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1. INTRODUÇÃO 

A discussão acerca dos direitos das crianças pequenas como cidadãs, 

nomeadamente os seus direitos de participação, naquele que se tornou um dos contextos 

educativos mais significativos das suas vidas na contemporaneidade – o Jardim de 

Infância (JI) –, é particularmente relevante num momento sócio histórico e político 

como o atual em que, de um lado, se apregoa a importância de criar condições para o 

exercício das autonomias das crianças, reconhecendo os seus modos de expressão 

cultural e os seus direitos de participação para ali viverem as suas infâncias como 

crianças e, do outro, ali se tem vindo a assistir à implementação de práticas educativas 

que revelam a acentuação de formas de controle e disciplinação visando a sua 

conformidade e submissão ao mundo adulto (FERREIRA, TOMÁS, 2016).  

Com feito, em Portugal, dois dos reflexos mais significativos do cenário em que 

a salvaguarda simultânea dos direitos de proteção, provisão e participação se configura 

no direito à educação, prerrogativa da infância contemporânea e à escala global 

(Convenção dos Direitos da Criança (CDC), 1989) são: i) a aprovação da Lei n° 5/97, 

de 10 de Fevereiro, a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, que consagrou a Educação 

Pré-Escolar (EPE) como a primeira etapa da educação básica (artigo 2°), dando 

destaque à EI enquanto alicerce de uma educação ao longo da vida e às crianças como o 

centro deste processo, e ii) as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE 1997; 2016), documento que visa ser um quadro de referência para todos/as 

educadores/as de infância, um “ponto de apoio” para a sua prática pedagógica no JI 

onde são explicitados os seus fundamentos e princípios constitutivos.  

Partindo do enquadramento socioeducativo para a EI em Portugal e de excertos 

de episódios interativos observados pela autora aquando da pesquisa, analisam-se as 

práticas quotidianas que envolvem a educadora e as crianças no JI, os modos como 

elas dialogam, ou não, acerca da organização do trabalho pedagógico e os modos como 

a educadora reconhece e leva em consideração os contributos das crianças na 

(re)organização e ajustamentos do seu planejamento no dia-a-dia. 

 

2. ENTRE A INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA, O 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO E AS PARTICIPAÇÕES 

DAS CRIANÇAS 
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Tendo como pano de fundo as OCEPE e a sua tradução na organização espácio-

temporal da sala 1 pela educadora, é possível dizer que a educadora busca estar atenta 

ao que ele orienta, sem, contudo, deixar de ter em conta os interesses das crianças. 

Neste sentido, percebe-se um ambiente educativo organizado de modo a favorecer a 

promoção de atividades lúdicas e a exploração e experimentação de materiais diversos, 

nas quais as crianças podem, à partida, decidir e interagir com grande margem de 

liberdade e autonomia, sem o controle direto da educadora, e o espaço-tempo e 

atividades da manta como a demarcação mais vincada do tempo da educadora, com 

atividades orientadas, ou seja, ali quem comanda é ela.  

Subentende-se na sala 1 uma proposta curricular pautada por uma classificação e 

enquadramento fracos, uma vez que a organização dos materiais, objetos e das diferentes 

áreas permitiam a sua distinção, mas também possibilitavam a sua relação (BERNSTEIN, 

cit. por DOMINGOS et al., 1986). A organização das áreas, desprovidas de barreiras 

possibilitava uma constante interação entre elas, favorecendo a co-presença da educadora e 

uma relativa independência das crianças (FERREIRA, 2004). Percebe-se ainda a presença 

de uma pedagogia invisível, onde as regras e o controle por parte da educadora são 

implícitos, sendo que ela “cria o contexto onde a criança irá recriar e explorar, tendo a 

criança aparentemente largos poderes […] a criança aparentemente regula os movimentos e 

as suas relações sociais” (BERNSTEIN, cit. por DOMINGOS et al., 1986, p. 184-185).  

Dadas as tensões e sobreposições que se desenham entre espaços/tempos das e para 

as crianças torna-se necessário aprofundar a análise, focalizando rotinas relevantes no 

quotidiano da sala 1 e as relações havidas entre educadora e crianças, a fim de compreender 

os processos que constroem a participação destas últimas. 

 O momento da manta - a rotina das rotinas e o protagonismo da educadora 

Cabendo à educadora o papel de gestora do quotidiano do JI, todas as rotinas se 

sucedem de acordo com a sua indicação embora, no seu desenvolvimento, se 

configurem tempos-espaços das crianças e da educadora. Nestes, sobressai como 

estruturante à sua ação pedagógica e ao desenvolvimento do currículo o momento da 

manta. Eis a sua importância nas palavras da educadora: 

a manta é o espaço da vida democrática da sala. (…) em que todos têm a 

oportunidade de falar, (…), ou pelo menos eu quero que assim seja, têm a 

oportunidade de partilhar, onde se planifica com eles, onde se organizam as 

ideias, onde se avalia com eles e onde há esse tempo de trabalho mais 

intencional ou mais dirigido por mim. (…) É onde se resolve problemas 

quando há um conflito, é onde se planifica (…) ou as vezes até onde se 

reestrutura a rotina toda porque um menino traz um contributo interessante 

(…) esse é espaço onde todos podem trazer os seus contributos e onde se 

sugere a vida da sala a partir da manta. (Entrevista à Educadora, 20/03/2017)  

 

Com efeito, o encontro da educadora e de todo o grupo de crianças na manta, 

acontece no início de cada um dos turnos da manhã e da tarde e ao final da tarde, 

demarcando, as transições das crianças entre o espaço privado das suas famílias o espaço 

público, o JI, e entre o momento do almoço e o retomar das atividades dentro da sala. 

“Marcar a presença”, “sentar na manta” e esperar pela educadora e pela chegada de 

todas as crianças, cantar a “canção dos bons dias”, rotinas pedagógicas instituídas pela 

educadora, constituem modos intencionais de socialização coletiva das crianças no 
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auto/hetero-controle das presenças, em aprendizagens de noções de leitura e escrita; no 

conhecimento dos outros e no cumprimento dos comportamentos julgados adequados 

dentro da sala – estar sentado e saber esperar. Saber esperar que a educadora tome a 

palavra, e que se dirija ao grupo a uma só voz, iniciando o dia no JI, dando o “tom” da 

conversa pois esse é também um momento de reunião coletiva (FERREIRA, 2004, p.120) 

em que se organiza, planeja, avalia e analisa o quotidiano: 

eles vão trazendo algumas partilhas das suas vivências ou eu também vou 

trazendo e aproveito este tempo, que parece mais ou menos informal, para ir 

aproveitando as ideias deles, perceber o que sabem, o que vivem em casa… ir 

aproveitando este tempo para trazer alguns contributos para o trabalho. 

Vamos organizando, às vezes, o dia de acordo. As vezes à 6ª feira também 

aproveito (…) para fazer um balanço, o que que se fez durante a semana, o 

que que falta fazer, daquilo que foi sendo combinado no grupo quem não fez 

alguma coisa se vai fazer, se quer fazer, pronto e esse é o tempo do 

acolhimento. (Entrevista à Educadora, 20/03/2017) 

A análise de interações ocorridas na manta entre a educadora e as crianças permite 

identificar várias modalidades de participação das crianças e compreender até que ponto os 

contributos e indicativos infantis foram acolhidos e se tornaram influentes, ou não, nos 

desenvolvimentos do currículo e nas negociações pedagógicas havidas entre ambos. 

 Conhecer as crianças, torná-las reconhecidas no/pelo grupo e desafiá-las – a 

―saquinha das surpresas‖ 

Uma das rotinas instituídas pela educadora na manta era a “saquinha das surpresas” – 

quando as crianças traziam objetos, alimentos, enfim, algo de casa para mostrar/contar aos 

colegas, antes porém, estes deveriam dar pistas e adivinhar o que havia dentro da 

“saquinha”:  

Chego à sala e a I me chama para sentar a sua beira - trazia uma surpresa. Na 

manta, a menina me conta: - Hoje é o dia mundial do rádio. Não da TSF. 

Eu – O quê? A menina repete, mas continuo a não perceber. 

I – Ãhhh, do rádio! Não! Da TSF. Ah, não sei dizer. 

Cantamos a” saquinha das surpresas” e a educadora pede que I dê três pistas 

sobre a sua surpresa. 

I – É quadrado, dá música e tem botões. 

Educadora – Já sei, é um telemóvel. 

I – Não. 

M – Um rádio. 

I – É. 

Educadora – Um rádio! Dá cá I para eu ligar. Quem é que ouviu rádio hoje de 

manhã. 

IS – No carro. 

Educadora – E o que é que tu ouviste? 

IS – Muitas músicas. 

Educadora – F, ouviste rádio, hoje? Onde? 

F – Em casa, canções. 

Educadora – VA onde é que tu ouviste rádio hoje? 

VA – No meu carro. 

Educadora – M, tens rádio em casa? Onde é que ele fica lá em casa? 

M – Na cozinha, à beira do fogão. 

A educadora falou para as crianças que ela veio ouvindo o rádio do seu carro 

também, as notícias do trânsito e perguntou o que mais se pode ouvir no 

rádio. 

F – Missa. 

GO – Rebenta a bolha. 

I – E o tempo. 
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Educadora – Sim, eu também escuto notícias sobre o tempo. 

Depois da conversa na manta a Educadora ligou o rádio que a I trouxe e 

todos dançaram. (Nota de Terreno, 13/02/2017) 

 

A educadora demonstra querer saber acerca das experiências e conhecimentos prévios 

das crianças, da sua vida em casa, com a família e no tempo de lazer, procurando sempre 

estimular, perguntando, a fim de explicitarem mais e melhor os seus relatos, e, por vezes, 

ampliando o assunto trazido por elas. 

Ao ouvir as crianças e apoiá-las a fim de que se expressem, a educadora avança na 

direção da sua participação, mobilizando elementos lúdicos inerentes as suas culturas, como 

é o caso dos jogos de surpresa-adivinhação como acontece com a “saquinha das surpresas”, 

ao mesmo tempo que, a partir do reconhecimento dos seus saberes prévios, elas são 

introduzidas no conhecimento de novos assuntos ao currículo, ou seja, o currículo é co-

construído com elas. 

 Escutar, reconhecer as propostas das crianças e os seus contributos para avaliar 

as próprias práticas  

Às vezes os meninos são mesmo surpreendentes e dão-nos o feedback 

quando nós menos esperamos: quando nós falamos na sala, numa área que 

tínhamos que ter, um sítio para nos acalmarmos, eles referiram a biblioteca. 

E eu pensei assim na minha cabeça: montastes bem, porque a biblioteca está 

uma área calma, permite algum recato, algum isolamento do resto da sala, 

não é? Eles escondem-se ali, portanto, claro que a função não era o acalmar-

se mas funciona muitas vezes assim. Eles fizeram a ligação, por isso lá está, 

eles pensam nas coisas. (Entrevista à Educadora,  29/11/2016) 

  

A escuta das crianças relativamente à implementação de propostas da educadora 

permite-lhe aferir e avaliar a sua oportunidade e adequação, e rever a sua ação pedagógica, 

revelando outros modos de se exercitar a participação. Neste caso, a assunção da 

responsabilidade por parte dos adultos demonstra a disponibilidade e abertura da educadora 

na criação de oportunidades para perceber os pontos de vista das crianças bem como para os 

levar em consideração para aferir a sua adequação pedagógica. Tal postura reflete uma 

postura ativa da educadora em contrariar as relações intergeracionais hierárquicas mais 

tradicionais para se aproximar o mais possível dos interesses das crianças e levá-los em 

consideração na organização do JI. Deste ponto de vista, percebe-se que, para esta 

educadora, as participações das crianças poderão ser realmente influentes e gerar 

consequências nas ações adultas, fazendo do JI um contexto onde a construção de práticas 

democráticas faz parte integrante do seu dia-a-dia. 

 

3. QUE LUGAR PARA AS PARTICIPAÇÕES INFANTIS? – 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vasconcelos ao afirmar que “a escola é um locus fundamental de educação para a 

cidadania” (2007, p.111), já advogava nesta causa considerando ser já no JI que as crianças 

“aprendem a importância do respeito, [do] como é difícil negociar diferentes pontos de vista 

mantendo a amizade, aprendem acerca da diversidade e da igualdade de oportunidades, da 

paridade entre os sexos, da diversidade de culturas, da importância de cuidar do ambiente e 

da saúde, interiorizando um sentido de responsabilidade social” (idem, p.112). Isso significa 

que defender a participação infantil não é estar contra os adultos nem desconsiderar e anular 
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os seus papéis e funções como tal no cuidar e educar das crianças, horizontalizando as 

relações intergeracionais. Pelo contrário, é entender o adulto como um mediador crucial na 

promoção e garantia dos direitos das crianças, é pleitear por relações entre adultos e 

crianças mais éticas - cuidadosas, respeitosas e cooperantes –, passíveis de levarem os 

adultos a consciencializarem, também, as suas vulnerabilidades e a reconhecerem o quanto 

podem aprender sobre si aprendendo sobre e com as crianças (FERREIRA, 2010). Para que 

as crianças possam participar do contexto do JI é preciso ainda que se reconheçam as suas 

competências enquanto atores sociais, seus saberes e suas lógicas de ação, seus modos de 

verem e entenderem o mundo, ou seja, as suas culturas. Tendo isto em conta, compete ao/a 

educador/a disponibilizar tempos e espaços na rotina diária onde possam acontecer as 

conversas entre o adulto e as crianças, entre elas próprias e os diferentes saberes que ali 

transitam – dos adultos e das crianças -, abrindo assim espaço para que se efetive uma 

prática democrática, a partilha de decisões e, por consequência, a participação das crianças. 

Assim, instrumentos da ação pedagógica como observação, registo e avaliação contribuem 

para que o/a educador/a possa compreender os modos de ser e estar das crianças.  

Vale ressaltar que as crianças têm uma experiência que está a se construir, que se 

encontra em processo, detendo níveis de autonomia relativos e, portanto, os seus modos de 

participação têm a ver com a condição da infância e sua heterogeneidade e desigualdades 

internas e, também, com as formas de expressão inerentes às culturas infantis. Neste 

sentido, o adulto é fundamental para garantir condições de maior igualdade e condições de 

maior equidade para as crianças participarem, até porque as dimensões de classe social e de 

cultura não são displicentes, elas se sobressaem e fazem valer mais os direitos de uns em 

detrimento de outros.  

Na sala 1 foi possível observar os variados modos de participação das crianças na 

organização do trabalho pedagógico a cargo da educadora, sendo de destacar o quanto as 

crianças vindas de famílias com maior investimento no capital cultural tinham mais a dizer 

de si, dos seus saberes e, portanto, participavam mais e de modos mais contextualizados, 

como se observou no caso da I, por exemplo. A este respeito Ferreira conclui que:  

Considerar as crianças como atores sociais competentes no seu próprio 

processo de socialização requer, assim, uma atenção especial às relações de 

dominação e hegemonia cultural, protagonizadas por si no contexto do jardim 

de infância (JI ) as quais contribuem para a reprodução das desigualdades 

sociais. Por isso se o objectivo for a promoção do JI como um espaço de 

educação e de exercício de cidadania das crianças, importa que os adultos 

adquiram uma atitude reflexiva de natureza sociológica que lhes permita ler 

as práticas infantis, na sua diversidade, como objetos de conhecimento social 

atravessados pela desigualdade social (...). No respeito pelos direitos de 

cidadania das crianças, reconhecer a sua voz é fundamental, mas ir mais 

longe obriga, ainda, a envolvê-las, informá-las, consultá-las e ouvi-las 

naquilo que são decisões respeitantes a uma parcela importante das suas 

vidas, dando assim corpo a concepções das crianças como cidadãs no 

presente e não como futuros cidadãos. (2004, p.415-416). 

Neste contexto, o adulto educador(a) é fundamental. Um adulto que conheça bem as 

crianças e que esteja politicamente desperto, porque é garante da igualdade de 

oportunidades e da justiça social. 
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