 5 arcos com esculturas.Tinha uma janela muito grande com vidro e 

grades de ferro.Tinha um cartaz gigante da Sra. de Fátima.Tinha outra fonte cá fora. O sítio onde 

o padre ia falar é mais seguro, porque tinha grades nas escadas.Tinha escrita nas pedras.No 

teto tinha desenhos feitos de pedra.Tinha uma fonte fora, com muitas moedas onde se podia 

subir para o museu. 

Vimos outra fonte à beira do mercado. 

Vimos o rio Tâmega e uma estrada numa ponte. 

O que havia em todas as igrejas: 

- Fontes 

- Sinos  

- Cruz feitas de pedra, até o chão! 

Também vimos: 

- Uma escultura deitada – do São Gonçalo 

- Casas 

- A entrada do Museu 

- O mercado 

- O minipreço 

- O rio Tâmega e a ponte nova 

Não vimos: 

- Nenhum parque infantil 
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Podíamos brincar: 

- Cá fora, na igreja de Freixo de Baixo 

- Cá fora, na igreja de São Gonçalo, mas tinha carros 

- Cá fora, na igreja de Telões porque não tinha carros e tinha um telhado.” 

Neste texto oral produzido pelas crianças, e passado ao escrito pela investigadora, as crianças 

transparecem as redes de significações que mantêm com a cultura local, a cultura nacional, a cultura 

global, num projeto de pares para o qual convocam também a cultura familiar e o lúdico47. 

Com o desafio “Vamos Procurar a Arquitetura” o conceito era novo e indicador de muitas 

abordagens, desde que as crianças quisessem. Com as que se entusiasmaram, fizemos uma primeira 

investigação e, mais tarde, abrimos a porta e fomos procurar a arquitetura. As imagens que ficaram 

nas retinas das crianças, após o que foi visto, constituiu informação suficiente para que as 

ressignificassem transmitindo-o para o suporte papel com a ajuda  de materiais de ilustração.  

Optamos por ir para a rua ver.  

As crianças criaram as suas próprias imagens a partir de obras reais de arquitetura e que foram 

fixadas também pela câmara fotográfica, usada para o efeito, ora pelas próprias crianças ora pela 

educadora. As fotos serviram de apoio à seleção do que pretendiam reproduzir, evocando as 

experiências visuais vividas, para as suas interpretações do mundo.  Assim, nesta atitude de prática 

cultural escolar, as crianças partiram de um olhar sobre os objetos, usaram imagens desses objetos, 

construíram outras e foram autoras de uma parte significativamente emocional do seu currículo. As 

imagens que produziram são fruto da interpretação da realidade sensorial, em tempo direto e dinâmico 

que passa mensagens  e dialoga com as interlocutoras crianças. Trata-se de um processo de 

construção de narrativas visuais em primeira mão, isto é, trata-se de uma primeira abordagem feita 

pelas crianças, diferente do que seria agir sobre uma imagem que lhes fosse apresentada  - matéria a 

ser discutida nos estudos visuais -, que tem início, meio e fim como se de contar uma história se 

tratasse. No início havia a realidade e as imagens dessa realidade (as fotos); no meio houve lugar à 

produção de pinturas, representando as obras de arquitetura de que mais gostaram; e no final, a 

exposição pública no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, de telas, fotos impressas com os 

trabalhos das crianças.  

																																																								
47 Análise de texto em anexo 1.3.1 
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As imagens que se seguem, os desenhos das crianças, decorrem dos processos culturais de 

aprendizagem que se transformaram em objetos simbólicos e, a partir dos quais, testemunhamos a 

correspondência com artefactos culturais infantis, contextualizados nas condições oferecidas no 

quotidiano do jardim de infância. Assim, tentamos interpretar cada desenho de forma a garantir a 

polissemia do artefacto cultural, como: produto singular  de autor; como artefacto social revelador do 

background cultural de cada criança; como objeto simbólico que apresenta características diversas das 

de outras gerações. Entender os desenhos como produções simbólicas, à luz da gramática das 

culturas da infância,  exige também, da nossa parte, atender aos meios disponíveis, às rotinas, às 

práticas institucionais, às relações sociais, à materialidade do gesto gráfico e dos suportes para registo 

(Sarmento, 2011: 40), onde os diversos códigos culturais se inscrevem.  

 

3. 2 – As  imagens que pintam as real idades observadas pelas cr ianças, por 

elas própr ias 

Quais são os elementos distintivos das culturas infantis, no repositório de imagens que a seguir 

se apresenta? Para responder a esta questão,  recorremos à  análise visual aos desenhos das 

crianças48.Os desenhos revelam uma apropriação do mundo, particular, através dos conteúdos com 

que as crianças preenchem o suporte onde fazem as suas composições, e que são de caráter não só 

plástico mas também afetivo, cognitivo e cultural.    

	
	
 

																																																								
48 Análise visual em anexo 1.3.2 

Des. 10 – Ponte de S. Gonçalo 
Autora- Rita 

Des. 11 – Ponte de S. Gonçalo 
Autora - Matilde 
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Des. 12 – Ponte de S. Gonçalo                                     Des. 13 - Ponte de S. Gonçalo 

Autor – José Guilherme                                     Autora – Vitória 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Des. 14 – Ponte de S. Gonçalo 

          Autor – José Pedro 

 

Neste conjunto de 5 desenhos representando o mesmo objeto – a ponte de S. Gonçalo – temos 

cinco interpretações diferentes, ainda que se repitam elementos simbólicos representados do mesmo  

modo, pela influência do diálogo interpares [identificado por Sarmento como um dos elementos 

distintivos das culturas infantis], que “(...) permite vislumbrar a emergência de um autor coletivo: as 

formas e as cores são interpretadas pelos  pares” (Sarmento, 2011: 49).  

No Des. 10, a Rita inseriu os prédios no cenário ao fundo e colocou a água do rio; no plano 

próximo ocupou toda a área longitudinal da ponte, bem como frisou o seu reflexo, na água;  descreveu 
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a estrutura e o tabuleiro da ponte com as pedras das paredes e do pavimento; distinguiu a água e o 

céu com cores diferentes.  

No Des. 11, a Matilde colocou a água apenas debaixo do arco da ponte;  viu o céu do outro lado 

da ponte; registou a diferença de cores entre o céu e a água; desenhou as pedras dos panos da 

parede da ponte. 

No Des. 12, o José Guilherme focou o seu olhar na ponte, que vale como elemento principal da 

composição.  Regista as duas colunas que ladeiam o arco central e dá força ao conjunto arquitetónico 

reforçando o contorno das pedras, no conjunto. Água e céu não se distinguem. 

No Des.13, a Vitória ilustra uma ponte com tabuleiro em destaque pelos contornos e com um 

trabalho meticuloso de representação das pedras da construção. A água está no plano próximo e o céu 

num segundo plano, em cores diferentes. 

No Des. 14, o José Pedro usou materiais diferentes dos anteriores. As outras crianças utilizaram 

tintas de água, e aqui lápis de cera e lápis de cor. O José Pedro dá-nos outra perspetiva da ponte, com 

três arcos, e inclui a vegetação à frente e atrás. Representa também os dois edifícios, amarelo e rosa, 

como a Rita. Destaca algumas das pedras no edifício da ponte e dá relevo à profundidade de dois dos 

arcos. A ponte ocupa todo o plano próximo e a água ocupa o lugar em baixo, no plano de fundo, com a 

cor distinta da do céu. 

 

	
																																																		

Des.15 – Mosteiro de Freixo de Baixo 
   Autor – Sílvio 
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Des.16 – Mosteiro de Freixo de Baixo                                    Des.17 – Mosteiro de Freixo de Baixo 

Autor – André                         Autora – Matilde P. 

 

Os desenhos 15, 16 e 17 são representações de um mesmo mosteiro. As três crianças dão 

conta dos vários níveis, das várias peças da construção românica, de diferenças no espaço exterior e  

de pormenores comuns, como a cruz em cima de um dos telhados e o chafariz, que apesar de ser em 

granito, é representado pela cor azul. Identificamos aqui um segundo elemento distintivo das culturas 

infantis - “(...) a criação plástica infantil vive da transação das formas, o plágio não é proibido, antes 

tolerado e cultivado” (Sarmento, 2011: 49). 

O Sílvio, com o Des. 15, resolveu o problema dos quatro sinos da torre (que se encontram, na 

realidade um, em cada um dos quatro lados da torre), adaptando-os ao espaço da sua composição: 

três em cima e um em baixo. Para a representação das pedras graníticas das paredes, usou um tapete 

de linhas perpendiculares, e para o pavimento pequenas figuras de formato aproximadamente 

retangular, interpretando os paralelepípedos do chão exterior. A representação das telhas é feita com 

linhas ondulantes paralelas. O Sílvio viu, neste mosteiro fortaleza, duas portas e duas janelas/seteiras. 

Todos os elementos se encontram no mesmo plano e num plano próximo. 

O André, como o Sílvio, desenhou os telhados em forma triangular correspondendo ao conceito 

abstrato que têm de telhado e apesar do realismo do objeto modelo (a partir da fotografia do 

monumento visitado). Incluiu três portas e uma janela/seteira. Usou a técnica das linhas 

perpendiculares para desenhar as pedras das paredes e colocou em destaque todo o grande corpo do 
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edifício, não deixando quase lugar ao espaço exterior. Os quatro sinos da torre estão plasmados no 

lado voltado para si. 

Denotamos aqui a interatividade e a comunicação entre pares (Corsaro, 2003) e todo o 

processo de consecução de uma composição gráfica com alicerces no pensamento dialógico das 

crianças – entre o real e a imaginação (Vigostsky, 1998). Este trabalho ficcional corresponde a um 

terceiro aspeto distintivo das culturas infantis, segundo Sarmento (2011).  

O Des. 17, da autoria da Matilde P., apresenta três edifícios organizados no espaço em três 

níveis de profundidade. Os telhados são representados com proximidade à realidade, tomando a forma 

retangular com as telhas desenhadas por linhas ondulantes; os edifícios estão bem destacados do piso, 

por contornos acentuados. O céu é um elemento enfatizado pela representação de nuvens, de formas 

arredondadas e contorno ondulado. 

                                          

Des. 18 – pormenor Mosteiro de Telões                                                               Des. 19 – Mosteiro de Telões 

Autor – Guilherme                                                     Autor – Salvador 

 

Os desenhos 18 e 19 dizem respeito a um mesmo objeto. Mas enquanto o Guilherme (Des. 18) 

se dedicou a um pormenor do edifício, numa parede lateral, o Salvador (Des. 19) optou por ilustrar a 

fachada central. No Des. 18 temos um grande plano de quatro colunas inseridas num pano mural 

onde estão definidas as pedras de construção. O céu, representado pelas manchas cinzentas de forma 

arredondada contornadas com ondulação, aproxima-se da cor real do dia chuvoso. 
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No Des. 19 a torre sineira é apresentada com uma lente de retrato. O Salvador captou 

pormenores da realidade, como os suportes dos três sinos, a cruz central e as pirâmides que encimam 

a torre, as diferenças de tamanho dos elementos da construção da parede, a profundidade do arco 

que dá acesso à porta. O céu do mesmo dia é, aqui, representado pela cor/conceito, tipificado por 

muitas crianças, de azul. 

  

	 			 													
	 		

Des. 20 - Igreja de S. Gonçalo                        Des. 21 – Igreja de S. Gonçalo 

Autor – Pedro            Autor – João 

 

Os desenhos 20 e 21 revelam os olhares do Pedro e do João sobre o mesmo edifício. O Pedro 

(Des. 20) mostra-nos uma fachada com dois edifícios,  onde destaca, à direita, uma grande janela com 

um painel quadriculado pintado de azul representando a transparência dos vidros e, à esquerda, a 

complexidade da fachada principal, descrita por  elementos de vários tipos: arcos, triângulos, colunas 

com capiteis em cruz, panos lisos e panos quadriculados. O céu é evidenciado pela representação das 

nuvens. 

O João (Des. 21) traça, num plano muito aproximado, as linhas principais do conjunto que vê, e 

preenche-as com formas simbólicas das pedras de construção. Destaca quatro imagens ao centro, em 

duas linhas sobrepostas – com três figuras em baixo e uma em cima, centrada. O céu é aqui 

representado pela cor azul que encima a composição. 
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O Des. 22, da Diana, é uma escolha diversa das outras que correspondem a monumentos. O 

edifício é uma construção contemporânea, com muito vidro e aço. A Diana desenhou meticulosas retas 

e linhas perpendiculares, e nos espaços obtidos pelo cruzamento, pintou de cinza para representar o 

espelhado dos vidros. As barras de aço são aqui ilustradas por tiras de papel branco coladas sobre o 

pintado. O espaço exterior – escadas, e o espaço de garagem sob o edifício, está também 

representado nesta composição de técnicas mistas de expressão plástica. O céu é representado pelo 

fundo pintado de azul e as nuvens são pinceladas brancas como outras crianças também representam.  

Os desenhos das crianças vivem de formas que se repetem, como se tudo começasse de novo à 

semelhança de um jogo ou de uma brincadeira, sendo este mais um traço distintivo das culturas 

infantis. As crianças, mesmo procurando as semelhanças com a realidade, 

 “(...) inventam formas imaginárias e incorporam elementos fantasistas com sentidos e objetivos muito 

diversos dessa presumida intencionalidade realista (...). Tudo se passa como se a criança procure no seu desenho 

não propriamente representar um real exterior ao desenho, mas, desenhando-o, inscreva como o real da 

representação, válido em si próprio e interpretável no quadro da polissemia tolerada pelos códigos em que ele foi 

desenhado” (Sarmento, 2011: 39). 

 

Neste conjunto de desenhos, pela sua natureza de interpretação com aproximação ao real, 

verificamos a reincidência de manifestações da cultura local, da cultura nacional e da cultura de pares, 

através da similitude dos elementos de representação, mas que não são repetidos do mesmo modo; 

Des.22 – edifício particular - clínica 

Autora – Diana 
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têm uma origem no coletivo e um desfecho pessoal, tornando as produções todas diferentes e 

independentes49. 

Os registos imagéticos, realizados por estas crianças, funcionam para nós – e sob a perspetiva 

dos estudos da cultura visual – como um texto visual que vai muito além da pura ilustração; que 

acrescenta novas possibilidades de compreensão dos seus códigos culturais. A divulgação do resultado 

do projeto integrou a exposição pública no Museu Nacional Soares dos Reis, entre os dias 9 de junho e 

3 de julho de 2016. 

 

 

4 – Dinossauros e Starwars 

4. 1 – Escorrega  com cabeça de dinossauro 

As crianças agarram, com entusiasmo e saberes, as situações que lhes preenchem o interesse 

e investem uma série de ações no processo de concretização dos seus projetos. 

Decorrente do entusiasmo com que as crianças cooptam a fantasia para os seus projetos, assim 

entrou para um quotidiano temporário do jardim de infância, o projeto dos Dinossauros. No 

planeamento e conceção, inscreveram-se as crianças que se comprometeram desde o início e que 

nunca quiseram abandonar, apesar de serem livres de o fazer; antes pelo contrário, parecia que o 

interesse do grupo ia crescendo sempre mais e mais e as possibilidades terão ainda asas para voar no 

próximo ano letivo, se for possível.  

Enquanto no projeto da arquitetura estiveram envolvidas todas as crianças de 5 anos, este outro 

produto cultural infantil, de que agora falamos, é um testemunho de género: estiveram só os meninos 

– de 3, 4 e 5 anos. Os dinossauros vinham para o jardim de infância nas conversas, sob a forma de 

brinquedos trazidos de casa, no apetite insaciável de descoberta através da internet, nas brincadeiras 

de pares. Daí, visitando e explorando o espaço público sem oferta de sítios livres para as crianças 

brincarem, até à criação imagética de um dinossauro no parque do jardim de infância, para brincar 

com ele, foi um pequeno passo: a estrutura de escorrega que existe seria a língua do dinossauro; as 

escadas de acesso, o dorso e só faltava a cabeça. Dominando já a funcionalidade da arquitetura, era 

só pedir aos arquitetos para ajudarem a fazer o desenho que mais tarde os construtores construiriam. 

																																																								
49 Análise visual anexo 1.3.2 
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O desenvolvimento do processo incluiu a interação com a comunidade, concretizada nos 

contactos telefónicos, escritas via email, visitas ao jardim de infância, visitas ao meio e, sobretudo, a 

decisão final de serem elas, as crianças, as autoras da maqueta verdadeira para o escorrega. Para isso 

fizeram os seus estudos e, no final, o desenho mais votado entre pares, foi replicado na maqueta. 

O repositório visual que se segue é composto por 11 desenhos (Des. 23 a Des. 34) relativos ao 

processo criativo da construção de um objeto lúdicocultural agregador dos interesses das crianças em 

determinado momento: o estudo para cabeça de dinossauro, a construir no parque exterior. 

 

 

 

 

				 																																							
 

Des. 23 - autor José Pedro                 Des. 24 – autor André 
 

  

 

Des. 25 – autor Salvador                                        Des. 26 – autor Pedro 
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Des. 27 – autor José Guilherme                      Des. 28 – autor Guilherme M. 

 

  

     

Des. 29 - autor João                                      Des. 30 - autor Sílvio 

 

    

Des. 31 – autor  Afonso        Des. 32 – autor Guilherme José 
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Em todos os trabalhos das crianças se reconhecem os traços de uma cultura global, da cultura 

de pares, da ludicidade, da fantasia do real e da imaginação farta50. Eleito democraticamente, entre 

pares, o desenho vencedor, passou-se à construção da maqueta 3D, com os materiais disponíveis: 

tubos e pedaços de cartão, cola e tintas. Uma vez que este trabalho derivava de uma proposta externa, 

na continuidade, ele foi cumprir a sua função de divulgação, no espaço público do Museu.  

 

 

4.  2 -  Máscaras de dinossauro 

 

Mas a característica comum a estas crianças, de insaciedade de realizar mais daquilo que 

gostam, impeliu o grupo para a exploração alargada deste projeto, numa outra vertente: brincar de 

dinossauros com adereços identificativos. Então, recorrendo às técnicas de expressão plástica do 

quotidiano do jardim de infância, e aos saberes adquiridos entretanto com os pares e por 

consequência do projeto anterior, cada autor idealizou uma máscara de cabeça de dinossauro, 

concretizou-a, brincou com ela, divulgou à comunidade da escola sede do agrupamento de escolas a 

que pertence, em momento de interações entre escolas, e levou-a para casa. O registo dos produtos 

finais apresenta-se a seguir: 

																																																								
50 Análise visual em anexo 1.4.1 

Foto 75 – maqueta de dinossauro. 
Autoria coletiva 

 

Foto 76 – O grupo no Museu Soares 
dos Reis, aquando da exposição 
“Vamos procurar a arquitetura” 
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Foto 79 – máscara de triceratopos 
Autor – Mateus 

Foto 80 – máscara de T.Rex 
Autor – J. Guilherme  

Foto 81 – máscara de oviraptor  
Autor – João Diogo 

Foto 82 – máscara sem nome 
Autor – Martim 

Foto 78 – máscara de espinossauro 
Autor – Lucas 

Foto 77 – máscara de velociraptor 
Autor – João Gonçalo 
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Foto 83 – máscara de cristossauro 
Autor – Bruno 

Foto 84 – máscara de T. Rex 
Autor – André 

Foto 85 – máscara de carnotauro 
Autor – Duarte 

Foto 86 – máscara de T. Rex 
Autor – Sílvio 

Foto 87 – máscara de triceratopos 
Autor – Lucas 

Foto 88 – máscara sem nome 
Autor – Francisco 



	 201	

                                                                       

                                                                                                  

 

 

 

                                                   

                                               

 

 

Tal como nos desenhos, também a sua projeção 3D reflete a mesma análise categórica. É um 

produto com evidências inequívocas da cultura global, da cultura de pares e de género, masculino e da 

cultura lúdica da infância51. O resultado foi mostrado à comunidade local, no evento do carnaval. 

																																																								
51 Análise visual em anexo 1.4.2 

Foto 89 – máscara sem nome 
Autor – Guilherme J. 

Foto 90 – máscara sem nome 
Autor – Pedro M. 

 

Foto 91 – máscara sem nome 
Autor – Afonso 

Foto 92 – máscara sem nome 
Autor – Guilherme M. 
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Mas não ficou por aqui a urdidura do lúdico com o real. Faltava um elemento constante, que 

sempre se encontra onde há crianças: uma história cozinhada por todas, com os ingredientes trazidos 

do espólio da fantasia do real, de cada uma. Assim, as personagens, os cenários e a trama, que a 

seguir se descreve, dão corpo ao texto que foi apresentado às famílias, sob a forma de dramatização, 

com os adereços acima ilustrados, num palco que também as crianças cenografaram para o efeito. As 

falas de cada criança estão identificadas no final do respetivo parágrafo. 

  

 

4.  3 -  Histór ia dos Dinossauros e Starwars 

 

“Era uma vez, há muitos, muitos anos, 5 dinossauros: o T-Rex, o espinossauro, o oviraptor, o 

velociraptor e o triceraptos. Estavam a cheirar comida: carne.  (Guilherme J.) 

O campsonatus estava escondido debaixo de uma folha e caiu numa armadilha que o T-Rex 

tinha feito. (Mateus) 

O espinossauro foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de peixes. (J. Guilherme) 

O oviraptor foi lá cheirar, mas não comeu porque ele só gosta de ovos.  (João Diogo) 

O velociraptor foi lá cheirar mas não comeu porque estava o T-Rex e ia esmagá-lo, não o deixou 

comer. (Sílvio) 

O triceratops foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de plantas. (João Gonçalo) 

O T-Rex que era o rei da selva dos dinossauros, esmagou-o com o pé, deu cabo dele e comeu-o. 

(Afonso) 

Os outros dinossauros foram procurar a comida que eles gostam, muito longe! 

Pelo caminho ouviram um grande barulho. (Guilherme M.) 

Eram as pedras de fogo a explodir no vulcão.  

Eles fugiram a correr para as suas grutas, mas chegaram lá e estavam destruídas com a lava.  

Então eles decidiram fugir para o deserto. (José Pedro) 

Lá havia aranhas, formigas vermelhas, escorpiões, sardaniscas e eles nunca tinham visto bichos 

tão pequeninos, não sabiam o que era, porque os seus olhos eram enormes. (Salvador) 

Nesta altura apareceu uma nave espacial que se desenterrou da areia. Saiu do chão.  

Tinha lá Starwars. Os Starwars disseram: 
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- Nós vamos salvar este planeta! Vamos levar-vos para o nosso planeta que lá não tem nenhum 

perigo! (André) 

Os dinossauros disseram que sim mas que quando este planeta já não tivesse lava iam mostrar 

o planeta aos Starwars, porque o planeta dos dinossauros é bonito, porque tem comida, tem 

água, tem árvores e tem amigos. (Pedro) 

Vitória vitória acabou-se a história!” 

 

A identificação de elementos da cultura lúdica, da fantasia do real e da cultura de pares, é uma 

constante. Para além disso, podemos encontrar também saberes globais e manifestação de uma 

cultura afetiva na produção deste texto52. Outros conteúdos de cultura infantil (relação do corpo com o 

espaço, manifestação de cultura familiar, cultura local ou cultura escolar) não encontram abrigo neste 

produto. 

Com enorme interesse sobre os dinossauros destacavam-se alguns meninos que  rapidamente 

contagiaram todos os outros. O mega projeto sobre dinossauros foi tomando conta de várias iniciativas 

ao longo do ano: investigação sobre nomes e características, construção de máscaras, construção de 

jogo da glória, estudos para cabeça de dinossauro para completar o escorrega do parque, construção 

de maquete com tubos e cartão, para o escorrega. O projeto foi, ainda, ilustrado com a criação da 

narrativa, fruto da fantasia e dos afetos desenvolvidos ao longo do ano. A organização democrática 

manifestada pela via da discussão, contributos para o melhoramento do projeto, divisão de tarefas, 

investigação partilhada, esteve presente em todo o processo. De todas estas engrenagens é feito o jogo 

e a cultura, na infância. 

 

 

5 – Pr incesas  

5. 1 – Histór ia das Pr incesas 

 

Tudo é realizado a sério na infância. Brincar é a sério, aprender é a sério, rir e zangar é a sério, 

ser amigo é a sério, chorar é a sério, brincar a fazer de conta é a sério, a vida é a sério na infância.  

																																																								
52 Análise visual em anexo 1.4.3 
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A “arte” nas narrativas orais e plásticas das crianças permite-nos (a nós adultos) escrutinar 

competências de apropriação de uma realidade social que (elas crianças) transformam através do 

imaginário.  As crianças em idade pré-escolar que frequentam o jardim de infância, colocadas perante 

as situações do quotidiano, transformam-nas em novas situações, exercem a sua ação, as suas 

competências expressivas e representacionais e veem para lá do que seria espectável, para nós 

adultos, muitas vezes. É a partir de um  “local sem fronteiras” (repescando para aqui uma expressão 

do escritor Miguel Torga quando se quer referir ao universal), que também as culturas infantis 

acontecem e transbordam.   

No projeto que ilustramos a seguir, um grupo de meninas trouxe para a construção da narrativa 

uma série de artefactos orais e visuais novos, resultantes das teias estabelecidas entre as suas 

experiências, outros elementos já adquiridos nas suas próprias histórias,  elementos reais que foram 

buscar às suas aprendizagens e ainda elementos ficcionais que, juntos, enformam a presente obra de 

cultura infantil: 

 

“Era uma vez… umas princesas que estavam no castelo.  

O castelo tinha 2 torres, tinha 10 quartos, 2 cozinhas, 1 salão para comer, 1 salão para 

dançar, 1 sala onde a rainha e o rei lá no reino se sentavam, 10 casas de banho 1 em cada 

quarto.  

No rés-do-chão tinha muitos sofás para as princesas se sentarem; no 1º andar tinhas as 

cozinhas e os salões; no 2º andar tinha os quartos.  

As torres eram lá em cima à beira do teto.  

Cá fora tinha jardins com flores e mesas onde elas podiam fazer pic-nics. A porta era redonda 

e tinha escadas. Tinha um parque com baloiços, com escorregas, uma coisa onde se roda, um 

trampolim.  

Foram os construtores que viram os desenhos dos arquitetos, que fizeram este castelo.  

As princesas eram todas simpáticas, menos uma que era resmungona. Quando queriam ir 

para o parque, a resmungona queria ir-se pintar para ir ao baile.  

E foi sozinha. Quando chegou ao baile viu que só estava lá ela, sozinha. Ficou muito triste e 

resolveu ir para o castelo. Disse às outras princesas que não queria ser mais resmungona e 

que era melhor serem amigas todas.  
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Então como aquela não queria ser mais resmungona resolveram fazer um baile no castelo, no 

dia de S. Valentim. Foram ao “face”, escreveram um convite a dizer: “venham ao baile, 

príncipes! É no domingo dia de S. Valentim.”  

A seguir foram dizer às cozinheiras para fazerem um lanche para os príncipes convidados. 

Ajudaram a fazer: bolinhos de flor de maçã, tarte de cenoura, tarte de legumes, limonada, 

pudim de abóbora, pizza de cogumelos com carne branca, salada de fruta, bolo de nozes, 

castanhas assadas, sumo de laranja sem açúcar, chá e água, compota de abóbora, de chila, 

marmelada, geleia de mirtilos.  

Quando chegou esse dia, as princesas foram vestir os vestidos compridos muito brilhantes, pôr 

sapatos de tacão, foram pôr as tiaras, foram-se maquilhar (tiveram que fazer xixi, senão ao 

meio do baile…), algumas fizeram caracóis, outras puseram o cabelo liso. 

Bailaram, bailaram, uma música com violino, viola, piano, cavaquinho, viola braguesa… e no 

fim do baile foram comer. E quando comeram tudo os príncipes ofereceram ás princesas 

colares, pulseiras e anéis, tudo a combinar. Elas ficaram muito contentes e ficaram 

namorados.  

Vitória, vitória acabou-se a história!” 

 

 

 

 

 

Trata-se da materialização do interesse de género, comum a um grupo de meninas, que decorreu 

em simultâneo com o grupo dos meninos a desenvolver o projeto dos dinossauros. As meninas 

Des. 33 - ilustração coletiva sobre a história das princesas (a 
princesa e o príncipe a fazerem um brinde com um copo entre 
eles, a mesa com as iguarias; o candeeiro do salão) 

 



	206	

envolveram-se afincadamente na criação de uma narrativa ficcional, com personagens, contextos, 

lugares e texto oral imbrincado com a realidade. É possível encontrar neste texto - como  nos projetos 

anteriores - elementos da cultura escolar, da cultura pedagógica, da cultura familiar, da cultura dos 

media, da cultura de pares53. O vaivém entre o imaginário e os aspetos da vida real, entre a criatividade 

e os saberes adquiridos é uma constante. As crianças incluem na trama elementos facilmente 

identificáveis provenientes de experiências tidas no contexto do jardim de infância; dos livros 

disponíveis; dos filmes de animação; de aprendizagens realizadas; de comportamentos que 

consideram mais ou menos adequados; do contacto com os materiais próximos; das relações de 

género; das suas conceções sobre o belo e o estar contente.  

 

 

 5.  2 -  Música das Pr incesas 

 

Para divulgação, enviou-se a história para a associação sem fins lucrativos Ajudaris 

(http://www.ajudaris.org/) que a publicou, entre muitas de outras escolas de todo o país, em livro; 

gravaram-se as falas em suporte áudio para cada criança poder levar para casa e partilhar com as 

famílias; e, no final do ano, encenou-se a dramatização interpretada pelas meninas protagonistas, com 

cenários e adereços confecionados no jardim de infância, para as famílias e amigos. 

Como consequência da participação no projeto da Ajudaris, todo o grupo foi convidado para a 

apresentação pública do livro do ano anterior e, ainda, a fazer uma música para  esta história. A 

colaboração estreita com a professora de música que acompanha as crianças na componente pós 

horário letivo, culminou na elaboração de uma música para ser divulgada a seu tempo, aquando da 

apresentação pública do volume que contém a “história das princesas” - obra de cultura das crianças. 

																																																								
53 Análise visual em anexo 1.5.1 
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Constatando-se que nem todas as crianças participavam na interpretação desta música, quando 

se organizava o tempo das rotinas para o efeito, ou mesmo em situação espontânea da sua entoação 

como é comum com outras músicas, quisemos perceber porque se afirmava, por este meio, a 

diferença de género. Só as meninas é que cantavam. Para o efeito, aproveitámos um momento em 

que, reunidos em grande grupo, pegámos no dossiê das músicas  para desfrutarmos em conjunto. O 

que se passou registámo-lo por escrito, imediatamente a seguir. 

Todo o grupo, crianças, educadoras (incluindo a investigadora) e assistentes, posicionado em 

círculo escutava o som da viola e cantava. O João e o Bruno interromperam falando alto. Parou-se a 

interpretação musical e deu-se oportunidade aos dois meninos de explicarem o que se passara, o que 

diziam. A Leonor tomou a palavra e disse que os rapazes não cantavam. O João e o Bruno, ato 

seguido, explicaram, à vez, que queriam uma música de dinossauros; que não gostavam de música de 
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raparigas; que só gostavam de música de rapazes; que as raparigas conseguem cantar melhor que os 

rapazes ...  Nesta altura o diálogo gerou algum ruído entre os rapazes e o João continuou defendendo 

que os rapazes conseguem lutar melhor que as raparigas; que os rapazes são mais rápidos. 

Interviemos, repondo o foco na música, instigando as meninas a pronunciarem-se. A reação foi lenta e, 

apesar das meninas serem a maioria do grupo, houve poucas manifestações. A Leonor e a Mariana 

disseram que a música era “gira” porque falava das princesas. O João voltou a intervir dizendo que ele 

e o Bruno achavam que era “uma seca”. O Duarte manifestou também a sua opinião como não 

gostando da música das princesas e só querendo a dos dinossauros. O João, insistia na sua 

justificação para não cantar: nós os rapazes não gostamos desta música porque só fala das princesas. 

As meninas quiseram reforçar a sua posição de afeição pela música: a Leonor dizendo que a música 

era “gira” porque fala dos bolinhos de flor, e a Laura, porque que tinha um castelo.  

Entretanto, vários meninos manipulavam o tempo e as oportunidades de manifestação de 

desafeto à música porque era das princesas. E o João foi mais longe na sua explicação: “a música dos 

rapazes, cantam os rapazes; a música das raparigas cantam as raparigas; os rapazes só gostam de 

princesas se forem príncipes!” 

Informamos que a professora de música já estava a tratar de compor uma música sobre a história 

dos dinossauros. A reação geral dos meninos foi entoando um sonoro e repetido “fixe”. O Bruno 

acrescentou que “a professora cantava uma parte e os rapazes cantavam a parte toda” [a parte 

maior]. 

O diálogo continuou mais um pouco, mas já com o foco no que seriam as canções para rapazes e 

as canções para raparigas, até que decaiu o interesse e mudou-se de atividade. 

A avaliação feita pelas crianças traz-nos dados acrescidos sobre como participam ativamente na 

gestão do currículo que lhes diz respeito, e sobre o quanto nos guiam na interpelação que fazemos  às 

práticas pedagógicas.   

 

 

5.  3 -   Jogo das Pr incesas 

 

Do produto final é também parte integrante um jogo tipo glória, idealizado, construído, ilustrado, 

pelo mesmo grupo de meninas que integra o espólio de jogos do jardim de infância. 
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Des. 34 –  jogo das princesas para ser jogado – exterior – com  
dado e pinos num percurso de 50 casas. Autoria coletiva de 
meninas 
 

Des. 35 - verso do jogo – interior do castelo - com texto 
da história ilustrado. Autoria coletiva de meninas 

Des. 36 – autora – Diana. “Não tiveste 
cuidado e caíste ao rio. Recua até ao 
princípio para  
a casa 1.” 

Des. 37 – autora – Diana. “Estás 
no alto da torre do castelo e vês a 
casa 23. Avança até lá!” 

Des. 38 – autora Rita. “Comeste 
demais! Ficas sem jogar a 
descansar.” 

Des. 40 – autora Margarida. 
“Viste um dragão e fugiste para 
ele não te pegar fogo ao  
vestido. Avançaste 4 casas!” 

Des. 39 – autora – Rita. “Estás a 
ver um príncipe! Vai dançar com 
ele na casa 50.” 

Des. 41 - autora – Margarida. 
“Foste parar na casa da 
coruja! Assustaste-te! Caíste 
para trás, na casa  25!” 
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Os desenhos, da autoria de meninas de 4 e 5 anos,  transmitem-nos sobretudo uma cultura de 

fantasia do real – na interpretação do visual e vestidos das princesas – partilhada  entre pares, que 

contém alguns elementos da cultura escolar – pela utilização dos números  na contagem ora 

progressiva ora regressiva e, ainda, outros símbolos da cultura global – desenho das pedras que dão 

forma ao castelo e desenho do mobiliário e recheio do interior do castelo54. 

O texto das regras é da autoria do grupo de meninas que inventou o jogo.  

Depois de realizada a ilustração – pintura sobre cartão – em grupo, as meninas envolvidas 

decidiram quais as pedras que ficariam em destaque para, nesses espaços, serem assinaladas regras 

de jogo. Consoante o posicionamento da casa no cartão, e tendo presente o texto da história, as 

crianças iam ditando as regras para um jogo de glória  e que, à semelhança da narrativa, também 

culmina com o avistar de um príncipe e com o baile.  

Quando as crianças explicitam o que desenharam, pintaram, elas estão não só a demonstrar o 

domínio sobre um conjunto de arquétipos culturais, como estão a externalizar uma narrativa das suas 

experiências, pensamentos e sentimentos, através de imagens visuais. (Malchiodi, 1998: 44). 

Conectar as produções com as informações verbais sobre as mesmas é também um recurso para 

compreendermos não só os produtos mas também de que são feitos os processos que contêm as 

perspetivas das crianças sobre o que fizeram, funcionando como  indicadores privilegiados para o 

nosso entendimento sobre elas. 

Os meninos  nunca tiveram interesse em participar neste projeto. No final do ano, quando foi 

apresentado às famílias, sob a forma encenada, apenas as meninas foram atores. Os meninos 

recusaram os papéis de príncipes que lhes eram disponibilizados na história. Eles eram “dinossauros e 

starwars”, não príncipes! Assim, o texto foi narrado e sem interação na parte do baile e da oferenda de 

presentes às princesas.  

 

 

6 -  Uma Aventura no Museu do Amadeo 

 

O contacto das crianças com a cultura artística nacional, preservada no museu municipal, é 

uma prática recorrente no jardim de infância. 

																																																								
54 Análise visual em anexo 1.5.3 
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“Uma Aventura no Museu do Amadeo” é o título escolhido para uma história engendrada após a 

visita ao museu Amadeo de Souza Cardoso. Nessa altura estava patente ao público a exposição 

temporária – “8º  Prémio Amadeo de Souza Cardoso” – e,  fixando-se mais demoradamente numa 

obra – “Veículo” de José Maia – as crianças verbalizaram algumas ideias fantasiadas,  o mote para 

uma narrativa ficcional que veio a desenvolver-se, depois, nas interações da sala de atividades.  

A ideia gerou-se a partir dos comentários que as crianças iam fazendo à obra, sugerindo que se 

parecia com elementos que conheciam ora do quotidiano, ora das histórias e foram imediatamente 

registadas por escrito, como se de notas de campo se tratasse. Numa fase seguinte sugeriu-se às 

crianças que representassem imageticamente o que acabavam de falar, usando os materiais 

disponíveis – tintas de água, pincéis e papel grosso. As crianças organizaram-se individualmente, em 

pares, por afinidades livremente e contratualizaram-se as cenas, cenários ou personagens que cada 

uma iria ilustrar. Os cenários, fundos sobre os quais se iriam ilustrar as ações,  ficaram a cargo das 

crianças mais jovens, de 3 anos; a representação das ações, à responsabilidade das crianças mais 

velhas de 4 e 5 anos. Dessas produções, fizeram-se fotografias digitais, inseriu-se o texto da autoria 

das crianças e imprimiu-se em formato livro, cuja ilustração das páginas apresentamos a seguir ao 

texto: 

 

“Uma aventura no museu do Amadeo. O Quadro das Pernas 

Era uma vez uma menina e um menino. 

Era uma vez muitas meninas e muitos meninos que foram ao museu Amadeo de Souza 

Cardoso, de autocarro. 

Quando chegaram lá: 

- Tu leste museu, e depois Amadeo de Sousa Cardoso – disse a Leonor – e entrámos por 

aquela portinha! 

- Vi dois diabos – disse o Miguel. 

- E quadros – disse a Marta. 

- Vi umas esculturas de pedra – acrescentou o Nuno. 

- Um gato em forma de lanterna, em forma de sapato de mulher, em forma de sapato de 

cavalo, em forma de avião – elucidou o Simão. 

- Vi estátuas – continuou o Miguel. 
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- Vi uma portinha escura ...tinha assim uma rampa para subir para lá. Parecia a abóbora da 

Cinderela! – Leonor. 

- Aquela portinha preta parecia a garagem de um Smart – Marta. 

- Parecia um carro! Nós subimos pela rampa, entrámos, fechámos a porta, aquilo subiu a 

rampa e nós fomos no carro. 

- E tinha lá mulheres de parede ...estátuas ...que só tinham cuecas e sutiã e meias até aqui 

...não tinham camisolas – Catarina. 

- Havia um filme que tinha homens lá dentro. Estavam sempre a andar e iam para uma coisa 

grande que eu não sei o que era ...disse a Matilde. 

Estava escuro. Tinha quadros e lá dentro tinha olhos. 

Um quadro com pernas começou a andar. De repente parou: uma menina vestida de bruxa fez-

lhe um susto. 

O quadro, com medo, começou a andar mais depressa, mais depressa, começou a correr e foi-

se esconder atrás do diabo e da diaba. 

Depois ouviu um gato a miar. 

Espreitou atrás do diabo, espreitou atrás da diaba e não viu nada, Foi espreitar atrás do quadro 

das vindimas (que o Rui Gonçalo gostou) e não viu nada. 

Espreitou atrás do quadro grande do bispo, que ocupa a parede toda, e não estava lá!... 

Foi andando e entrou na sala dos quadros do Amadeo. Ficou muito espantado porque estavam 

lá os meninos e as meninas e viu uma menina de totós a miar como o gato! Oa outros 

começaram a miara também. 

Depois disseram-lhe: 

- Tu não existes, vai-te embora! 

- Existo sim! 

- Não, tu não podes existir, vai-te embora! 

- Existo sim. Eu nasci na imaginação do pintor. Foi o pintor que me pintou com um pincel 

mágico. 

- Não existes, não existes, vai-te embora – disseram todos. 

O quadro começou a ficar muito triste ...foi andando devagarinho, devagarinho ...até ao 

cantinho, e encostou-se ao quadro dos cavalos, do Amadeo, a chorar. 
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Quando os meninos e as meninas viram o quadro a chorar, ficaram calados e foram até ao pé 

dele. A menina que estava disfarçada de bruxa agarrou-se às pernas dele e disse: 

nós só estávamos a brincar contigo, não chores! 

Então ...apareceu um grande coração azul e vermelho, no quadro! 

O quadro ficou muito contente! E foi-se pendurar na parede, ao lado dos outros quadros do 

Amadeo.” 

 

 

Des. 42 - capa  

 

    

  Des. 43 - pág.1  Des. 44 – pág. 2 
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  Des. 45 – pág. 3                                                      Des. 46 – pág. 4 

	

  Des. 47 – pág. 5           Des. 48 – pág. 6 

 

     

  Des. 49 – pág. 7               Des. 50 – pág. 8 
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Des. 51 – pág. 9      Des. 52 – pág. 10 

 

    

Des. 53 – pág.11      Des. 54 – pág.12 

 

    

Des. 55 – pág.13      Des. 56 – pág. 14 
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Des. 57 – pág. 15      Des. 58 – pág. 16 

 

 

                              

Des. 59 – pág. 17      Des. 60 – pág. 18 

 

 

                              

Des. 61 – pág. 19      Des. 62 – pág. 20 
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Des. 63 – pág. 21      Des. 64 – pág. 22 

 

 

Des. 65 – pág. 23 

 

 Esta narrativa oral e visual é um vaivém constante entre o real e uma outra perspetiva do real, 

ficcionado, numa demonstração de que as crianças tinham consciência dos papéis que 

desempenhavam no jogo lúdico. No seu conjunto, texto e imagens servem-nos como produções 

discursivas cuja interpretação assumimos mas às quais deixamos lugar aberto para outras 

interrogações, outras possibilidades de leitura, já que cada uma é um complexo sistema de dados 

disponíveis sobre as crianças.  

 Para além do acompanhamento próximo no processo de execução das informações que 

recolhemos 55  pelo cruzamento do texto com as imagens, percebemos a força das interações na 

narrativa e na plasticidade das representações; a presença constante da ludicidade, da fantasia do real 

																																																								
55 Análise visual em anexo 1.6 
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e da reiteração; a articulação e a resolução de um problema, entre pares, e a manifestação de afetos; 

os elemento pintura (nas produções das crianças) e quadro (referenciado no texto) que representam a 

cultura local de Amadeo de Souza Cardoso. 

 

  

7.  Amadeo Pintor 

 

O conjunto plástico reunido neste projeto – reproduções de vinte e uma telas de 40 cm x 30 cm 

– corresponde à ilustração de um conto, imaginado por um grupo de crianças de cinco anos, após 

uma outra visita ao Museu Amadeo de Souza Cardoso. As crianças responderam ao desafio, já no 

jardim de infância, de criarem uma infância para Amadeo, isto é, construírem a  história  de Amadeo, 

antes de ser pintor.  

 A partir do observado no museu, das obras do pintor, e da interpretação do discurso da pessoa 

que orientou a visita guiada, uma vez já na sala de atividades, as crianças recrearam oralmente 

acontecimentos verídicos e, espicaçadas por conectores de tempo, outros espaços, outras 

personagens, deram-lhe uma roupagem de fantasia, criaram a sua própria narrativa em grupo, para 

um Amadeo menino que nasceu como todos os meninos e viveu observando e pintando – na versão 

das crianças. 

 À medida que as crianças se expressavam e que se ia evoluindo na construção do diálogo de 

grupo, as educadoras (e investigadora) que interagiam, iam secretariando também as falas. Depois da 

história concluída, a proposta foi, como acontece com outras histórias, que se ilustrasse. Num primeiro 

momento, cada criança desenhou sobre a parte do texto que mais lhe agradou; depois, conferindo o 

que havia necessidade de dar visibilidade e que ainda não a tinha, constituíram-se grupos de pares 

para terminar a tarefa da ilustração.  

 Por último, fotografaram-se as produções e imprimiram-se nas telas, cujo registo deixamos a 

seguir. As legendas constituem o corpo do texto dito pelas crianças. 
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Des. 66 – pintura coletiva, de crianças de três anos, com 
escrita de criança de cinco anos, que abre a obra 
cultural infantil “Amadeo Pintor”  
 

Des. 68 - “Num desses passeios a mãe sentiu ele a 
nascer e foi para o hospital a correr, muito depressa e 
preocupada. Foi acelerada!”  
Autor: Santiago  

 

Des. 69 - “O táxi andava muito depressa, as rodas 
rodavam muito rápido e o bebé sentia-se a andar às 
voltas dentro da barriga da mãe. De repente nasceu!” 
Autor: Santiago 

 

Des. 70 - “De repente, nasceu! E depois cresceu. E a 
mãe foi passear com ele ao parque. Lá, encontrou outro 
menino que se chamava Martim. Perguntou-lhe: queres 
brincar comigo? E ele quis.” Autor: Tomás 
  

Des. 67 - “Era uma vez… 
Um menino que se chamava Amadeo. Nasceu na 
barriga da mãe. Quando estava dentro da barriga, a 
mãe levava-o a passear a pé, a ver as árvores, a ver os 
frutos a nascer”. Autores: Joana e Martim 
 

Des. 71 - “Quando foram embora, eles viram uma 
taça de ouro, dentro de uma caixa, fechada, à beira 
da estrada. Conseguiram descobrir o código, 
abriram a caixa e quando iam a pegar na taça de 
ouro ... ela desfez-se.” Autor: Dário 
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Des. 74 - “Pegou nos meninos, um em cada asa, e 
levou-os a voar pelo céu.”  
Autores: Vasco, Joana e Tomás 
 

Des. 76 -“homens a tocar viola e violino...”  
Autores: Adriana e Leonor T. 
 

Des. 72 - “Eles ficaram muito aflitos e queriam colá-la 
para ela ficar inteira outra vez, mas não conseguiam. 
Então, ficaram muito espantados porque de lá de dentro 
saiu um circo!”  
Autores: Margarida e Joana 

Des. 73 - “E de dentro do circo … apareceu lá um 
passarhomem -  que é um homem que é metade 
homem e metade pássaro!”  
Autores: Vasco e Joana 
 

Des. 75 - “Viram outros pássaros...”        
Autor: Santiago 
 

Des. 77 – “casas no meio das montanhas...”   
Autora: Tânia 
 



	 221	

	
	
	
	
	
	
	
	
											
		
	
	

																	
	

	
 
                      
                  
 

 

 

 

  

											 	
	 						

 

 

Des. 78 - “umas árvores gigantes que tinham lá dentro 
esquilos.”  
Autor: Dário 

Des. 79 “O passarhomem levou-os até ao circo.”  
Autora: Leonor T. 

 

Des. 82 - “O Amadeo calcou qualquer coisa: era uma 
tinta. A tinta abriu-se, ele pensava que era … mas não 
era: saíram de lá duas tiaras!”  
Autores: Joana, Adriana, Martim 

Des. 83 - “Pediram ao passahromem para ir ter com 
as mães. Ele levou-os até uma casa que parecia um 
castelo – era a casa de Manhufe.”  
Autora: Leonor S. 
 

Des. 80 - “Mas era um circo especial: não tinha 
palhaços nem animais; era quadrado, tinha 
quadros, tinha pessoas a pintar quadros em forma 
de coração, em forma de círculo, em forma de 
triângulo.” Autora: Joana M. e Joana 
 

Des. 81 – “O Amadeo e o amigo ficaram espantados! 
Parecia que estavam dentro de um sonho. De repente, 
viram uma luz a apontar para eles. E apagou-se! Ficou 
tudo escuro.” Autores: Dário e Tomás 
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  São recorrentes, na criação de histórias, as expressões que marcam o início e o fim (Des. 86). 

Não foram as crianças que as inventaram, mas apropriam-se delas, reutilizam-nas e transmitem-nas 

oralmente. Quanto à forma, ela não obedece a um padrão mas descobre-se um fio condutor sugerido 

pelos elementos que as crianças, com os seus saberes,  escolhem para dar corpo ao conteúdo. Aqui, 

são visíveis56: i) as informações recolhidas no museu sobre o artista (Des. 76; 77), a sua obra (Des. 80) 

e a sua casa (Des. 83) – da cultura nacional; ii) a utilização de variáveis do quotidiano do jardim de 

infância, como o nome do menino (Des.70), a referência ao circo (Des. 72) que aporta com frequência 

à localidade (e traz crianças que vêm frequentar este jardim de infância), e conceitos matemáticos – 
																																																								
56 Análise visual em anexo 1.7 

Des. 84 - “Estava lá a mãe e ele ofereceu-lhe a tiara.”  
Autora: Joana 
 

 Des. 85 - “O Amadeo subiu as escadas, foi para cima 
da torre e de lá via os campos ... e tudo!  
- Ah! – Quero ficar aqui a pintar tudo ... até ao fim!”                             
Autor: Tomás 
 

Des. 86 - “Perlimpimpim a história chegou ao fim!”  
Autoria coletiva 

Foto 93 – organizando a montagem das telas  
   Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
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da cultura escolar; iii) a integração de elementos naturais e práticas de tempos livres com a família – 

cultura local; iv) a criação de um neologismo – o ‘passarhomem’ (Des. 73) e o recurso à magia, para 

responder à necessidade intrínseca da fantasia infantil e resolver problemas. A ludicidade e a fantasia, 

os afetos (Des. 74; 79; 80; 81; 82), a impressão deixada pelo contacto com a obra do artista/pintor 

local, a evocação dos pares, são características dominantes neste artefacto de cultura infantil. A 

familiaridade destas crianças com o meio rural – descrito e ilustrado pelas árvores, animais, circo -, 

com a proximidade ao meio urbano – taxi, hospital -, com a obra de Amadeo – descrição do interior do 

circo-museu, com pintores, quadros de formas geométricas (como Amadeo gostava de fazer), tinta e a 

integração da sua residência de Manhufe -, e as conexões estabelecidas com a fantasia, dão rosto a 

uma obra inédita de cultura infantil. 

Esta obra de cultura infantil foi divulgada em exposição pública, na Câmara Municipal, aquando 

das festas da cidade e integrando a sua programação. Do convite para o evento e do livro de visitas, 

ficam as imagens: 

                                        

 

O conceito de culturas infantis aqui é central pois ajuda-nos a perceber a capacidade das 

crianças produzirem elementos culturais próprios e de como participam na cultura global, a partir das 

vivências próximas. As crianças são geralmente influenciadas pelas relações interpessoais que 

mantêm com um círculo de contactos e um meio próximos (família, amigos, vizinhos, professores,...) 

que as catapulta, e reproduzem essas interações nas suas formas de expressão artística, ou, como 

afirma Malchiodi: 

Des. 87  - convite  exposição ‘Amadeo Pintor’ Des. 88 - livro de visitas da exposição Amadeo Pintor 
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“As imagens das crianças, sobre a vizinhança, sobre a escola e a comunidade podem ser consideradas 

reflexos delas próprias, mas também são imagens do que as crianças veem, sentem, experienciam, e pensam 

acerca das outras pessoas e do meio. Apesar dos aspetos interpessoais dos desenhos das crianças poderem ser 

vistos como parte do conteúdo emocional do seu trabalho criativo, estes aspetos também refletem o olhar do eu em 

relação aos outros e a realidade é de ter em conta numa perspetiva interpessoal” (Malchiodi, 1998: 161). 

Possibilitar a expressão e a exploração das ideias das crianças, pelo desenho ou outras formas 

artísticas de representação, é um direito que lhes assiste enquanto ferramenta para o desenvolvimento 

de competências múltiplas no processo do conhecimento e do crescimento pessoal. 

 

 

8 -   O Rat inho Marinheiro Anda à Vol ta do Mundo Inteiro 

 

“O Ratinho Marinheiro Anda à Volta do Mundo Inteiro” foi o título escolhido pelo grupo de 

crianças para  a recriação de uma história da autora portuguesa Luisa Ducla Soares. Integrada na 

agenda das rotinas semanais do jardim de infância, uma das tardes dedicadas às histórias foi ocupada 

com a leitura dinâmica do livro “O Ratinho Marinheiro”. Os diálogos estabelecidos em grupo, as ideias 

colocadas em discussão, levaram à atribuição de uma personalidade nova à personagem principal da 

história, a partir dos elementos que as crianças consideraram mais significativos, o que implicou 

também um outro enredo e uma narrativa autoral interpretada.  

Esta possibilidade de reinterpretação dos textos está sempre em aberto no jardim de infância, 

quando as crianças colocam questões ou são colocadas perante desafios questionantes. O mote é 

apresentado sob a forma da necessidade de resposta a uma situação nova, fictícia ou real, a que as 

crianças respondem com as suas ideias e os seus modos de ver. Assim, naturalmente, surge uma 

história nova, como é o caso, que se deve guardar sob uma qualquer forma para que não se perca e 

se possa dar testemunho, partilhar com os outros. Então, uma vez discutida a proposta de ilustração 

plástica, no grupo, a decisão tomada pelas crianças de quatro e cinco anos, por um projeto em 3D, 

venceu. O recurso às massas de modelar, sempre disponíveis na sala de atividades, satisfez a 

exigência de reprodução da história, como desejado. O projeto foi inscrito nas planificações de grupo – 

um dos instrumentos de memória coletiva patente na sala de atividades – a  história foi dividida em 

cenas e cenários e responsabilizaram-se os pares pelas tarefas: 
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Foto 96 – resolvendo problemas no processo de 
fabricação das peças e brincando.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos     

Foto 98 – avaliando o trabalho feito, em conselho 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 
 

Foto 99 – comunicando o projeto realizado, aos outros - 
à comunidade do jardim de infância 
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 97 – fase da montagem.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos                                                        

Foto 94 – pintando os cenários.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos 

Foto 95 – modelando os elementos para os cenários.  
Fonte: foto da autora - JI dos Amigos   
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Finalizado o projeto, escolheu-se a forma de apresentação do resultado aos outros. A solução 

encontrada – usando para o efeito a mesma técnica do diálogo e  da partilha de ideias, do que seria 

mais eficaz por comparação de hipóteses de solução – foi  a montagem das frações da história numa 

placa de madeira, com leitura à semelhança de uma banda desenhada: as ilustrações numa 

sequência em tira, com as respetivas legendas por baixo. Mas este suporte, de grandes dimensões, 

não permitia uma fácil entrada nos circuitos de comunicação com a família e, então, pensou-se numa 

alternativa de levar a história para casa: em forma de livro. Assim, fotografaram-se as cenas e 

mandaram-se imprimir em formato livro. A ficha técnica, inscrita na contracapa, contém as assinaturas 

dos autores e uma brevíssima descrição do conteúdo (Foto 100). 

O processo de construção de um projeto coletivo, sempre negociado no seio do grupo, confere 

espaços de participação ativa às crianças - quer através das falas, das intenções e das ações no seu 

quotidiano, permitindo-lhes também a satisfação de ver o resultado dos seus interesses valorizado não 

só pelos pares mas pelos adultos, sem paternalismos. Às ações que vemos nas imagens, 

acrescentamos-lhes legendas escritas; mas elas falam, apesar disso. Dizem-nos sobretudo57 que estar 

junto, desenvolver projetos em parceria, ter prazer no reinventar o real, ler os resultados dessas 

interações em voz alta, para mostrá-los, é um modo de estar de crianças entre crianças. 

																																																								
57 Análise visual em anexo 1.8 

Foto 100 – livro editado pelo jardim de infância, cuja contracapa 
contém as assinaturas das crianças envolvidas e a informação de que 
se trata de uma interpretação do livro “O Ratinho marinheiro” de L. 
D. Soares. Fonte: foto da autora – JI dos Amigos 
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9 -  Em síntese: os projetos das cr ianças como informantes v isuais 

pr iv i legiados para a compreensão das cul turas infant is 

Da linguagem visual coordenada com a linguagem verbal das crianças, como autoras, 

transparecem relações que são  importantes dados da investigação, numa lógica sem preocupações 

de hierarquia entre crianças e investigadora, uma vez que o material empírico é constituído pelas 

ações e pelos artefactos produzidos em contexto partilhado e que não tem outro fim senão o deixar 

fluir a vida quotidiana no jardim de infância. Não estávamos à espera, não tínhamos a preocupação de 

que as ações das crianças correspondessem à nossa expetativa, até porque ela não existia. E 

aprendemos falando com as crianças, e não pelas crianças, que entram e saem da ação do jogo da 

vida como quem liga ou desliga um interruptor do prazer. 

“Kity, sabes jogar xadrez? Não te rias, minha querida. Estou a falar a sério. É porque, há pouco, 

quando estávamos a jogar, tu olhavas-nos como se estivesses a compreender o jogo. E quando eu 

disse: ‘Xeque’ tu fizeste ronrom! Bem, foi um belo xeque, Kitty, e realmente eu poderia ter ganho se 

não fosse aquele horrível Cavaleiro que apareceu aos ziguezagues por entre as minhas peças. Kitty, 

minha querida, vamos fazer de conta...”58 – assim falava Alice à sua gatinha, numa conversa que 

diríamos, nós adultos, seria um monólogo, mas que na verdade, para a menina, era um diálogo. Falar 

a sério a brincar e fazer de conta a sério são paradoxos organizacionais que as crianças nos revelaram, 

também, durante a consecução dos oito projetos que aqui reportamos e após, quando os revisitámos 

em análise.  

Os desenhos, as construções plásticas das crianças e a voz que lhes dão, são importantes 

formas de expressão simbólica que revelam particularidades dos contextos em que estão inseridas e 

desconstrói a ideia normalizadora que a sociedade, por vezes, lhes quer atribuir, abstratamente 

(Sarmento, 2011 a).  

 Nas suas representações do mundo, as crianças mergulham no imaginário que lhes dá a 

possibilidade de repetir e reinventar a vida, num determinado menu que lhes é sugerido pelo contexto. 

Com os diversos ingredientes colhidos dos vários tipos de socialização envolventes – cultura familiar, 

cultura nacional, cultura global, cultura escolar, cultura de pares – as crianças elaboram ementas 

																																																								
58 Excerto do livro publicado nos finais do século XIX – que  veio revolucionar o conceito de literatura para a infância, até então marcadamente pela 
educação moralista, e que ousa incluir a fantasia e a crítica aos comportamentos dos adultos, como competências das crianças – Alice  no outro lado do 
espelho, de Lewis Carrol (1998: 14). 
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autorais: artefactos de cultura infantil, distantes da gramática adultocêntrica de cultura para a infância. 

O tratado dos factos e das leis que regem a cultura, do ponto de vista dos adultos, é substancialmente 

diferente de uma “gramática da fantasia” das crianças, a que alude o pedagogo e contador de 

histórias italiano Gianni Rodari: 

“As crianças sabem sempre mais que a gramática, ... quando assumem uma personalidade imaginária, 

quando entram no conto, precisamente no limiar onde fazem os últimos preparativos antes do jogo. Este imperfeito, 

filho legítimo do ‘era uma vez’ que dá o sinal de partida aos contos de fadas, é também um presente especial, um 

tempo inventado, um verbo para brincar, precisamente; para a gramática um presente do passado” (Rodari, 1993: 

214). 

No quotidiano do jardim de infância, as paredes como expositores e as ações que extravasam 

essas mesmas paredes por via da divulgação das produções das crianças, mostram e falam das 

crianças, por elas mesmas; são um livro aberto à incursão nos direitos das crianças pelo que 

permitem ler o fio condutor das suas ações, o tipo de participação, os recursos usados, as 

interpretações efetuadas; valorizam e incrementam a autoestima, o incentivo a novos projetos, a 

partilha do conhecimento. A preocupação socioeducativa emancipatória para com as crianças, que 

frequentam o jardim de infância, que nos traz, a propósito, a reflexão de Tomás (2017), faz sentido, e 

remete-nos para as oportunidades que temos, ao contactar de perto com produtos de cultura infantil, 

de perceber melhor as crianças e de ajudar a mudar alguma coisa nas suas vidas, para melhor: 

“(...) terá que haver uma transformação que remeta para a noção de direitos da criança enquanto uma 

praxis da educação de infância, um guia de ação pedagógica profundamente implicado na forma como se organiza 

o ambiente educativo, se planifica, se realiza e divulga, se considera a ação e o papel das crianças e dos/as 

adultos/as nos contextos socioeducativos...” (Tomás, 2017: 3). 

Apesar de admitirmos que, pela proximidade contextual com as crianças e sem nos 

distanciarmos de um papel pedagógico no jardim de infância, o nosso olhar não é isento, assumimos a 

liberdade de espaços, tempos, ritmos, escolha de recursos materiais, opiniões divergentes, nas 

parcerias efetuadas com as crianças. A coleção de obras de cultura infantil que selecionámos para a 

amostra deste estudo veio revelar-nos cenários do mundo, pela infância, que descobrimos numa 

viagem em balão de ar quente. 
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CONCLUSÕES  

Porque é que viajar com as crianças pelas culturas infantis foi uma viagem transformadora? 

Chegar ao fim e colocarmo-nos esta questão é sentir de imediato a necessidade de percorrer o 

caminho inverso, voltar ao início, repetidamente, como fazem as crianças quando gostam de uma 

história que ouviram contar e pedem “outra vez” e “outra vez”. 

Na qualidade de participante observadora, registando por escrito em notas de campo 

(memórias informais de situações, ações ou reflexões no imediato), através de fotos e por observação 

direta das interações e das produções das crianças, fomos colecionando dados para  o caleidoscópio 

dos Estudos da Criança. E descobrimos a criança por inteiro ser que é, cidadão e ator, que produz 

cultura enquanto membro de um grupo social, com especificidades próprias, entre as quais a 

coconstrução do próprio currículo de vida.  

O questionamento permanente, provocado pela necessidade de uma mudança de paradigma 

em educação, sobre o papel das crianças desempenhado por elas próprias, numa instituição escolar 

sem ser escolarizante – o jardim de infância – levou-nos a encetar a viagem. Ao apercebermo-nos do 

vasto território que os Estudos da Criança contemplavam e que incipientemente conhecíamos à partida, 

procurámos estabelecer conexões entre a nossa prática pedagógica de educadora e o campo empírico 

da investigadora, isto é, entre o campo analítico concetual socioantropológico, particularmente os 

contributos epistemológicos da sociologia da infância e  campo da psicologia cultural. 

Tínhamos um conhecimento dos textos da CDC (Convenção dos Direitos da Criança 1990), da 

LBSE (Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986 59 ) das OCEPE (Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, 2016) sobre os quais fomos intuindo, ao longo do tempo, reflexões necessárias 

à mudança de paradigma em educação de infância, relativamente a um modelo de escola 

tradicionalista, enraizado e ainda escorado nos princípios da fundação do sistema público de ensino, 

no séc. XIX, onde J. B. La Salle (na senda de Comenius) difunde o seu método simultâneo de ensinar a 

todos  como se fossem um só, em espaços fechados e impenetráveis aos olhares e pensamentos do 

mundo exterior  (G.Vincent, et. al. 2001). A ideia subjacente a esta uniformização do conhecimento 

não é inocente como nos dizem tantos autores preocupados e críticos com as questões da educação. 

																																																								
59 Aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, e alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de 
agosto. Alterada pela Lei n.º 65/15, de 3 de julho. 
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Em  função das indicações das organizações internacionais, a empresarialização do sistema educativo 

compartimenta a educação e o processo de aprendizagem em secções, com interesse na exclusão dos 

menos aptos, dos que são considerados menos capazes quando avaliados por um sistema seletivo e 

que não consideram a pessoa como um todo: ser por direito, ator social e aluno.  

Daí que, retomando o propósito do trabalho de investigação, enunciado no objetivo de 

compreender as crianças e as culturas infantis a partir de si próprias e dos artefactos de cultura 

autorais que produzem no jardim de infância, para melhorar o seu atendimento institucional, optámos, 

metodologicamente, por um percurso colaborativo, neste estudo de caso.  

Com as crianças, a exposição de intenções, o tempo de escuta, o espaço para discussão, 

foram atitudes que conferiram a liberdade de escolha dos percursos para se concretizarem projetos 

que a seguir foram sendo devolvidos à comunidade como contributo ao conhecimento alargado. Neste 

processo, muitas vezes se envolveram as famílias e outros. A reflexão foi uma constante para além do 

hábito da intuição, proporcionando o equilíbrio das trocas em grupo. Assim, o que produzimos 

colocamo-lo à disposição dos outros. É com os outros, as coisas e o mundo, por via das interações, 

que aprendemos, como nos dizem as teorias socioculturais.  

Pia Christensen ( [2002] 2005), no seguimento das ideias que explora no seu texto “Working 

with ethical symmetry in social research with children” onde disserta sobre as várias abordagens de 

investigação com crianças, desde um paternalismo adultocêntrico que considera as crianças como 

objeto frágil na investigação, depois sujeitos e, mais recentemente, como atores que partilham papéis 

na investigação, são coinvestigadores, remete a questão da implicação ética da pesquisa com crianças 

para a multiplicidade teórica, prática e moral, como um desafio sempre presente, ao qual o 

investigador tem de responder, através do diálogo em duas frentes: entre pares, discutindo e 

discorrendo sobre e a partir dos dilemas éticos que encontram nas suas investigações e, por outro lado, 

com as crianças, como é que elas agenciam a investigação. 

A abordagem etnográfica deste trabalho empírico foi central e apresenta uma perspetiva 

multimetodológica (Moss & Clark, 2001) para a sua concretização. A observação participante encontra-

se no núcleo do fazer etnografia com crianças e foi sustentada por uma perspetiva teórica, um 

conjunto de instrumentos e métodos de recolha e registo de dados, e pela arte q.b. das crianças, num 

trabalho sistemático de produção de cultura infantil. O formato metodológico do estudo de caso, no 



	 231	

trilho de Sarmento (2002), permitiu-nos uma abordagem holística no jardim de infância, onde as 

dimensões humanas são realçadas pelos aspetos informais, pelos conteúdos afetivos, motivacionais e 

relacionais que nos permitiram escrutinar regras, interações, processos de ação, dimensões 

existenciais, simbólicas e culturais. 

Sem equacionarmos nunca a extrapolação do resultado do estudo para replicação, 

conscientes dos seus limites pelo protagonismo da investigadora que tem outro papel ativo em 

simultâneo – o de educadora no cenário da investigação – e porque se refere a um caso circunscrito 

dentro de uma microorganização escolar, retomamos as questões iniciais depois de um trabalho 

intensivo de reflexividade e de procura de documentação. Por esta via procuramos superar o 

enviesamento do contexto e libertar-nos de uma lógica discursiva profissional, o que nos levou a 

formular questões e a encetar uma cadeia  de ações que dão forma ao processo investigativo em 

busca de respostas. 

À abordagem a um estudo de cariz socioantropológico, impunha-se o paradigma interpretativo 

pelo caráter das relações e interações entre a investigadora e os atores sociais-crianças, num caldo 

cultural e pedagógico específico. Neste meio permeável de ações, emoções, saber escolar, culturas de 

origem, cultura global, processos de aprendizagem e concretização de intenções em objetos culturais, 

emergia uma ponte entre a sociologia da infância e a pedagogia.  

Foi assim que nos colocamos uma primeira questão:  como se cruzam a sociologia da infância 

e a pedagogia, em particular a gramática pedagógica do MEM, no contexto de jardim de infância? 

O cruzamento acontece sem acidentes. A coexistência é pacífica entre o discurso sociológico e 

a delimitação pedagógica, nos percursos das crianças no jardim de infância. A análise da infância num 

contexto pragmático de educação, debaixo de um trajeto teórico nos dois sentidos, levou-nos a 

escrutinar relações que beneficiam o supremo interesse das crianças. Ainda que a preocupação com 

as aprendizagens e a construção do conhecimento domine a intencionalidade pedagógica, o modo de 

o fazer exige a participação de todos, contempla os seus interesses, dá-lhes voz. 

A organização da vida no jardim de infância MEM, onde as crianças existem 

independentemente de serem aprendentes, elas são-no no presente, incomparáveis (a não ser com 

elas próprias), com direitos, com oportunidades de construírem os seus percursos de vida a pares. As 

culturas de pares, enfatizadas pela sociologia da infância, desenvolvem-se e consolidam-se através de 

produtos identificáveis, palpáveis e com características que lhes permitem reconhecer a criança cidadã, 
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a criança criativa, a criança interpretativa e, por vezes, a criança interventiva na sociedade, quando das 

suas ações decorrem outras, de repercussão institucional. O trabalho de pares, espicaçado por 

interesses comuns, é sustentado por busca de informação, negociação, experimentação, uso de todos 

os materiais e de todo o cenário pedagógico, respeitando-se as exigências dos corpos  e das mentes 

ativas. A ludicidade presente no fazer fica registada nas memórias das crianças e da investigadora, 

pela possibilidade efetiva das crianças a exprimirem livremente e concretizarem projetos por elas 

concebidos ou que correspondem a interesses seus. A convergência de caminhos de interesse 

pedagógico e sociológico evidencia-se ainda ao serem convocados outros atores, como as famílias ou a 

comunidade, para mediadores ou parceiros das experiências culturais das crianças. A pluralidade, o 

discurso argumentativo, a postura democrática, enfatizam a realização da criança cidadã, participativa, 

capaz de construir conhecimento e aplicá-lo. A linguagem pedagógica do MEM foi um importante 

contributo para o entendimento da criança cidadã. 

 Construída a ponte entre as duas margens, eis que surge a segunda questão: como é que, na 

rotina diária no jardim de infância, as crianças processam e desenvolvem as culturas infantis?  

Decorrente da consciencialização das balizas teóricas, fomos sendo alertados para a 

importância das construções simbólicas que o homem estabelece com o meio que o envolve, pela 

diversidade e heterogeneidade do comportamento humano que, a não ser tido em conta, minará as 

ações e as interpretações sobre a cultura. As teias de relação que acontecem entre pares são 

constituintes do permanente processo de produção-reprodução-interpretação da realidade e da 

sociedade. Os diálogos interpares e com os objetos que as rodeiam, aos quais as crianças imprimem 

um cunho lúdico movido pelo vaivém entre o real e o imaginário, são constituintes de uma atividade 

que nos permite observar e ouvir as redes de socialização que estabelecem, artefactos culturais que 

concretizam, transformações de que são capazes. 

Com os autores reunidos no Handbook of Children and Young People’s Participation (2010), 

espicaçamos o desejo de compreender os tipos de participação das crianças e de fomentar um maior 

envolvimento na suas próprias vidas. Com Sarmento (2004), afinamos o olhar para as culturas infantis 

sob o léxico de uma gramática e descobrimos: nas ações das crianças no jardim de infância, a 

mobilização de saberes, vontades, capacidades psicomotoras, destrezas técnicas, emoções e afetos 

para concretizarem os seus projetos; uso de competências discursivas e críticas durante a produção, 
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execução e partilha de resultados dos seus projetos; ilustração dos seus imaginários com verdadeira 

mestria libertadora das amarras estereotipadas dos adultos. 

No jardim de infância, a distribuição das atividades no tempo, contratualizada entre 

adulto/educadora e as crianças, sabia-se, era um elemento securizante para a organização do grupo, 

bem como a organização do ambiente educativo tinha a importância de um andaime no 

desenvolvimento das crianças. Partindo deste pressuposto, todas as rotinas do jardim de infância 

foram respeitadas para que o campo da investigação não se desviasse do cenário real. Assim, toda a 

atividade era monitorizada em simultâneo pelas crianças e investigadora, havendo lugar a uma 

regulação consciente por parte dos intervenientes. O planeamento das ações, o respeito pelas escolhas 

e ritmos de cada um, a atitude democrática no quotidiano para resolver problemas, os registos como 

compromissos de intenção a serem levados a efeito, as interações a montante ou a jusante com as 

famílias e com os outros adultos do jardim de infância, a partilha dos resultados finais sob a forma de 

produtos a divulgar e partilhar e a escolha dos modos de o fazer, constituem formas de mostrar as 

culturas da infância. A participação das crianças assegurada em momentos informais lúdicos, de 

aprendizagem autónoma ou comparticipada pelo adulto, nas interações de pares, no planeamento, 

dentro e fora da sala de atividades,  são meios que permitem a autoria e a significação da 

interpretação da cultura, pelas culturas infantis. Das interações surgem novas atividades, vocabulário 

ainda não ouvido, adaptação e combinação de variáveis, em produtos novos. 

E equacionamos a terceira questão: mas de que modo é que estas crianças interpretam e 

traduzem o mundo que as rodeia, nos projetos em que se envolvem? 

É por via das interações que as crianças são capazes de expor-se, de mostrar a sua visão dos 

outros e do que as envolve, ressignificando-o de modo próprio e diferente do dos adultos. Os projetos 

que desenvolveram, considerados neste estudo, revelam as suas falas e os modos como pensaram 

para levar à prática algo que lhes dizia muito. Foi possível assistir ao modo como as crianças 

interpretam e traduzem o mundo que as rodeia, através das relações corpo-espaço de modos 

diversificados; pela presença de elementos das culturas familiar, local, nacional, global e escolar, nas 

suas produções, pela manifestação de afetos, pela evidência de organização democrática nas relações 

de pares, pela presença inequívoca da ludicidade, fantasia do real e reiteração, nas opções tomadas. O 

respeito mútuo levou-nos a considerar que os tempos e os espaços de participação cidadã da criança, 

enquanto pessoa que idealiza e realiza projetos, faz parte da sua rotina diária. Das suas produções 
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perscrutamos os direitos que transmitem, preocupações e direitos ausentes. A construção de 

narrativas orais e plásticas, a escolha de materiais e a condução dos trabalhos segundo os seus 

interesses até ao produto final, é objeto de negociações e reconsiderações, entrada de novos 

elementos, desistências, porque foram captadas por outras motivações, entretanto, mas há sempre 

quem quer terminar o que iniciaram, mesmo que demore mais tempo do que o previsto. As crianças 

‘misturam-se’ por afinidades e por objeto de interesse. Inscrevem-se, abandonam ou persistem no 

projeto, mas sempre a pares. Não há registos de alguma criança que queira levar por diante aquilo 

que se iniciou com uma ideia de grupo e se desenvolveu sozinha. O envolvimento é uma componente 

sempre presente, dando impulso à busca de informação, materiais, opiniões sobre o modo de resolver 

a questão inicial, que podem estar dentro ou fora da instituição. E quando as crianças importam para 

dentro do jardim de infância essas informações, vindas de pessoas ou outras fontes, como os media 

tão do seu agrado, os conteúdos que produzem denotam-no não só nos projetos mas também nas 

ações autónomas do quotidiano. As crianças captam modos de agir e reproduzem-nos; convocam 

muitas vezes o mundo animal e a natureza para ilustrar, brincar e pesquisar; usam com facilidade 

uma máquina fotográfica, um computador e software, livros e mapas como recursos; conseguem 

concentrar-se, um grande grupo, em torno de um mesmo interesse; reinterpretam com frequência as 

histórias que ouvem, com elementos novos da sua imaginação; constroem facilmente narrativas a 

partir de tópicos ou de centros de interesse; o fim nunca está à vista, o processo é o foco, as 

descobertas e o modo de fazer vão surgindo. 

Nesta viagem pelas culturas infantis, falta-nos ainda perceber uma quarta questão: que 

relações estabelecem as crianças entre si e os seus modos de ver a(s) cultura(s)? 

As relações são horizontais entre as crianças e em relação aos adultos quando essa vertente é 

enfatizada. Cada um é membro do grupo. Tem assento no Conselho, na linguagem do MEM, com 

direito à palavra. As interações são mais frequentes do que as ações isoladas, no entanto há espaço 

para a reserva pessoal. 

Quando discutíamos, em grupo, como se iria chamar o jardim de infância no nosso trabalho 

de investigação, as crianças rapidamente chegaram ao consenso dos ‘Amigos’, festejando de seguida. 

As relações de pares tem um papel preponderante nas vidas das crianças. As diferenças de ‘gosto’ e 

‘não gosto’ são aceites e desmistificadas, apesar de que, quando são apresentados esses conceitos, 

eles tragam a roupagem das culturas de pertença. O bem estar e o mal estar são direitos que usam.  
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O conhecimento do mundo vai sendo transparecido em cada lugar, em cada momento 

histórico para a vida de cada um, revelado pelo uso de conceitos ou comportamentos mais complexos, 

discursos mais elaborados, intervenções mais pertinentes, seleção e evocação de assuntos passados 

mas que lhes foram significativos. O imaginário, o real e o científico são permeáveis, mas as crianças 

têm consciência disso e quando o fazem é um jogo de prazer. Distinguem referências que atribuem 

aos adultos, a entidades e a instituições, daquelas que são objeto seu, e incorporam-nas nas suas 

produções. A recetividade ao que é novo é grande. O tempo de permanência nas trocas com o objeto 

de interesse é que é variável, consoante convocam para a situação elementos do seu espólio cultural, 

que ditam o grau de envolvimento e as narrativas que desenvolvem. Depois, a revelação de 

apropriação do mundo é meticulosamente organizada e elaborada em composições plásticas que 

transmitem afetos, conhecimento e inclusão dos saberes dos outros pares, ainda que com nuances de 

autor. Quando desenham ou pintam objetos tridimensionais, demonstram a capacidade de colocar 

tudo no plano, com uma só dimensão. Fazem-no muitas vezes, copiando-se, mas sempre conseguem 

ver de modo diferente e espelham-no. Quando abordam assuntos ou temas que provocaram a fala, o 

questionamento, transformam-nos em projetos de execução imediata, de investigação e concretização 

a longo prazo ou de intervenção na comunidade. Cada produto tem uma história que é apropriada pelo 

grupo. Os interesses de género, que por vezes se observam, têm origem na cultura familiar ou nos 

media. Não são impeditivos do bom funcionamento dos grupos porque, ainda que conduzidos por um 

grupo, o resultado  final é explicitado, divulgado e colocado à disposição dos outros grupos. 

A facilidade com que as crianças incorporam as culturas com que lidam nas suas interações e 

nos seus artefactos culturais poderia correr o risco de ser demasiado invasiva e não deixar espaço à 

criança em si. Este constrangimento não é visível no conjunto de produções analisadas pela presença 

de variadíssimos elementos de cultura infantil. Tendo o tempo e o espaço necessários para elas 

mesmas, as crianças afimam-se pelas características que as identificam como pessoas-crianças na 

sociedade. Esta afirmaçãoo, contextualizada no presente estudo, tem implicações: 

Para o conhecimento da infância e das culturas infantis 

A investigação centrada no espaço institucional do jardim de infância permitiu-nos dar relevo e 

visibilidade às experiências das crianças, às relações  entre pares e com os adultos e às interações 

que estabelecem com o mundo que as rodeia e se consubstanciam em produtos culturais infantis. Os 

direitos das crianças ficam assegurados no conhecimento, no respeito dos documentos nacionais e 
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internacionais e na sua efetiva aplicação, apesar de algumas dificuldades decorrentes da dimensão 

organizacional da educação. No Jardim de Infância, cruzamos com crianças que revelam princípios 

culturais diversos e se confrontam com uma cultura escolar também diferente; observamos como as 

crianças, influenciadas por todos os estímulos que as rodeiam – quer em casa e no seio da família, 

quer com as outras crianças no jardim de infância, quer pela publicidade, quer pelas experiências 

diferentes que vivenciam – produzem também as suas culturas. Acreditando nessa capacidade que as 

crianças têm como produtoras de cultura infantil, distanciando-nos de muito da conceção 

tradicionalista de que são apenas recetoras, consumidoras de cultura, e adultos em devir, 

encontramos nos contributos da socioantrologia e da psicologia cultural, os fundamentos e o objeto 

para a reflexão. Paralelamente, descobrimos como o olhar adultocêntrico sobre as crianças pode ser 

turvo se lhes estorva a ação ou modos de participação, alienando-lhes tal direito. O olhar atento sobre 

os artefactos de cultura infantil que tivemos oportunidade de analisar,  sob o rigor metodológico do 

estudo de caso etnográfico, permitiu-nos maior conhecimento sobre as crianças em geral, os seus 

interesses, os seus processos de  pensamento, o que é importante entre pares, tipos de dinâmicas 

que desenvolvem, conceitos que têm, o que as faz felizes e o que as desgosta, o que aprendem com 

os pares e, ainda, que podem intervir na sociedade extraparedes do jardim de infância, através da 

divulgação  da sua imaginação e criatividade nos projetos que desenvolvem. A reflexão espoletada 

sobre as práticas, assumidamente identificadas com o movimento pedagógico MEM, e o vaivém 

estabelecido com a Sociologia da Infância, demonstraram ser uma aposta ganha no âmbito da 

interdisciplinaridade, necessária nos Estudos da Criança. 

Para o conhecimento das práticas pedagógicas no jardim de infância 

No trabalho direto com crianças, no jardim de infância, onde se está com elas 

permanentemente e não somente por um período de tempo para fazer investigação, as atitudes, as 

cautelas na abordagem e a atenção aglutinada em objetivos para o seu desenvolvimento (previstos nas 

orientações curriculares), por parte da investigadora, têm de ser muito bem sistematizadas e 

assessoradas por uma teia consistente de leituras e reflexões. Contribuem para uma reflexão 

sustentada e ancorada num quadro concetual robusto, a valorização do direito de participação das 

crianças na coconstrução do seu currículo de vida dentro do jardim de infância, a organização do 

cenário  pedagógico e das rotinas, com as crianças, a divulgação das suas produções culturais e a 

organização democrática em todo o contexto. Fazer investigação em simultâneo com o exercício da 
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profissão, embora penoso, permite-nos um conhecimento alargado sobre as crianças e sobre a 

infância que, partilhado com os pares e outros, espicaça a curiosidade pedagógica, académica e das 

famílias das crianças, no sentido de uma maior proximidade da escola à sociedade. A produção de um 

texto académico sobre práticas pedagógicas, cremos, pelas interfaces que estabelecemos, e pelo 

aporte de conteúdos a uma prática transformadora em parceria com as crianças, é um recurso de 

trabalho para quem o escreve, mas também serve de ponto de partida para estudos subsequentes.  

Para o ideário do MEM  

Embora o presente estudo não seja sobre o MEM, a sua gramática pedagógica foi crucial 

como parte integradora do objeto da investigação. Da sua sintaxe, constituída por elementos 

culturalmente organizados, emerge a participação ativa das crianças e o seu envolvimento num 

ambiente democrático em prol de aprendizagens com sentido, em cooperação.  O trabalho de pares, a 

procura de conteúdos significativos nas vidas das crianças como currículo no jardim de infância, a 

valorização dos processos e a partilha de aprendizagens são pilares da prática pedagógica que 

enfatizam a criança cidadã e a criança ator social. A criança em si está lá, no entanto, admitimos aqui 

um véu translúcido que pode ofuscar a sua presença como ser por direito próprio: admite-se a pressão 

do compromisso com a educação em querer acelerar o processo da passagem pela infância; isto é, na 

preocupação de se andaimarem as aprendizagens, de se potenciar o conhecimento e o 

desenvolvimento da crianças, pode reduzir-se o espaço reservado à criança em si. Este facto, 

eventualmente, pode enviesar o caminho ou o destino dos projetos culturais das crianças, pela nossa 

ação de adultos preocupados e comprometidos com a educação. 

E como qualquer trabalho de investigação, também tem limites. 

Concluímos uma etapa de um longo percurso. Fomos traçando um caminho de investigação, 

de entre outros possíveis, na pressa dos dias que perfizeram sete anos de interações profundas com 

crianças. Consideramos que demos, por esta via, visibilidade às produções das crianças como 

importantes veículos de afirmação de cultura infantil, que a sua participação na construção de um 

currículo é uma mais valia e que as relações interpares são cruciais nas suas vidas. Mas esta é uma 

avaliação fundada apenas no bem estar imediato das crianças e no feedback dado em contactos 

informais pelas famílias. É cedo para sabermos se será marcante como empoderamento. Gostaríamos 
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que fosse; que as crianças, já mais crescidas, olhassem para trás e vislumbrassem a energia geradora 

dos seus projetos de infância e a continuassem a aplicar nas suas vidas, dentro ou fora da escola.  

Este não é um estudo que encontrou soluções para serem aplicáveis ou uma matriz 

socioeducativa para replicar. Valorizar o que as crianças nos dizem, não apenas  com as falas, mas 

também com os gestos, os olhares, as ideias, a criatividade que colocam nos projetos que concretizam 

em “pequenas obras” de cultura infantil, não é quantificável, nem inigualável, nem matéria curricular e, 

em qualquer outro campo de investigação, com outro investigador, apesar das crianças usarem a 

mesma gramática, o resultado seria provavelmente diferente. Apenas nos deixa a garantia de que, 

compreendendo as crianças dentro da instituição jardim de infância, aceitamos com modéstia que 

aprendemos, e  que elas têm o direito a ser crianças, como convém em educação. 

 

Já na fase final do presente trabalho de investigação, quisemos ouvir as crianças a 

interpretarem a imagem do balão com que aludimos à matriz teórica. Não são as mesmas crianças 

que estiveram presentes durante toda esta viagem, mas são crianças da mesma instituição e da 

mesma faixa etária das protagonistas, algumas até irmãs e irmãos das primeiras, que o identificaram 

como um balão de ar quente. À nossa proposta de que no cesto iam crianças, a narrativa 

desencadeou-se: o balão levantava no ar pela ação de uma professora que puxava uma corda; o balão 

ia para a Disney; o balão levava crianças e também as mães, os pais e as professoras; o balão ia 

muito pesado e podia cair; tinha de levar poucas pessoas; se caísse, ia cair no mar que era para 

ninguém se magoar; se fosse a cair a professora puxava a corda para não cair; a parte de cima tinha 

muitas cores.  

Terminamos estas considerações finais, não com uma metáfora, que tem os seus limites, mas 

pensando que o balão representa as mais sublimes aspirações do Homem em se libertar das peias 

terrenas (Ícaro, em vez de balão usou asas) e que nas culturas infantis há balões. 
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Anexo 1. Categorização do material empírico (conteúdos de cultura infantil) 

 
 
 

Anexo 1.1 – Projeto  1 -  Portefólio de Culturas Infantis - uma leitura de momentos do quotidiano, 

de crianças, em ações autónomas registadas em fotografias e legendadas pelos atores fotografados.   

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fotos (F) 
F13 – F73 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

F14; F29; F31; F39; F40; F41; F45; F47; F61; F62; F64; F66; 
F69; F71 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

F20; F22; F25; F26; F27; F28; F34; F46; F48; F57; F60; F67 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

F30; F37; F38; F43; F46; F51; F60; F72; F73 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

F34; F43; F44; F46 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

F26; F27; F28; F31; F35; F36; F46; F48; F51; F53; F54; F55; F56 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

F15; F16; F17; F18; F20; F21; F28; F29; F31; F34; F35; F36; 
F39; F40; F42; F49; F51; F67;F68; F69; F72; F73 

C7 – Manifestação de afetos F13; F14; F19; F22; F29; F44; F46; F49; F50; F51; F53; F54; 
F58; F59; F65; F69 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

F18; F24; F25; F30; F32; F34; F37; F38; F40; F42; F48; F49; 
F53; F60; F63; F64; F65; F66; F67; F68; F69; F70; F72; F73 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

F41; F42; F68  

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

F13 – F73  

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

F14; F15; F21; F22; F23; F24; F25; F26; F27; F31;  F33; F35; 
F44; F45; F46; F47; F48; F51; F52; F53; F54; F55; F56; F59; 
F61; F62; F63; F64; F65; F66; F67; F70; F71  

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

37 
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Anexo 1.2 – Projeto  2.  “A toupeira” - vídeo de animação com desenhos e vozes das crianças, 

numa interpretação de uma história contada ao grupo, decorrente da animação de uma tarde de 

segunda feira, conforme agenda semanal implementada no JI. 

 
Conteúdos de cul tura 

infant i l  (C) 
Desenhos (D) 

D1 – D9 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

D1 – D9  

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D1 – D 9 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

Não se aplica 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

D1 – D 9 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D1 – D 9 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

8  
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Anexo 1.3.1 – Projeto  3.  “Vamos procurar a arquitetura” – texto para página Web do 

Agrupamento 

 
1. Not íc ia para página Web do Agrupamento 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fragmentos de texto   
 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

1. “E brincamos à volta da estátua” 

2. “(...) e nós sentamo-nos no banco e na relva a lanchar. E brincamos à volta 
da estátua”  

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

1. “Começamos a fazer desenhos de casas e da nossa casa” 

2. “Depois vamos construir em madeira com a ajuda dos avós carpinteiros e 
dos pais que souberem trabalhar na madeira” 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

1. “Nós procuramos à volta da nossa escola e também vimos casas diferentes 

nos telhados, nas janelas, nas escadas”  
2. “Quando fomos visitar o Museu e o CENASEF também vimos a arquitetura: 

vimos a igreja de S. Gonçalo, a ponte velha e a ponte nova para 
atravessarmos o rio, a casa do museu – que tinha muitas salas e parecia 

um labirinto e não tinha portas, tinha só uma na entrada -, e vimos a 
estátua do Pascoaes, que estava a olhar para o Marão com as pernas 

cruzadas” 
3. “Fomos ver a igreja da nossa freguesia - que é o Mosteiro de Telões -, o 

Mosteiro de Freixo de Baixo e o Mosteiro de S. Gonçalo. Também vimos a 

ponte de S. Gonçalo, o prédio da clínica, o prédio “mira mortos” e também 
vimos um moinho a fazer farinha ao pé do rio de Freixo de Baixo” 

4. “Mosteiro de Freixo de Baixo. Tinha 8 sinos. Tinha 1 fonte diferente da fonte 
de Telões. Esta é redonda e está no meio de um lago. A de Telões estava 

numa parede.  

Tinha uma porta feita de pedra que não abria” 
5. “Era tudo em pedra, parecia um castelo. Ao pé da igreja, numa casinha ao 

lado, tinha lá um senhor a fazer farinha (padeiro, pasteleiro, fareleiro, …) e 
uma máquina de fazer farinha” 

6. “Igreja de São Gonçalo. Tinha, na entrada, por cima da porta, esculturas de 
santos. No meio estava o São Gonçalo. Tinha 5 arcos com esculturas. Tinha 

uma janela muito grande com vidro e grades de ferro” 
7. “Tinha uma fonte fora, com muitas moedas onde se podia subir para o 

museu. Vimos outra fonte à beira do mercado. Vimos o rio Tâmega e uma 
estrada numa ponte” 

8. Também vimos: uma escultura deitada – do São Gonçalo; casas; a entrada 
do Museu; o mercado; o minipreço; o rio Tâmega e a ponte nova 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

1. “Vamos procurar arquitetura é o nome de um projeto em que estamos a 
trabalhar” 

2. “Lá dentro tinha bancos, onde o padre lava as mãos, onde se batizam, onde 
se punha os restos dos mortos, onde o padre falava para muita gente e 

todos viam” 
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3. “Tinha um cartaz gigante da Sra. de Fátima” 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

1. “Contamos a história dos “3 porquinhos” que tinha 3 casa diferentes: uma 

de palha, uma de madeira e uma de tijolos” 
2. “Eles disseram que eram muito giros e que as casas do livro já existiam há 

muitos anos e foram pensadas por uns arquitetos que são muito velhos ou 
até já morreram, mas são os melhores do mundo. A “casa da cascata” já 

tem 100 anos” 
3. “O sítio onde o padre ia falar é mais seguro, porque tinha grades nas 

escadas” 

 
C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

1. “Foram os arquitetos que pensaram naquele jardim. Mas não foram eles 

que fizeram a estátua” 
2. “Nós escrevemos para eles virem cá fazer um desenho de escorrega de 

dinossauro e um desenho de casa de paletes para brincarmos” 
3. “Nós mostramos-lhes os desenhos que fizemos e os livros que temos das 

casas” 
4. “Cem é muito” 

5.  “Os arquitetos disseram que antes de desenhar é preciso ter ideias, é 
preciso pensar. Depois desenham, e depois mandam os construtores fazer” 

6. “Mais tarde fizemos outra visita de estudo” 
7. “Nós vimos e aprendemos” 

8. “Tinha 3 sinos: 1 grande, 1 médio, 1 pequeno” 
9. “Tinha escrita nas pedras. No teto tinha desenhos feitos de pedra” 

10. “O que havia em todas as igrejas: fontes, sinos cruz feita de pedras, até o 
chão” 

C7 – Manifestação de afetos 1. “(...) vamos construir com a ajuda dos avós carpinteiros e dos pais que 
souberem” 

2. “Gostamos muito de falar com os arquitetos (...)” 

3. “(...) onde foi batizado o Guilherme Zé, o Mateus, a Leonor, o João Diogo e 
o irmão e a professora Fátima” 

4. “O moinho! (disse a Zirinha) O moleiro! (disse a Zirinha)” 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

1. “(...) um projeto em que estamos a trabalhar” 
2. “Começamos a fazer desenhos de casas e da nossa casa” 

3. “(...) e nós sentamo-nos no banco e na rela a lanchar. E brincamos à volta 
da estátua” 

4. “Nós escrevemos para eles virem cá fazer um desenho de escorrega de 
dinossauro e um desenho de casa de paletes para brincarmos” 

5. “Nós já começamos a fazer a casa mas não sabíamos fazer mais” 
6. “(...) por isso fizemos nós” 

7. “Nós mostramos-lhes os desenhos que fizemos” 
8. “Nós vimos e aprendemos” 

9. “Não vimos – nenhum parque infantil” 
10. “Podíamos brincar” 

 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

1. “(...) um projeto em que estamos a trabalhar” 
2. “Começamos a fazer desenhos de casas e da nossa casa” 

3. “Nós escrevemos para eles virem cá fazer um desenho de escorrega de 
dinossauro e um desenho de casa de paletes para brincarmos” 
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4. “Depois vamos construir em madeira com a ajuda dos avós carpinteiros e 

dos pais que souberem trabalhar na madeira” 
5. “Depois fizemos a maquete do escorrega com a cabeça de que gostamos 

mais” 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

13. (Publicação do texto coletivo integral – construído por 13 crianças - no site 
do Agrupamento) 

 
C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

1. “Começamos a fazer desenhos de casas e da nossa casa” 

2. “Contamos a história dos “3 porquinhos” que tinha 3 casa diferentes: uma 
de palha, uma de madeira e uma de tijolos” 

3.  “Nós escrevemos para eles virem cá fazer um desenho de escorrega de 
dinossauro e um desenho de casa de paletes para brincarmos” 

4.  “Depois fizemos a maquete do escorrega com a cabeça de que gostamos 
mais” 

5. “Não vimos nenhum parque infantil” 
6. “Podíamos brincar: cá fora, na igreja de Freixo de Baixo; cá fora, na igreja 

de São Gonçalo, mas tinha carros; cá fora, na igreja de Telões porque não 
tinha carros e tinha um telhado” 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

13  
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Anexo 1.3.2 – Projeto  3.  “Vamos procurar a arquitetura” - coleção de telas fotoimpressas com 

ilustrações realizadas pelas crianças sobre a arquitetura local,  respondendo a uma proposta vinda da 

Ordem dos Arquitetos Região Norte. 

 
2. Desenhos das te las 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l (C) 

Desenhos (D) 
D10 – D22 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

D10 – D22 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

D10 – D21 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

Não se aplica 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos  Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D10 – D22 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

Não se aplica 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

13. (Exposição pública dos 13 desenhos) 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D10 – D22 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

13  
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 Anexo 1.4.1 – Projeto  4 -  Dinossauros e Starwars 

 

1. Desenhos/estudo para cabeça de dinossauro 
 

Conteúdos e cul tura 
infant i l  (C) 

Desenhos (D) 
D23 – D32 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

D23 – D32 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos  Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D23 – D32 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

Não se aplica 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

D23 – D32 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D23 – D32 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

10  
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Anexo 1.4.2 – Projeto  4 -  Dinossauros e Starwars 

 

2.  Máscaras de dinossauro 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fotos (F) 
F76 – F91 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

F76 – F91 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos  Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

F76 – F91 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

Não se aplica 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

F76 – F91 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

F76 – F91 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

16 crianças 
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Anexo 1.4.3 – Projeto  4 - Dinossauros e Starwars 

 

3. Histór ia dos Dinossauros e Starwars 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fragmentos de texto 
 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 
 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

1. “(...) 5 dinossauros: o T-Rex, o espinossauro, o oviraptor, o velociraptor e o 

triceraptos. Estavam a cheirar comida: carne” 
2. “O espinossauro foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de 

peixes” 
3.  “O oviraptor foi lá cheirar, mas não comeu porque ele só gosta de ovos”  

4. “O triceratops foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de plantas” 
5.  “Então eles decidiram fugir para o deserto” 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos 1. “Os dinossauros disseram que sim mas que quando este planeta já não 
tivesse lava iam mostrar o planeta aos Starwars, porque o planeta dos 

dinossauros é bonito, porque tem comida, tem água, tem árvores e tem 
amigos” 

2. “Vamos levar-vos para o nosso planeta que lá não tem perigo nenhum 
perigo” 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

1. “Era uma vez, há muitos, muitos anos..” 

2. “O campsonatus estava escondido debaixo de uma folha e caiu numa 
armadilha que o T-Rex tinha feito” 

3. “O velociraptor foi lá cheirar mas não comeu porque estava o T-Rex e ia 
esmaga-lo, não o deixou comer” 

4. “O T-Rex que era o rei da selva dos dinossauros, esmagou-o com o pé, deu 
cabo dele e comeu-o” 

5. “Os outros dinossauros foram procurar a comida que eles gostam, muito 
longe! Pelo caminho ouviram um grande barulho” 

6. “Eram as pedras de fogo a explodir no vulcão. Eles fugiram a correr para 
as suas grutas, mas chegaram lá e estavam destruídas com a lava” 

7. “Então eles decidiram fugir para o deserto” 
8. “Nesta altura apareceu uma nave espacial que se desenterrou da areia” 

9. “Tinha lá Starwars” 
10. “Nós vamos salvar este planeta! Vamos levar-vos para o nosso planeta que 

lá não tem nenhum perigo” 
11. “Os dinossauros disseram que sim mas que quando este planeta já não 
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tivesse lava iam mostrar o planeta aos Starwars, porque o planeta dos 

dinossauros é bonito, porque tem comida, tem água, tem árvores e tem 
amigos” 

12. “Vitória vitória acabou-se a história” 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

1. “Então eles decidiram fugir para o deserto” 
2. “Nós vamos salvar este planeta! Vamos levar-vos para o nosso planeta que 

lá não tem nenhum perigo” 
3. “(...) iam mostrar o planeta aos Starwars” 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

12. (Apresentação do texto coletivo integral – construído por 12 crianças - na 
festa de final de ano para as famílias) 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

1. “Era uma vez, há muitos, muitos anos” 
2. “O campsonatus estava escondido debaixo de uma folha e caiu numa 

armadilha que o T-Rex tinha feito” 
3. “O espinossauro foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de 

peixes” 
4. “O oviraptor foi lá cheirar, mas não comeu porque ele só gosta de ovos” 

5. “O velociraptor foi lá cheirar mas não comeu porque estava o T-Rex e ia 
esmaga-lo, não o deixou comer” 

6. “O triceratops foi lá cheirar mas não comeu porque ele só gosta de plantas” 
7. “O T-Rex que era o rei da selva dos dinossauros, esmagou-o com o pé, deu 

cabo dele e comeu-o” 
8. “Os outros dinossauros foram procurar a comida que eles gostam, muito 

longe! Pelo caminho ouviram um grande barulho” 
9. “Eram as pedras de fogo a explodir no vulcão. Eles fugiram a correr para as 

suas grutas, mas chegaram lá e estavam destruídas com a lava” 
10. “Lá havia aranhas, formigas vermelhas, escorpiões, sardaniscas e eles 

nunca tinham visto bichos tão pequeninos, não sabiam o que era, porque 
os seus olhos eram enormes” 

11. “Nesta altura apareceu uma nave espacial que se desenterrou da areia. 
Saiu do chão. Tinha lá Starwars. Os Starwars disseram: nós vamos salvar 

este planeta! Vamos levar-vos para o nosso planeta que lá não tem nenhum 
perigo” 

12. “Os dinossauros disseram que sim mas que quando este planeta já não 

tivesse lava iam mostrar o planeta aos Starwars, porque o planeta dos 
dinossauros é bonito, porque tem comida, tem água, tem árvores e tem 

amigos” 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

12  
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Anexo 1.5.1 – Projeto  5 -  Histór ia de Pr incesas 

 

1. Texto das pr incesas 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fragmentos de texto  
 

C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

1. “Ajudaram a fazer: bolinhos de flor de maçã, tarte de cenoura, tarte de 
legumes, limonada, pudim de abóbora, pizza de cogumelos com carne 
branca, salada de fruta, bolo de nozes, castanhas assadas, sumo de laranja 
sem açúcar, chá e água, compota de abóbora, de chila, marmelada, geleia 
de mirtilos” 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

1. “Era uma vez…Umas princesas que estavam no castelo” 

2. “Foram os construtores que viram os desenhos dos arquitetos, que fizeram 
este castelo”  

3. “As torres eram lá em cima à beira do teto” 
4. “(...) resolveram fazer um baile no castelo, no dia de S. Valentim. Foram ao 

“face”, escreveram um convite a dizer: “venham ao baile, príncipes! É no 
domingo dia de S. Valentim” 

5.  “Ajudaram a fazer: bolinhos de flor de maçã, tarte de cenoura, tarte de 
legumes, limonada, pudim de abóbora, pizza de cogumelos com carne 

branca, salada de fruta, bolo de nozes, castanhas assadas, sumo de laranja 
sem açúcar, chá e água, compota de abóbora, de chila, marmelada, geleia 

de mirtilos” 
6. “(...) uma música com violino, viola, piano, cavaquinho, viola braguesa… e 

no fim do baile foram comer. E quando comeram tudo os príncipes 
ofereceram ás princesas colares, pulseiras e anéis, tudo a combinar. Elas 

ficaram muito contentes e ficaram namorados” 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos 1. “As princesas eram todas simpáticas, menos uma que era resmungona” 
2. “E foi sozinha” 
3. “Ficou muito triste” 
4. “(...) não queria ser mais resmungona e que era melhor serem amigas 

todas” 
5. (...) E quando comeram tudo os príncipes ofereceram ás princesas colares, 

pulseiras e anéis, tudo a combinar. Elas ficaram muito contentes e ficaram 
namorados”  

 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

9.  ( total de falas das crianças, transcritas) 
 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

1. “Foram ao “face”, escreveram um convite a dizer: “venham ao baile, 
príncipes” 
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2. “Ajudaram a fazer” 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

9. (total das falas das crianças) 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

9.  (total das falas das crianças) 
 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

9  
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Anexo 1.5.2 – Projeto  5 -  Histór ia de Pr incesas 

 

2. Música das pr incesas 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Narrat iva da invest igadora sobre as at i tudes das 
cr ianças 

 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Todo o grupo sentado no chão, em roda, incluindo as educadoras 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Afirmação do género 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Afirmação do género 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Referências ao contexto 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

Alusão à fantasia e aos heróis do imaginário 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

A música no jardim de infância 

C7 – Manifestação de afetos Afirmação dos desafetos em relação à cultura de género 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

Em toda a conversa gerada 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

Respeito pelas opiniões divergentes 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

Em CD 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

Sempre presente 
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Anexo 1.5.3 – Projeto  5 -  Histór ia de Pr incesas 

 

3. Jogo das pr incesas 
 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Desenhos (D) 
D34 – D41 

 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

D34; D35 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

D36; D37; D39; D40; D41 

C7 – Manifestação de afetos Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D34; D35; D36; D37; D38; D39; D40; D41 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

D34; D35 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

D34 – D41 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D34 – D41 
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Anexo 1.6 – Projeto 6 -  Uma aventura no Museu do Amadeo 

 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Desenhos (D) 
D42 – D65 

 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

D44; D45; D46; D50; D55; D57; D58; D59; D61; D64 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

D45; D57; D58; D61; D64 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

D43; D65 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos D42; D61; D62; D63; D64 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D42; D43; D44; D46; D48; D53; D57; D58; D59; D60; D62; D65 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

D42; D43; D44; D64;D65 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

D42 – D65  

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D42; D46; D47; D48; D49; D51; D52; D53; D54; D56; D57; D58; 
D59; D60; D61; D62;  D63; D64  

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

 37 
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Anexo 1. 7 – Projeto 7 -  Amadeo Pintor 

 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Desenhos (D) 
D66 – D88 

 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

D67; D70; D78; D84 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

D81; D82; D83; D86 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

D68; D69 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos D67; D70; D72; D84; D85 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

D66 – D88 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

D66; D72; D76; D80; D81; D82; D86; Foto 92  

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

D66 – D88 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

D66 – D88 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

13  
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Anexo 1. 8 – Projeto  8 -  Rat inho Marinheiro 

 

Conteúdos de cul tura 
infant i l  (C) 

Fotos (F) 
F92 – F100 

 
C1 – Relação do corpo com o 
espaço 

Não se aplica 

C2 – Manifestações da cultura 
familiar 

Não se aplica 

C3 – Manifestações da cultura 
local 

Não se aplica 

C4 – Manifestações da cultura 
nacional 

Não se aplica 

C5 – Manifestações  da cultura 
global 

Não se aplica 

C6 – Manifestações da cultura 
escolar  

Não se aplica 

C7 – Manifestação de afetos Não se aplica 
 

C8 – Manifestações de cultura 
de pares 

F92 – F100 

C9 – Evidências de organização 
democrática 

F95; F96; F97; F98; F99; F100 

C10 – Divulgação e 
comunicação de aprendizagens 

F98; F99; F100 

C11 – Ludicidade, fantasia do 
real, reiteração 

F92 – F100 

Nº de cr ianças 
part ic ipantes 

45 
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Anexo 2 -  Relação dos Projetos das cr ianças com os conteúdos de cul tura infant i l  

 
 
 

 
Projetos 

 
Conteúdos 
 

P1 
 

P2 
 

P3.1 
 

P3.2 
 

P4.1 
 

P4.2 
 

P4.3 
 

P5.1 
 

P5.3 
 

P6 
 

P7 
 

P8 
 

C1 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
C3 9 0 8 13 0 0 0 1 0 10 4 0 
C4 4 0 3 12 0 0 0 0 0 5 0 0 
C5 13 9 3 0 10 16 5 6 2 2 2 0 
C6 22 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
C7 16 0 4 0 0 0 2 5 0 5 5 0 
C8 24 9 10 13 10 16 12 9 8 12 23 8 
C9 3 0 5 0 0 0 3 2 2 5 8 6 
C10 60 9 13 13 10 16 12 9 8 24 23 3 
C11 33 9 6 13 10 16 12 9 8 18 23 8 
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Anexo 3 -   Protocolo de cooperação das cr ianças com a invest igadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

Manuela	Sampaio			2011/12																																																															Doutoramento	Estudos	da	Criança/Universidade	do	Minho					 	

	
Protocolo	de	cooperação	com	crianças	para	o	trabalho	de	investigação	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 																

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	 	

	 	
	
	
	
	
	

___________________________________	

Gostaria	que	me	
ajudasses	falando-me	e	
mostrando-me	os	teus	
trabalhos!	Queres	
participar?	

Faz	um	X	a	marcar	a	tua	
decisão.	Depois	desenha	
o	teu	retrato	e	escreve	o	
teu	nome,	por	favor.	
Obrigada!	

Sim	

Não	

Olá,	eu	sou	
a	Manuela!	 Estou	a	fazer	

um	trabalho	
para	a	
Universidade	do	
Minho.				
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Anexo 4 – Plani f icações curr iculares que incluem os projetos das cr ianças 

 

                                                                PLANIFICAÇÃO DIÁRIA -  2015/2016 
1ª SEMANA – 18 + 21 a 25 setembro  
Objectivo – ajudar na adaptação das crianças ao JI 
 
 
 
 
       
       
      SEGUNDA 
      TERÇA 
      QUARTA 
      QUINTA 
      SEXTA 

 
Manhã: Depois do tempo de acolhimento no polivalente, consoante as crianças vão chegando, pela Auxiliar, já na sala, fazer os 
primeiros contactos intragrupo, ver quem são as crianças que estão de novo, quantos anos têm, conversar um pouco sobre o que 
queiram, falar do que podemos fazer na sala e fora dela, acompanhamento nas várias áreas conforme solicitação e interesse das 
crianças para primeiro contacto com espaços e materiais; cantar; visita à cozinha e cozinheiras, à outra sala, aos WC, à 
biblioteca. 
 
Almoço: ir lavar as mãos com as crianças e acompanhá-las à mesa e durante os primeiros 15 minutos da refeição. 
 
Tarde:  continuação da exploração dos espaços e dos lugares dos materiais. 
 
Em ambos os turnos brincar no exterior, com materiais levados para o efeito. Deixar as crianças explorar o espaço à vontade, 
incluindo o andar descalças, riscar em papel de cenário no chão e na parede, ... arrumar com elas os materiais. 
 
Como há muitas crianças novas e algumas que ainda não completaram os 3 anos, recorrer várias vezes à musica, às canções 
mimadas, ao sentar no chão para maior proximidade física; ouvir música, assim, no chão e deixar acontecer, explorando os 
espaços. 
 
 

 
Observação de final 
de semana 

As crianças demonstraram grande bem estar. Não houve choros nas chegadas e exploraram intensamente espaços e materiais. 
Foi necessário insistir na organização, com criação de algumas rotinas, como a arrumação dos materiais nos locais e espaços 
próprios. 
Organizamos os aniversários por meses e afixamos no placard da biblioteca da sala. Registamos quem já fez anos neste mês, e 
celebramos o aniversário da Lara R. 

 

                                                                          PLANIFICAÇÃO DIÁRIA -  2015/2016 
 3ª SEMANA – 5 a 9 outubro 
Objectivos – ajudar na adaptação das crianças ao JI; adaptar materiais e espaços às necessidades das crianças 
 
 
SEGUNDA 

 
 
Manhãs: seguindo as mesmas rotinas da semana passada, vamos introduzir o Plano de Atividades. 
Explorar novos materiais consoante os interesses demonstrados pelas crianças. 
Possibilitar o uso de papel de cenário e outros de papeis maiores que o A4, para que as crianças usem,  risquem e pintem à vontade. 
Repescar a regra dos “Amigos “ do ano passado; em grande grupo, relembrar a sua importância e afixá-la. 
Construir o “Calendário das Atividades” para este mês. Iniciar as atividades do PASSEzinho mais relacionadas com o Dia da Alimentação, 
fomentando as descobertas dos alimentos típicos desta época do ano e, em simultâneo, atitudes de não desperdício dos alimentos que 
comemos todos os dias e, ainda, enraizar a tarefa de ida ao ecoponto levar os pacotes do leite, diariamente. 
 
 
 
 
Tardes: exploração, para além do recreio, de outros espaços como o polivalente e a biblioteca para contarmos histórias com o recurso a 
equipamentos diversos. 
Fazer jogos de exploração das fichas com os nomes. 
Continuar o projeto de reequipamento do recreio, com enfiamentos de materiais diversos (cápsulas de café e outros que as crianças 
tragam), com o objetivo de construirmos “fios de sensações” para pendurar e serem tocados. 
 

 
 
TERÇA 

 
 
QUARTA 
 

 
 
QUINTA 
 
 
 
 
SEXTA 

 
Observação no final 
da semana 

Há que destacar o interesse em crescendo de algumas crianças por dinossauros. Surgiu assim a oportunidade de introduzir um filme do 
Tyrrell Museum ... com uma visita virtual , que teve grande acolhimento por parte de todas as crianças, incluindo as mais novas. No 
seguimento, as crianças modelar “ossos” de dinossauros em barro, para brincarem às descobertas, em tabuleiro de areia. 
Houve pintura com as mãos livremente e, ainda, descobertas de dinossauros e outros animais, sugeridos pela impressão das mãos. 
Como se celebrava o 5 de Outubro, nesta semana, resgatamos (como no ano passado) o filme online, sobre o último rei de Portugal 
(Instituto Camões), (no polivalente e com recurso ao datashow) para abordar a mudança de regime do Governo do Rei para Presidente e 
as registamos as aquisições das crianças em ficha construída para o efeito. 

 

Anexo 4 – Planificações
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                                                                     PLANIFICAÇÃO DIÁRIA -  2015/2016 
 4ª SEMANA – 12 a 16 outubro 
Objectivo – trabalhar sobre o Dia da Alimentação (dia 16) 
 
 
 
 
 
SEGUNDA 

Manhã: depois do acolhimento no polivalente, conversa à volta da mesa enquanto se marcam as presenças e se planifica a 
semana;  afixação do “Diário” com  preenchimento da coluna “queremos fazer”;  referência ao “Calendário das Atividades ” para 
este mês, e planificação da celebração ao dia 16 de Outubro - Dia Mundial da Alimentação. 
Ainda de manhã: inventariar o que será necessário para fazermos nós, o almoço de dia 16, sendo a nossa sugestão de ementa: 
pizzas individuais vegetarianas e sobremesa de gelado de frutos. 
 
Tarde: convite à visualização do conto “A horta do sr. lobo” em ppt, no polivalente do JI, para ambos os grupos; na sala, tempo 
de registo sobre conhecimentos adquiridos – proposta para as crianças mais velhas; tempo de exploração do faz-de-conta, sobre 
a temática, para quem quiser. 
 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã com planificação e desenvolvimento das atividades nas áreas. 
Tarde: experiências com tintas e carimbos de alimentos. 

 
QUARTA 

Tarde: rotinas da manhã com planificação e desenvolvimento das atividades nas áreas. 
Tarde: apresentação de canções relacionadas com a alimentação: “Arco íris dos sabores” e “Quem cresce na horta? 
 

 
QUINTA 

Manhã: rotina com apoio individualizado conforme as necessidades e trabalho curricular comparticipado na matemática: 
exploração de jogos de lógica, com registo individual de fichas realizadas 
Tarde: brincadeiras livres nos espaços de escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: preparação do almoço conforme planeado no início da semana. 
Tarde: brincadeiras livres e breve saída ao exterior, na zona envolvente do JI. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observação no final 
da semana 

Da abordagem ao tema da alimentação resultaram registos das crianças sobre a confeção das suas próprias pizzas, prova de 
legumes variados, em cru, produções plásticas com carimbos de batata, alho francês e cebola e a realização do almoço do dia 
16. Desde a massa base da pizza, ao corte dos legumes e desfiamento do frango cozinhado (que também se incluiu), ao corte 
das bananas e morangos para a sobremesa em forma de gelado, tudo foi realizado com e pelas crianças, com grande 
envolvimento  entusiasmo. Reunidos em grande grupo e, a propósito da felicidade que as crianças sentiam, introduzimos no 
diálogo, para reflexão, as notícias das crianças que não são felizes porque não têm tantos alimentos como nós. Imediatamente 
algumas crianças fizeram analogia com as crianças refugiadas, que “andam de país em país à procura de comida”, como nos 
disseram.  
Mas o interesse, com destaque, para um grande número de crianças, focou-se nos filmes sobre dinossauros cujos links 
disponibilizei! Essas crianças, das quais os 3 meninos mais novos (Lucas, Martim e Duarte), viram os filmes repetidamente com 
entusiasmo e atenção, conseguindo verbalizar algumas aprendizagens como: “os dinossauros nascem dos ovos grandes” ou “eu 
pensava que os dinossauros nasciam da barriga da mãe”. 

 

                                                                     PLANIFICAÇÃO DIÁRIA 2015/2016 
 5ª SEMANA – 19 a 23 outubro 
Objectivos – fomentar as rotinas baseadas no planeamento individual e do grupo, dia após dia 
 
 
SEGUNDA 

Manhã: rotinas da manhã, incluindo o planeamento para a semana e afixação do Diário. Registar textos sobre ocorrências 
positivas durante o fim de semana. Ir mostrar as paletes que nos ofereceu o pai da Mariana (da outra sala) para introduzir a 
temática da arquitetura  - construção planeada – e auscultar as crianças sobre a sua utilidade no JI. 
Tarde: história “os 3 porquinhos” . Diálogo sobre a história e sobre os diferentes materiais e modos de construção. Proposta para 
desenho da própria casa. 

 
 
TERÇA 

 
Manhã: rotinas da manhã; mostrar as casas que algumas crianças desenharam ontem e ler as descrições que foram ditadas, 
para incentivar as outras que ainda não o fizeram. Ler no Diário o que planeamos e acrescentar outras coisas se necessário, 
como marcar, com a Câmara, data para irmos visitar o CENACEF (por sugestão da Rita que se lembrou disso e que estava por 
agendar). 
Tarde: experiências com canetas de pintar no vidro – em frascos, para as compotas da feira da alimentação. 
 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã, com as atividades nas áreas, escolhidas pelas crianças. 
Tarde: “ginástica” com o material de psicomotricidade. 
 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã, com as atividades nas áreas, escolhidas pelas crianças. 
Tarde: livre escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã, com as atividades nas áreas, escolhidas pelas crianças. 
Tarde: Conselho; guardar as produções da semana. 

Observações de final 
de dia/semana 

Estou a introduzir a temática da arquitetura porque vamos inscrever-nos no projeto “Vamos procurar a arquitetura”, promovido 
pela Ordem dos Arquitetos. As crianças estão a dar sugestões para o que fazer com as paletes que o pai da mariana trouxe. 
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                                                                             PLANIFICAÇÃO DIÁRIA 2015/2016 
 8ª SEMANA –9 a 13 novembro 
Objectivo – interiorizar as rotinas; fazer os inventários das áreas 
 
 
SEGUNDA 

Manhã: rotinas da manhã com insistência no preenchimento do Plano; organização de grupos para irem fazer a identificação dos 
materiais por área 
Tarde: recurso à dramatização para contarmos (as educadoras) a estória do S Martinho; elaboração de banda desenhada em 4 
cenas. 
 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã e trabalhos autónomos a partir do planeamento individual e do grupo;  
Tarde: ir apanhar caruma para o magusto 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã e confecção de cartuxos para as castanhas 
Tarde: magusto 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã e continuação da elaboração dos inventários dos materiais por área. 
Tarde: atividades da escolha das crianças 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã e organização de portefólios, com escolha de produções e sua justificação, pelas crianças 
Tarde: conselho e arrumação de produções 

 
Observações de final 
de dia/semana 

Na 2ª fª de tarde, como estava bom tempo, aproveitamos para ir ao monte à caruma; na 3ª fª fizemos o mesmo; assim, a estória 
dramatizada e a bada desenhada aconteceram na 5ª fª. De tarde, construímos uma notícia sobre o S. Martinho e magusto para 
enviarmos para o site do Agrupamento. Na 6ª fª não fizemos o conselho. Estivemos a responder à carta para a Madeira e, ainda, 
aproveitou-se o bom tempo para brincar no exterior e ir passear um pouco nas imediações do JI, perto das casas do Afonso, 
Salvador, Diana. 

 

                                                                     PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
 9 ª SEMANA – 16 a 20 novembro 
Objectivo – sensibilizar/despertar as crianças para os seus direitos 
 
 
 
SEGUNDA 

Manhã: acolhimento com conselho relativo à semana passada; planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças, já 
iniciados, como os “Ovos de dinossauro” em pasta de papel, e lembrando também o que está agendado para a próxima semana 
- as duas saídas – para começarmos a planificar o que vamos fazer/ver, lá. 
 
Tarde: contar histórias : uma das histórias produzidas pela organização “ mundos de vida”, a propósito dos Direitos das Crianças 
(todas as crianças têm direito a ter casa) e outra de Cidália Fernandes, intitulada “A última carta” que sensibiliza também para 
os Direitos (de ter mãe), versão áudio e com música. Escolher com as crianças uma forma de registo e propor, se for oportuno, 
fazermos a maquete de “uma casa acolhedora para todos” ou de escreverem as suas próprias cartas ao Pai Natal. 

 
TERÇA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas. 
Tarde: experiências de construções 3D, usando cola ou material para atar, com os materiais disponíveis. 
 

 
QUARTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas. 
Tarde: “ginástica” no polivalente, com música. 
 

 
QUINTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas. 
Tarde: escolha das crianças 

 
SEXTA 

Manhã: festejar o aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças com a apresentação dos livros que temos na biblioteca e 
que falam dos direitos das crianças. Construção de um livro nosso, com as ilustrações da crianças. 
Tarde: continuação do objetivo da manhã. 

 
Observações de final 
de dia/semana 

As crianças escolheram a ementa que queriam para sexta feira: tinha batatas fritas e salsichas – como pediram – mas também 
havia sopa, tirinhas de carne estufada e, de sobremesa, ananás e pêssego. Depois, metemos mãos à obra, na construção da 
casa de paletes, no exterior. Ainda fizemos também 2 sofás. Durante todo o dia as crianças andaram eufóricas de felicidade. E 
brincaram, brincaram...  
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                                                                 PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
 12ª SEMANA – 7 a 11 dezembro 
Objectivo – preparar o Natal para apresentar às famílias 
 
SEGUNDA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas: preparar os adereços para a história de Natal. 
Tarde: abordagem/ensaio da história de Natal, connosco (personagens principais e narradora – educadoras e assitente) 
 

 
TERÇA 

 
Feriado 

 
 
QUARTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas: mensagem de Natal para colocar no placard do polivalente. 
Tarde: escrever uma carta para a Ordem dos Arquitetos a expor o que fizemos e o que queremos fazer no projeto “vamos 
procurar a arquitetura”. 
 

 
QUINTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas: preparativos para o Natal 
Tarde: da escolha da crianças 
 

 
SEXTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas: preparativos para o Natal 
Tarde: conselho 
 

 
Observações de final 
de dia/semana 

O ensaio da história de Natal teve duas experiências: uma connosco, educadoras, como atores principais e outra com as crianças 
nos papéis principais. Para a seleção da crianças reunimos o grupo e, as crianças votaram nos seus pares, segundo o critério 
“falar melhor em público”. O resultado foi aceite por unanimidade. 
Não houve tempo para escrever à Ordem dos Arquitetos. 
Também não houve tempo para o conselho.  

 

                                                                    PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
16ª SEMANA – 18 a 22 janeiro 
Objectivo – reforçar as rotinas; formalizar o projeto dos “Dinossauros”  
 
 
Segunda  

Manhã: rotinas; conselho relativo à semana passada e planificação desta semana com redistribuição de tarefas; continuação dos 
projetos das crianças de máscaras de dinossauros e desenvolvimento das atividades escolhidas. Responder à Ordem dos 
Arquitetos.  
Tarde: leitura de um livro da caixa da Biblioteca, da escolha das crianças; exploração do conteúdo, num exercício de linguagem; 
registo de descobertas; requisição de livros para casa. 

 
Terça 

Manhã: desenvolvimento das rotinas 
Tarde: uma vez que tem chovido muito por estes dias, vou propor fazermos experiências com água – observação da chuva lá fora 
(se for o caso); início da exploração do livro: ”Ciência a brincar. Descobre a água” (Carlos Fiolhais et al). Primeira experiência: “É 
batata ou maçã?”  

 
Quarta 

Manhã: desenvolvimento das rotinas.  
Tarde: educação alimentar: escolha de uma atividade do manual “Passezinho”.  

 
Quinta 

Manhã: desenvolvimento das rotinas. 
Tarde: da escolha das crianças 

 
Sexta 

Manhã: desenvolvimento das rotinas. 
Tarde: conselho 

Observações de final 
de dia/semana 

As tardes de terça e quarta não foram ocupadas com as experiências pensadas, nem com educação alimentar, uma vez que 
houve grande interesse das crianças, em continuarem os trabalhos das máscaras. Também o conselho ficou adiado para a 
próxima segunda feira. 
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                                                                      PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
18ª SEMANA – 1 a 5 fevereiro 
Objectivo – organizar os 3 projetos em curso: vamos procurar a arquitetura; dinossauros; princesas  
 
 
Segunda  

Manhã: depois do acolhimento, mudar e avaliar os mapas; propor incluir no Plano os 3 projetos das crianças, em curso; trabalho 
comparticipado  na planificação para fevereiro;  ir ao parque fotografar o escorrega para enviarmos aos arquitetos; registar os 
interesses das crianças que não estão nos projetos. 
Tarde: enviar email aos arquitetos com as fotos; propor darmos início a um conto, da autoria das crianças, sobre dinossauros; 
requisição de livros para casa. 

 
 
Terça 

Manhã: desenvolvimento das rotinas; começar a organizar os projetos em folhas de papel manteigueiro e afixar (esta tarefa pode 
estender-se por vários dias, consoante o interesse do grupo); continuar os fatos de carnaval – para os dinossauros e para as 
princesas, já iniciados com os sacos de plástico; trabalho comparticipado na pesquisa sobre as princesas, com o grupo 
interessado; registar os interesses das crianças que não estão nos projetos. 
Tarde: início formal das experiências experimentais: Carlos Fiolhais – “água” 

 
Quarta 

Manhã: prosseguimento das rotinas dos dias anteriores  
Tarde: educação alimentar: uma atividade do manual PASSezinho 

 
Quinta 

Manhã: prosseguimento das rotinas dos dias anteriores; apresentação dos kits sobre prevenção rodoviária, fornecidos pelo 
Agrupamento. 
Tarde: da escolha das crianças. 

 
Sexta 

Manhã: ida à biblioteca do Agrupamento. 
Tarde: conselho e brincadeiras no exterior. 

 
 
Observações de final 
de dia/semana 

A experiência prevista sobre a água foi substituída, pois, decorrente da criação da história com dinossauros, optamos pela  
experiência do “vulcão “, que foi um sucesso. Construímos dois vulcões em barro: um maior, que não funcionou bem, e outro 
mais pequeno que serviu bem a demonstração que queríamos. Na quarta feira, ao tratar o tema da alimentação, estruturamos o 
projeto do “quintal” no nosso parque. 
Na sexta feira a ida à escola e biblioteca do Agrupamento, correu muito bem e construímos, de tarde, a notícia que enviámos de 
imediato, para publicação no site. As crianças também pintaram umas máscaras de instrumentos musicais para levar para casa. 
Não fizemos conselho. 
 

 
                                                                    PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
21ª SEMANA – 22 a 26 fevereiro 
Objectivo – trabalhar a linguagem oral e o conhecimento do mundo  
 
 
SEGUNDA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças, sobretudo apoio às 
crianças que estão com o projeto das princesas: registar o plano de projeto. Introduzir na nossa planificação semanal – Diário – 
“fazer o convite para o Dia do Pai”, uma vez que os pais têm de ser avisados com alguma antecedência da nossa intenção de os 
convidarmos a virem ao JI, no dia 18 de março, para ouvirem a história contada pela “contadora de histórias”. 
Tarde: uma das histórias do novo livro das princesas “10 histórias de princesas”.   
 

 
TERÇA 

 
Falta por motivo de supervisão. 

 
 
QUARTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças, sobretudo na 
sistematização dos saberes sobre os dinossauros, para registar nas “cartas” que já fizemos na semana passada; distribuição das 
partes do texto/história para aprendizagem. 
Tarde: canção dos alimentos e cores; trabalhos no quintal, do parque – delimitação e preparação da terra para semear*1 
 

 
QUINTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas, consoante as necessidades. 
Tarde: da escolha das crianças*2 
 

 
SEXTA 

Manhã: acolhimento, marcação das presenças, planeamento e desenvolvimento dos projetos das crianças; trabalho curricular 
comparticipado pelas áreas – divisão da história das princesas e apoio ao acabamento dos convites para os pais. 
Tarde: conselho 

Observações de final 
de semana 

*1 Como choveu. optamos por fazer uma sessão de ginástica com observação do desempenho motor.  
*2Optamos por apresentar o kit de Prevenção Rodoviária com a visualização do CD e com a aprendizagem de uma canção sobre 
a temática, com as cores dos semáforos. 
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                                                                     PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
23ª SEMANA – 7 a 11 março 
Objectivo – fomentar o cumprimento de compromissos; desenvolver mais os projetos iniciados; desenvolver competências TIC 
 
SEGUNDA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado às produções que as crianças têm pendentes da semana passada. 
Treino das canções para o sarau cultural. 
Tarde: exploração dos livros da caixa da biblioteca do Agrupamento: mostra em grande grupo, seleção por temáticas, 
identificação de autores comuns aos dos nossos livros; leitura. 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na continuação dos projetos dos dinossauros e das princesas. 
Tarde: experiências exploratórias do nosso “laboratório”. 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na continuação dos projetos em curso; dinossauros, princesas, 
escorrega, vaso para as madrinhas. 
Tarde: se não chover, início dos trabalhos no quintal – preparação da terra e sementeira das sementes que as crianças 
trouxeram de casa; registo de observação das sementeiras anteriores. 

 
 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na continuação dos projetos em curso; dinossauros, princesas, 
escorrega, vaso para as madrinhas. 
 
Tarde: da escolha das crianças 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; terminar trabalhos pendentes 
Tarde: conselho 
À noite: participação no Sarau Cultural do Agrupamento 

 
Observações de final 
de semana 

Na quarta feira choveu de novo; não fomos para o quintal, mas as crianças registaram as observações das sementeiras.  
Aceitamos a proposta de fazer um “livrinho para o pai” com as letras das canções aprendidas, sobre o pai, onde vamos colocar 
uma foto e um CD com a gravação das canções. As crianças trabalharam também neste projeto. 
O  brinquedo escolhido para apresentar na exposição foi o carrinho de rolamentos; as crianças não conheciam e, quando viram a 
foto identificaram-no como um “skate” ou um “formula 1” antigo; falamos com um avô e ele, rapidamente cortou as madeiras 
para 2 exemplares; o marido de uma das asssitentes acabou de os construir, aplicando os rolamentos; as crianças pintaram-nos. 

 

 
                                                                     PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
30ª semana – 26 a 29 abril 
Objectivo – introduzir a cultura nacional no “currículo” das crianças; trabalhar os afetos 
 
SEGUNDA 

 
Feriado 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado às produções que as crianças vão fazer para oferecer às mães, e 
nos desenhos da arquitetura. 
Tarde: história do 25 e abril, a partir do livro de Manuel António Pina – “O Tesouro”. 

 
QUARTA 

Manhã: visita à feira do livro do Agrupamento. 
Tarde: ginástica com labirintos, no exterior. 

 Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na continuação dos projetos em curso.  
Tarde: treino das canções dedicadas à mãe e à criança. 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na continuação dos projetos em curso;  
 
Tarde: da escolha das crianças 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; terminar trabalhos pendentes 
Tarde: conselho 
 

Observações de final 
de semana 

Os presentes para as mães – colares com pingentes – correspondentes às experiências que resultaram da transformação 
ocorrida no “papel mágico”, aos desenhos das crianças, veio trazer grande satisfação, para além do espanto.  
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                                                                       PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
31ª semana – 2 a 6 maio 
Objectivo – introduzir novos dados na cultura musical das crianças; terminar compromissos 
 
SEGUNDA 

Rotinas com a introdução dos novos mapas mensais – Plano, Presenças, Tempo, e avaliação dos anteriores. Execução do 
planeado, nas áreas. 
Tarde: história musical “A Quinta da amizade”. 
 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado pelas áreas. 
Tarde: experiências com sons a partir de materiais do quotidiano. 

 
QUARTA 

Manhã: Concerto com a orquestra do Norte, no Cine Teatro. 
Tarde: ginástica com exploração de ritmos. 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na construção de “tubos de chuva” e “maracas”. 
Tarde: da escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; terminar trabalhos de projetos iniciados e não acabados. Arrumação das capas. 
Tarde: conselho 
 

Observações de final 
de semana 

A experiência de interação com a orquestra e a ida à sala de espetáculos revelou-se muito gratificante para as crianças. 

 
 
                                                                       PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
32ª semana – 9 a 13 maio 
Objectivo – introduzir novos dados na cultura musical das crianças; terminar compromissos 
 
SEGUNDA 

Manhã: Rotinas da manhã. Experimentar o material novo que ofereceu a Câmara. 
Tarde: receção ao “Pirilampo Mágico que nos virá visitar. 
 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado pelas áreas. Terminar os pormenores que faltam na maquete do 
escorrega. 
Tarde: experiências com água e tintas. 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado pelas áreas. Tirar fotos aos trabalhos da arquitetura, para se 
fazerem as telas. 
Tarde: ginástica com música. 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalhar na organização dos portefólios. 
Tarde: escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; leitura da carta dos meninos da Madeira. 
Tarde: conselho. 
 

Observações de final 
de semana 

A receção de uma carta dos nossos correspondentes é sempre uma alegria para o grupo. 

 
 
                                                                    PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
33ª semana – 16 a 20 maio 
Objectivo – assumir o terminar, efetivamente, compromissos 
 
SEGUNDA 

Manhã: Rotinas da manhã.  
Tarde: contar mais uma história de princesas. 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado na execução dos fatos de dinossauro, para a festa de final do ano. 
Tarde: pintura em tela. 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã; trabalho curricular comparticipado pelas áreas, sobretudo no apoio à pintura da moldura das telas 
para as produções da arquitetura.  
Tarde: treino de canções. 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; ; trabalho curricular comparticipado pelas áreas, sobretudo no apoio à pintura da moldura das telas 
para as produções da arquitetura.  
Tarde: escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; apoio aso projetos das crianças. 
Tarde: conselho 
 

Observações de final 
de semana 

O entusiasmo com os dinossauro esteve sempre presenta nas atividades e tarefas das crianças.  
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                                                                    PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
35ª semana – 30 maio a 3 junho 
Objectivo – investir nos afetos 
 
SEGUNDA 

Manhã: rotinas da manhã. Acabar os cenários para a festa. 
Tarde: Teatro no JI: “O livro adormecido”. 
 

 
TERÇA 

Manhã: rotinas da manhã; comparticipação na execução dos fatos de dinossauro e starwars. 
Tarde: manipulação de massa de farinha. Construções de massa para assar e oferecer aos meninos de FB, que nos vêm visitar. 

 
QUARTA 

Manhã: rotinas da manhã; desenhos para imprimir na t-shirt dos finalistas. Abordar os Direitos da Crianças e a falta deles, em 
outras parte do mundo. 
Tarde: brincadeiras no parque. 

 
QUINTA 

Manhã: rotinas da manhã; ; trabalho curricular comparticipado pelas áreas, sobretudo no terminar o projeto jogo das princesas.  
Tarde: escolha das crianças. 
 

 
SEXTA 

Manhã: rotinas da manhã; apoio aos projetos das crianças. 
Tarde: conselho 
 

Observações de final 
de semana 

A experiência da visita de outro JI revelou o interesse das crianças em estarem junto, entre pares, com outras crianças. 

 

 
                                                                   PLANIFICAÇÃO e RESUMOS DIÁRIOS -  2015/2016 
37ª semana – 13 a 17 junho  
Objectivo – investir nos afetos; terminar projetos 
 
SEGUNDA 

 
Uma vez que esta é a última semana de atividades para algumas crianças, que deixam de frequentar aquando o terminus da 
escola do 1º ciclo, as  rotinas são alteradas em virtude da festa de final de ano, a realizar na sexta feira à noite. Assim, dos 
preparativos constam: 

- terminar os fatos dos “atores” dinossauros, starwars e princesas; 
- terminar os cenários do castelo e do deserto; 
- fazer os diplomas para as crianças finalistas; 
- terminar os portefólios dos finalista. 

 
TERÇA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
SEXTA 

Observações de final 
de semana 
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