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Resumo 

 

 

 

O Jardim de Infância é o espaço onde as crianças de uma determinada faixa 

etária, com características de desenvolvimento específicas, vão iniciar e desenvolver 

relações comunicacionais interpessoais com outras crianças da mesma idade e de idade 

diferente e de ambos os géneros. Este estudo pretendeu analisar as relações 

comunicacionais interpessoais que as crianças estabelecem entre si, em função da idade, 

do género, do conhecimento do outro e dos diferentes tipos de interação, em diferentes 

contextos, de modo a encontrar uma explicação para a escolha das interações que as 

crianças estabelecem e a contribuir para o conhecimento sobre a interação humana e as 

relações interpessoais das crianças em idade pré-escolar. 

 

Palavras chave: Educação pré-escolar, relações interpessoais, comportamentos sociais, 

tipos de interação 
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Resumen 

 

 

 

El Jardín de infancia es el contexto donde los niños de unas determinadas  

edades, con unas características concretas de desarrollo, van iniciar y mantener 

relaciones comunicativas interpersonales con otros niños de diferentes edades y de 

ambos géneros. Este estudio pretende analizar las relaciones comunicativas 

interpersonales que los niños establecen entre ellos, considerando la edad, el género, el 

conocimiento del otro y los diferentes tipos de interacción en contextos diversos, con el 

fin de encontrar una explicación para la elección de los tipos de interacciones que los 

niños establecen y contribuir con ello al conocimiento de la interacción humana y las 

relaciones interpersonales de los  niños en edad preescolar. 

 

Palabras claves: educación preescolar, relaciones interpersonales, comportamientos 

sociales, tipos de interacción 
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 Abstract 

 

 

 

The pre-school is a space where the children of a certain age level, with specific 

development characteristics, will initiate and develop interpersonal communicational 

relations with other children of the same and different age and both genders. This study 

intended to analyze the interpersonal communication relations that children establish 

among them, in function of the age, gender, knowledge about others and the different 

types of interaction, in different contexts, in a way to find an explanation to the 

children’s choices interactions they establish and to contribute to the knowledge about 

the human interaction and pre-scholar children’s interpersonal relations. 

  

Key words: Pre-scholar education, interpersonal relations, social behaviors, types of 

interaction 
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1. Justificação 

 

 Todos os anos, chegam ao Jardim de Infância da rede pública, crianças que 

começam a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. 

 

 Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente creches, outras estiveram em 

amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com as mães. Essas 

crianças são provenientes da localidade e das freguesias circundantes. 

 

  Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de 

Infância, são inseridas em grupos heterogéneos de crianças que já frequentaram o 

Jardim de Infância no ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam 

na mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto na 

localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

 

 O Jardim de Infância é o espaço onde essas crianças vão iniciar relações 

comunicacionais interpessoais (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967), umas com as 

outras, as quais irão formar grupos. 

 

  A Lei – Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10Fev.), na sequência 

dos princípios definidos na Lei de Bases do Sistema de Ensino, define o ordenamento 

jurídico da Educação Pré-Escolar, consagrando este nível de educação como a primeira 

etapa da educação básica, “sendo complementar da ação educativa da família, com a 

qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 
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equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser 

autónomo, livre e solidário”. 

 

  “A Educação Pré-Escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre 

os três anos e a idade de ingresso no ensino básico e é ministrada em estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar” (Artº 3º, ponto 1, Lei n.º 5/97, de 10 Fev.). 

 

  “A frequência da Educação Pré-Escolar é facultativa, no reconhecimento de que 

cabe, primeiramente, à família a educação dos filhos, competindo, porém, ao Estado 

contribuir ativamente para a universalização da oferta da Educação Pré-Escolar. (Artº 3º, 

ponto 2, Lei n.º 5/97, de 10Fev.). 

 

 A Educação Pré-Escolar tem vindo a adquirir, progressivamente, uma relevância 

significativa no âmbito das políticas educativas, social e económica, dos países da 

União Europeia. Esta tendência associa-se a resultados positivos da frequência da 

Educação Pré-Escolar, comprovados em pesquisas científicas recentes, designadamente: 

o desenvolvimento equilibrado da criança numa idade em que esse processo é decisivo; 

uma escolarização bem sucedida, confirmada pela redução do número de retenções no 

percurso escolar; uma socialização integrada que permite a redução do abandono 

escolar, a ação e a responsabilização e sucesso na vida ativa bem como o envolvimento 

das famílias, e o reforço de um clima de humanização e um melhor conhecimento das 

capacidades e das dificuldades da criança, viabilizando uma orientação e apoio 

conjugados entre educadores e pais (Siraj-Blatchford, 2004; Ministério da Educação, 

1997; Tymms, Merrell & Jones, 2004; Sammons, Elliot, Sylva, Melhuish, Siraj-

Blatchford & Taggart, 2004; Siraj-Blatchford & Sylva, 2004). 

 

 Este trabalho sobre as relações interpessoais em contexto pré-escolar e a sua 

influência no desenvolvimento da criança, pretende dar uma resposta mais aprofundada 

sobre o conhecimento da criança dos três aos seis anos, no que se refere ao seu 

desenvolvimento social, sobre como esta desenvolve as suas relações interpessoais com 

outras crianças, em contexto de jardim de infância. 
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 Explica-se como a criança escolhe as outras para brincar, de modo a que os 

docentes se consciencializem das interações, das relações interpessoais que as crianças 

estabelecem e como estas influenciam o seu desenvolvimento. 

 

 O presente trabalho ao estudar as relações interpessoais em contexto pré-escolar 

e a sua influência no desenvolvimento da criança, vem contribuir para uma tomada de 

consciência de todos os intervenientes educativos, para a importância da frequência do 

jardim de infância. 

 

 

2. Objetivos e Estrutura da Investigação 

 

 Os objetivos que se pretendem alcançar com este trabalho de investigação, 

concretizam-se em objetivos gerais e objetivos específicos, os quais se passam a referir: 

 

1. Aprofundar o conhecimento sobre a interação humana e as relações 

interpessoais das crianças em idade pré-escolar. 

1.1. Descrever os comportamentos das crianças que frequentam o jardim de 

infância, na formação de grupos de pares, tendo em consideração a idade, 

nos diferentes espaços utilizados pela criança. 

1.2. Descrever os comportamentos das crianças que frequentam o jardim de 

infância, na formação de grupos de pares, tendo em consideração o género, 

nos diferentes espaços utilizados pela criança. 

1.3. Identificar a razão que leva uma criança a escolher um grupo de pares 

 

2. Verificar como as capacidades de relacionamento interpessoal influenciam 

na recetividade das outras crianças. 

2.1. Caracterizar os comportamentos sociais existentes entre as crianças ao 

brincarem. 

2.2. Identificar o contributo do brincar nas interações sociais da criança e sua 

influência no desenvolvimento da criança. 
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3. Identificar as relações comunicacionais da criança como forma de promoção 

do seu desenvolvimento pessoal e social, tendo por base experiências de 

vida democrática, vividas no jardim de infância. 

3.1. Descrever as características dos comportamentos comunicacionais que as 

crianças têm entre si. 

3.2. Analisar as atitudes que as crianças estabelecem entre si, no seu 

relacionamento interpessoal.   

 

 Para abordar estes objetivos, o trabalho que se apresenta divide-se em seis 

capítulos que englobam tanto os aspetos teóricos, como os metodológicos e analíticos, 

seguidos da realização do trabalho. 

  

 Os três primeiros capítulos centram-se no desenvolvimento da fundamentação 

teórica, a qual fornece os conceitos que sustentam os objetivos. Toda esta 

conceptualização teórica deriva de trabalhos empíricos, desde diferentes 

posicionamentos sobre as relações interpessoais, partindo de uma visão mais holística 

como é a comunicação humana interpessoal, para chegar a um estudo microanalítico 

dos comportamentos entre crianças, em contexto de jardim de infância. 

  

 O primeiro capítulo, apresenta as várias conceções da criança ao longo dos 

séculos até à atualidade, assim como os tipos de teorias de desenvolvimento elaboradas, 

explicando ainda a competência social como uma capacidade humana básica que inclui 

ser capaz de funcionar numa variedade de ambientes sociais e ter as habilidades e a 

compreensão necessária para construir amizades com pares. 

 

 O segundo capítulo, centra-se na família, no qual nos encontramos perante um 

conceito que tem vindo a sofrer uma transformação muito rápida, havendo um maior 

investimento da família na criança e uma maior consciência dos pais relativamente ao 

papel da escola. Apresenta-se um quadro teórico de referência na abordagem à relação 

família – jardim de infância. Analisa-se ainda os benefícios da colaboração assim como 

os obstáculos que se lhe colocam.  
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 O terceiro capítulo, aborda a comunicação interpessoal descrevendo alguns 

modelos de comunicação humana, os axiomas da escola de Palo Alto que estruturam o 

processo da comunicação e os níveis de ocorrência do processo da comunicação onde a 

interação é vista como um sistema que imerge da interação entre os indivíduos, cuja 

ação é recíproca entre os elementos que o compõem. 

 

 O quarto capítulo, apresenta a metodologia seguida nesta investigação 

distinguindo duas partes. Uma primeira parte, centrada nas contribuições teóricas 

relacionadas com a metodologia qualitativa e, concretamente, com a análise dos casos e 

a triangulação das técnicas de recolha de dados, que neste estudo foram a observação 

por vídeogravação, a entrevista e o questionário. Numa segunda parte, descreve-se e 

explica-se o processo seguido na recolha, codificação e análise dos dados deste estudo 

que desenvolvemos. 

 

 O quinto capítulo, apresenta a análise dos estudos de caso contemplados neste 

trabalho, onde se comparam os dados e interpretações obtidas a partir das observações, 

com as respostas das educadoras nas entrevistas e nos questionários. 

 

 Por último, no sexto capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho, as 

implicações deste na educação e as linhas futuras de investigação que se abrem a partir 

deste estudo.  
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O Desenvolvimento Social da Criança 
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Porquê é que se estuda o desenvolvimento das crianças? 

 

Para Hughes, Noppe e Noppe (1996) existem três razões. 

 

A primeira é que a infância é uma das fases mais intrigantes da vida, não só é 

um tempo de mudança rápida do desenvolvimento, mas acredita-se muito que as 

experiências durante a infância podem influenciar, se não mesmo determinar, o percurso 

da vida adulta. Por este motivo, o desenvolvimento da criança é um período fascinante 

para os que se interessam pelo processo do desenvolvimento. 

 

A segunda razão é que o estudo de crianças ajuda-nos a compreender a nossa 

progressão no desenvolvimento ao longo da vida, ao oferecer-nos pistas sobre o nosso 

passado, presente e futuro. Neste sentido, a infância representa efetivamente a 

continuidade do desenvolvimento humano. A infância ajuda-nos a compreender o nosso 

próprio presente, porque quando examinamos as nossas memórias da infância, 

perguntamo-nos como aquelas experiências iniciais teceram a estrutura das nossas vidas 

adultas. E a natureza complicada do desenvolvimento da criança, com as influências 

recíprocas do ambiente e da hereditariedade, ajudam-nos a compreender o quanto os 

organismos são complicados e fascinantes. 

 

Uma vez que as crianças de hoje são os adultos de amanhã, o estudo da infância 

obriga-nos inevitavelmente a uma orientação futura. As crianças fazem-nos lembrar da 
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nossa responsabilidade de lhes deixar-mos um mundo tão bom, se não melhor, um 

mundo que herdámos dos nossos antepassados. 

 

Finalmente, muitas pessoas estudam o desenvolvimento das crianças por uma 

razão prática, serem capazes de trabalhar eficazmente com crianças como pais ou como 

profissionais. Não se pode educar uma criança com êxito, ensiná-la, ou treiná-la, ou 

aconselhá-la, a não ser que as compreenda-mos verdadeiramente. 

 

 

1. A História do Desenvolvimento das Crianças   

  

Por milhares de anos, os seres humanos contemplaram a natureza da mudança do 

desenvolvimento. 

 

Porquê então, após tantos séculos de discussão, não se tem uma única teoria 

sobre o desenvolvimento?  

 

A subjetividade dos seres humanos ao tentarem compreender a sua descendência 

é o suficiente para fazer com que este campo de estudo seja especialmente difícil. Além 

disso, os fatores que contribuem para padrões únicos de desenvolvimento não 

permaneceram constantes ao longo do curso da história. Kessen (1965) sugeriu que a 

criança é uma invenção cultural, definida por forças sociais extensas que também 

chocam com aqueles que estudam as crianças, de maneira a que eles vagamente as 

reconhecem. 

 

Ao observarmos a nossa história, esta mostra-nos a diversidade de pontos de 

vista que caracterizam a nossa compreensão do desenvolvimento das crianças, a 

magnitude da mudança ao longo dos séculos, e a relação entre as posições filosóficas e 

os tipos de teorias elaboradas. 

 

As questões que se colocam hoje sobre a natureza da infância já foram 

colocadas, há centenas e até mesmo milhares de anos. Todavia, gostamos de pensar que 

agora estamos mais próximos de fornecer as respostas, uma vez que desde os finais do 
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Século XX, quando se juntaram as técnicas da investigação científica ao que tem sido a 

longa história da reflexão filosófica. 

 

a) As Conceções Gregas 

Entre os comentadores iniciais sobre a natureza das crianças e sobre as práticas 

de educação de crianças estava o filósofo grego Platão (428 – 348 a. c.). A perspetiva de 

Platão sobre a infância era defendida por todas as principais culturas do mundo 

Mediterrâneo, durante mil anos antes do nascimento de Cristo. Ele não tinha noções 

românticas sobre as crianças, Platão via as crianças como um organismo imaturo, uma 

criatura de desejo em vez de razão. O papel dos adultos não era o de satisfazer as 

crianças nem de as tratar severamente, mas de guiá-las suavemente e ensiná-las de 

modo a que elas se desenvolvessem para serem cidadãos úteis e responsáveis. 

 

De acordo com a sua filosofia “o Idealismo”, os seres humanos nunca 

conhecerão a realidade como ela é, eles apenas obtêm imagens que são filtradas através, 

e possivelmente distorcidas pelos sentidos.  

 

Ao contrário de Platão, o filósofo Aristóteles (384 – 322 a. c.) não acreditava 

que o significado fundamental do mundo pudesse ser descoberto em imagens ou ideais 

pré-determinados na mente. Aristóteles considerava que as crianças podiam aprender e 

compreender a realidade ao examinarem criticamente as suas impressões sensoriais para 

descobrirem os padrões universais no ambiente. Ele achava que as experiências de uma 

criança, e em especial as suas observações atentas, poderiam ajudá-la a clarificar a 

realidade, em vez de lhe introduzirem distorções ou falsas informações da realidade 

como Platão tinha argumentado, pois a realidade podia ser conhecida diretamente, e 

nesta filosofia, conhecida como “o Realismo”, a realidade de qualquer conhecimento 

pode ser demostrada de comum acordo pelos pensadores críticos de qualquer lugar. Por 

outras palavras, a posição filosófica do realismo é a de que a realidade tem uma 

existência independente da consciência de quem a perceciona.  

 

b) A Idade Média 

As ideias de Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos, incluindo os seus 

pensamentos sobre o desenvolvimento das crianças, continuaram a ser apreciados no 

mundo Romano. 
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Contudo, os Romanos viam as crianças como pequenas criaturas alegres e 

afetuosas que precisavam de disciplina e de amor (French, 1977; Hughes, 1995). 

Contudo, após o declínio da civilização Romana por volta de 400 d. c., muita da 

sabedoria grega e romana perdeu-se durante a Idade Média para os Europeus. 

 

Felizmente, muitas das ideias sobre o desenvolvimento humano expressas pelos 

filósofos gregos foram preservadas no mundo Árabe e foram reintroduzidas 

gradualmente na Europa através dos escolásticos Cristãos, pelos viajantes através da 

tradição oral, e eventualmente pela impressão de livros. Antes da redescoberta dos 

filósofos gregos, a Idade Média (do Século XI ao Século XIV) foi um período no qual 

os assuntos relacionados com o desenvolvimento da criança foram negligenciados. Foi 

um período de tempo caracterizado pela preocupação com a morte, uma vasta 

ignorância, uma educação mínima, uma falta de respeito pelos mais idosos e pela sua 

sabedoria, pelo frequente abandono de crianças pequenas, e pouco reconhecimento 

pelas necessidades específicas das crianças e dos adolescentes (Watson, 1978). 

 

O comportamento adequado para as crianças era determinado pela doutrina 

religiosa, em vez da personalidade da criança e nível de desenvolvimento. Na realidade, 

a infância muitas vezes consistia na luta diária para sobreviver à guerra, à doença e ao 

caos político. 

 

O pessimismo da Europa Medieval pode ser atribuído em parte à doutrina 

teológica do pecado original – a crença de que a natureza humana é basicamente 

imperfeita. Uma criança ao longo do seu desenvolvimento, tinha de seguir um estreito 

caminho de educação religiosa a fim de impedir o pecado e permitir a revelação das leis 

universais de Deus (Muuss, 1988). Obediência inquestionável era esperada das crianças, 

e medidas de disciplina severa seguiam-se a qualquer sinal de mau comportamento. 

Como as crianças eram necessárias para trabalhar desde tenra idade, os brinquedos, os 

contos de fadas e o faz-de-conta eram praticamente desconhecidos. Nas pinturas, as 

crianças pareciam adultos em miniatura, a sua roupa era meramente uma versão menor 

do vestuário do adulto. Em suma, muito do tratamento específico das crianças que hoje 

em dia é tido como garantido, não havia evidências dele durante a Idade Média na 

Europa (Aries, 1962). 
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c) O Renascimento 

No fim da Idade Média, os pensamentos gregos sobre as ideias filosóficas e as 

suas consequências no desenvolvimento da criança regressaram gradualmente. O 

período conhecido como Renascimento (o Século XV e o Século XVI), foi um período 

de tempo de grande progresso literário e cultural para uma grande parte do Mundo 

Europeu (Watson, 1978). Foi um tempo de abertura a novas ideias em todas as áreas das 

artes e ciências, de tal modo que preparou a estrutura para o estudo renovado do 

desenvolvimento da criança. Isto não quer dizer contudo, que as crianças da Renascença 

beneficiaram automaticamente desta nova abertura. Na realidade, as crianças da 

Renascença eram vistas como sendo menos importantes que os adultos e eram 

colocadas muitas vezes na mesma categoria dos doidos ou dos velhos senis (Tucker, 

1974). Considere-se este ditado popular da altura: “Who sees a child sees nothing” 

(Whiting & Whiting, 1968). 

 

Foi só no Século XVII que as atitudes Europeias sobre as crianças e a infância se 

tornaram notavelmente mais positivas. Em oposição à insensibilidade do período 

medieval, os anos de 1600 foram caracterizados por uma ênfase às diferenças 

individuais assim como às fases de desenvolvimento. Por exemplo, John Amos 

Comenius propôs quatro fases de seis anos às quais correspondiam objetivos 

educacionais. Essas fases focavam a perceção (0 – 6 anos), a imaginação (6 – 12 anos), 

a racionalidade (12 – 24 anos) (Muuss, 1988). Embora essas fases possam parecer 

pouco sofisticadas para os padrões modernos, a questão é que durante a Idade Média 

não havia sequer interesse sobre a infância nem sequer consideravam a possibilidade de 

haver fases de desenvolvimento. 

 

Um dos pensadores que mais influenciou o Século XVII, foi o filósofo britânico 

John Locke (1632 – 1704), cujo trabalho sobre o desenvolvimento da criança e a 

educação foi vastamente lido. A filosofia de Locke, o Empirismo Britânico ilustrava 

uma nova conceção da natureza humana, a qual iria mudar a direção do pensamento 

científico para sempre.  

 

Locke acreditava que a mente humana de uma criança ao nascer era uma “tábua 

rasa” e todo o conhecimento do mundo chegava através dos sentidos. Como as crianças 

estavam vazias ao nascer, elas precisavam da mão forte dos adultos para as moldarem 
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no que elas se iriam tornar, e uma boa ilustração do Século XVII, do interesse da 

infância é a popularidade da opinião de Locke sobre a educação da criança. 

Especialmente popular foi o seu livro “Some Thoughts Concerning Education” 

publicado em 1693, no qual defendia a firmeza ao educar uma criança, ele condenava a 

condescendência e avisava os pais de que não deviam deixar nunca as crianças 

escolherem por si próprias. Contudo, ele parecia amar as crianças e preocupar-se com o 

seu bem – estar; ele encorajava a afabilidade, a honestidade e a racionalidade e 

aconselhava os seus leitores a evitarem o castigo físico. 

 

d) O Iluminismo 

Enquanto que os filósofos do Século XVII manifestaram um interesse decisivo 

sobre as crianças e o seu desenvolvimento, mesmo assim eles viam-nas como crianças 

imaturas com necessidade de civilização. Isto porque eles viam a natureza básica dos 

seres humanos como selvagem e desordenada. Pelo contrário, o período conhecido 

como o Iluminismo trouxe uma nova visão e mais otimismo sobre a natureza humana 

em geral, e em especial sobre a infância. 

 

Talvez o ponto de vista que melhor exemplifica a perspetiva Iluminista sobre a 

infância foi expressa pelo filósofo Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778). Segundo a 

filosofia do Naturalismo de Rousseau, as crianças nascem puras e são corrompidas 

pelos males da sociedade. Elas chegam a este mundo preparadas por Deus com um 

plano para o seu desenvolvimento, e nenhum mal se aproximará delas se lhes for 

permitido crescer com o mínimo supervisionamento. John Locke tinha argumentado um 

século antes que não deve ser permitido às crianças tomarem elas próprias decisões; 

contudo, Rousseau defendia que não se devia dizer às crianças o que estas deveriam 

fazer, porque elas tinham a sua própria maneira de ver o mundo. 

 

Como outros antes dele, que estavam interessados no desenvolvimento do ser 

humano, Rousseau descreveu o processo em termos de fases. Ele acreditava que haviam 

cinco fases de desenvolvimento, e que elas correspondiam à evolução da cultura 

humana: sentimento de prazer e dor (do nascimento até aos cinco anos), consciência 

sensória selvagem (dos 5 aos 12 anos), exploração e funcionamento racional (dos 12 aos 

15 anos), interesses sociais e emocionais (dos 15 aos 20 anos) e maturidade espiritual 

durante a idade adulta. 
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Pelos padrões de hoje, essas fases podem parecer simplistas e não científicas. 

Contudo, elas servem para ilustrar a visão do Iluminismo sobre o desenvolvimento 

humano enquanto um processo ativo e dinâmico que surgiu na Europa do Século XVIII 

e que iria influenciar o pensamento das teorias hereditárias. 

 

e) O Tempo da Ciência 

À medida que o Século XIX se aproximava, o crescente acesso à educação 

ajudou a promover a Revolução Tecnológica que acabou por alterar a visão sobre a 

infância. Embora as obras dos filósofos continuassem a influenciar as perceções da 

sociedade sobre o desenvolvimento da criança e da educação, a principal fonte de 

informação sobre as crianças já não era a filosofia mas o domínio da ciência. 

 

Charles Darwing (1809 – 1882), o defensor principal da teoria da evolução, 

defendia que os seres humanos representam o elo mais elevado ao longo da cadeia da 

vida, começando esta pelos organismos de uma célula, e ele propôs a continuidade entre 

os humanos e o comportamento animal inferior e o funcionamento mental 

(Charlesworth, 1992). De acordo com este conceito da seleção natural, os indivíduos de 

qualquer espécie que estivessem melhor equipados para se adaptarem ao meio em 

mudança – por razões sociais, emocionais, físicas ou intelectuais – irão sobreviver para 

se reproduzirem. Este conceito pode ter influenciado os teóricos do início do Século 

XX, muito especialmente Jean Piaget, para enfatizarem o funcionamento adaptativo 

dinâmico da mente em vez de tentarem descrever em detalhe os elementos da estrutura 

mental (Charlesworth, 1992). 

 

Talvez a contribuição de maior “desenvolvimento” fosse o seu diário que 

publicou sobre as atividades do seu filho quando era pequeno, onde demonstrou a 

importância do desenvolvimento individual para a compreensão da evolução humana 

(Kessen, 1965; Watson, 1978). 

 

Quem contribui também para a nova visão científica do desenvolvimento da 

criança foi o cientista britânico Francis Galton (1822 – 1911). Entre os vários interesses 

de Galton estava o seu objetivo em determinar a origem das diferenças individuais 

humanas, e para tal ele testou centenas de pessoas de todas as idades. Desenvolveu uma 

variedade de testes e questionários, inclusive um teste de inteligência preliminar. 
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Ajudou a aperfeiçoar os procedimentos estatísticos para serem utilizados na 

investigação. O mais importante foi que impulsionou as abordagens “científicas” para 

estudo da natureza humana, e incentivou o uso das observações sistemáticas como meio 

de recolha de dados (Reinert, 1979; Watson, 1978). 

 

O Século XIX testemunhou uma revolução do pensamento sobre o 

desenvolvimento da criança. O debate filosófico e o dogma religiosa foram substituídos 

pelo método científico. Por exemplo, os requisitos para o desenvolvimento das crianças, 

foram documentados e postos ao dispor dos pais na forma de manuais de puericultura. 

Os livros eram escritos especialmente para as crianças, a roupa era desenhada para as 

suas atividades, a disciplina tornou-se menos severa e as restrições foram estabelecidas 

consoante as idades e as horas de trabalho das crianças. Foi introduzido o ensino 

obrigatório, retirando muitas crianças do domínio do trabalho e a família tornou-se o 

berço do desenvolvimento (com os homens e as mulheres a adotarem papéis distintos). 

Um grande esforço foi feito para compreender os padrões complexos de mudança nas 

crianças.    

 

f) O Século XX 

No fim do Século XIX, começou a surgir um campo de estudo preocupado 

especialmente com as maneiras pelas quais as crianças se desenvolvem. O estudo do 

desenvolvimento da criança era agora visto como um empreendimento científico em vez 

de um conjunto de problemas filosóficos, subitamente parecia possível compreender e 

aperfeiçoar o processo de educar as crianças. 

 

O aparecimento de um movimento do estudo científico genuíno das crianças não 

significa contudo, que existe uma aceitação total quanto aos mecanismos de 

desenvolvimento. Assim como os autores iniciais tinham discordado sobre as 

influências da hereditariedade e do meio no processo de desenvolvimento, o mesmo 

aconteceu com os teóricos do Século XX.  
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2. As Teorias do Desenvolvimento 

 

Para Hughes, Noppe e Noppe (1996), o desenvolvimento de uma criança é um 

estudo interdisciplinar dos processos de desenvolvimento envolvidos na mudança física, 

social, emocional e intelectual desde a conceção até à adolescência, e dos numerosos 

fatores biológicos e culturais que influenciam esses processos. 

 

Todo o desenvolvimento implica mudança, mas nem toda a mudança representa 

um desenvolvimento genuíno. Desenvolver-se significa ser a consequência de 

transformar-se. Assim, um sentido de evolução definitivo está presente nos processos de 

desenvolvimento; ou seja, uma situação não só resulta mas emerge diretamente da que a 

precede. Pelo contrário, uma mudança de não progressão é uma transição que não 

requer evolução. 

 

Uma vez que o desenvolvimento de uma criança é um processo ordenado 

relacionado com o surgimento de uma situação com outra, o estudo do desenvolvimento 

da criança envolve muito mais do que um mero catalogar de acontecimentos que 

ocorrem na vida das crianças à medida que crescem (Murphy, Heider & Small, 1986). 

 

É importante relembrar que o comportamento humano muitas vezes não se 

encaixa nas normas. Contudo, a individualidade do desenvolvimento não significa que o 

processo não possa ser estudado cientificamente. Toda a investigação científica começa 

com o estudo de casos individuais de fenómenos físicos ou psicológicos e termina com 

a generalização desses casos relativos ao fenómeno. 

 

Uma vez que o desenvolvimento da criança é uma experiência única, as normas 

de comportamento não se aplicam uniformemente. Naturalmente que existem 

semelhanças nos padrões de desenvolvimento das crianças, uma vez que todas são 

membros das mesmas espécies e muitas são criadas em contextos sociais semelhantes. 

Contudo, a infinita complexidade do indivíduo, a complexidade do meio no qual o 

desenvolvimento ocorre e a natureza complexa da interação da criança com o meio, 

garante praticamente que duas crianças não se desenvolvam exatamente da mesma 

maneira.  
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O desenvolvimento individual de uma criança é um processo de integração 

constante de experiências em estruturas formadas previamente, é uma descoberta 

contínua que começa na conceção e termina quando a criança entra na idade adulta. O 

processo de desenvolvimento é muitas vezes descrito em termos de fases de idades. 

 

Qual é a relação entre a idade cronológica e o desenvolvimento da criança? 

 

Kessen (1965) propôs que uma característica pudesse ser considerada 

desenvolvimento, se pudesse ser relacionada com a idade de uma maneira ordenada. Ele 

argumentava que a própria idade não era o equivalente ao desenvolvimento; uma vez 

que, como o desenvolvimento era afetado por muitos fatores além da idade e porque 

existem variações individuais vastas na relação do crescimento humano. Ou seja, o 

desenvolvimento de uma criança ocorre num determinado período de tempo, mas o 

tempo em si não é uma condição suficiente para haver desenvolvimento. Não devemos 

esperar que todos os seres humanos se desenvolvam ao mesmo ritmo, mesmo assim 

medimos as nossas idades cronológicas pelas mesmas unidades de tempo. 

 

Se a idade e o desenvolvimento não devem ser vistos como equivalentes, o que é 

que pode ser dito sobre o conceito das fases? 

 

O período da infância é muitas vezes dividido em fases ou etapas de 

desenvolvimento. Uma fase ou etapa de desenvolvimento pode ser vista como um 

período de tempo no qual o ciclo da vida é caracterizado como um conjunto de 

características físicas, emocionais, intelectuais ou sociais; ou seja, existe uma coerência 

nas fases. 

 

O conceito de fase pode dar origem a uma falsa ideia de as fases das crianças 

serem estáticas. Todavia, as fases são tudo menos estáticas, uma vez que incluem o 

desenvolvimento contínuo. 

 

Apesar das fases ou etapas de desenvolvimento estarem associadas a idades 

cronológicas, são pontos de referência valiosos; a mudança individual é a característica 

predominante do desenvolvimento das crianças. 
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Uma das mais antigas controvérsias na história da filosofia, e mais tarde também 

no campo do desenvolvimento das crianças é a controvérsia ambiente versus 

hereditariedade: Será o comportamento determinado por fatores biológicos ou genéticos 

do organismo? (Hereditariedade) ou pela experiência externa do mundo? (Ambiente). 

Esta questão foi representada no início do Século XX, pelos teóricos maturacionistas em 

oposição aos behavioristas. 

 

Historicamente, desenvolveram-se duas visões opostas sobre a natureza humana, 

e a polarização dessas visões é chamada a controvérsia ambiente – hereditariedade. As 

teorias de hoje do crescimento e do desenvolvimento da criança continuam a refletir 

aspetos destas teorias antagónicas. A interpretação maturacional deriva de filósofos 

como Rousseau, que via as crianças como flores a desabrochar, segundo um plano inato. 

A visão ambientalista é iniciada por John Loke (1623 – 1704), o qual defendia que os 

humanos eram essencialmente passivos e recetivos, e a aprendizagem é o resultado da 

receção de estímulos na mente dos outros e do ambiente. Muitas teorias behavioristas de 

hoje derivam desse ponto de vista. 

 

Uma terceira maneira de se considerar o desenvolvimento da natureza humana é 

a perspetiva interaccionista/ construtivista. Esses teóricos defendem que a aprendizagem 

existe como um resultado das interações entre o desabrochar natural da criança ou o 

desenvolvimento maturacional e as influências ambientais ou estímulos. À medida que 

as crianças se desenvolvem e amadurecem, constróem o seu próprio conhecimento 

interior ao agirem sobre os estímulos do ambiente. 

 

Desde a década de 60 (do Século XX) que alguns “desenvolvimentistas” se 

concentraram sobre como a cultura e o contexto afetam a aprendizagem, e surgiu uma 

nova psicologia cultural (Lucariello, 1995). Tal produz uma quarta perspetiva sobre o 

desenvolvimento. Até um determinado momento, a cultura e o desenvolvimento eram 

estudados como entidades separadas, os psicólogos culturais viam o desenvolvimento 

como inseparável do contexto cultural em que ocorre. As diferenças individuais, em 

fases de desenvolvimento diferentes, são explicadas pelo como os indivíduos atuam 

perante os acontecimentos e respondem às pessoas no seu meio. De facto “in this view 

human experience is the construction of reality” (Scarr, 1992, p.5). A realidade é 

influenciada pelas condições culturais e sociais, na qual a criança nasce e cresce. 
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Nos últimos 50 anos, um número considerável de pesquisas, resultaram numa 

melhor compreensão do comportamento da criança. Ao se observar as ideias teóricas 

básicas sobre o desenvolvimento, estas ajudam-nos a clarificar a controvérsia da 

hereditariedade versus ambiente, que parece continuar. 

 

Hoje em dia, muitos psicólogos veem a aprendizagem como um resultado da 

combinação das influências genéticas, ambientais e culturais (Dworetzky, 1990). Ao se 

olhar para as crianças, a partir dos diferentes pontos de vista, das diferentes teorias 

seremos capazes de ter uma perspetiva mais vasta sobre as crianças. 

 

a) As Teorias Behavioristas 

A teoria behaviorista está baseada na teoria do desenvolvimento do ambiente e 

tem as suas origens na filosofia de John Loke, que via as crianças como uma tábua rasa. 

A tábua seria “escrita” por aqueles que educavam a criança através de uma série de 

recompensas e castigos. 

 

Historicamente, acreditavam que a aprendizagem acontece porque uma pessoa 

recebe uma recompensa, ou um reforço, por uma ação ou uma resposta correta a um 

estímulo (Skinner, 1974). As crianças são condicionadas por uma série de estímulos e 

respostas, e a aprendizagem resulta do condicionamento fornecido pelos adultos e pelo 

meio. Elas aprendem por terem as suas necessidades ou não, por outra pessoa ou por 

fatores ambientais. 

 

Nem toda a aprendizagem resulta do condicionamento direto. As crianças podem 

observar o comportamento e formarem imagens mentais dele. Mais tarde, irão tentar 

imitar o comportamento observado, principalmente se acreditarem que irão ser 

recompensadas (Bandura & Walters, 1959). À medida que as suas respostas forem 

reforçadas de várias maneiras, o comportamento torna-se mais consistente. 

 

Os behavioristas também acreditam que o comportamento inadequado ou 

indesejado nas crianças, pode ser eliminado simplesmente por o ignorarem. 

 

Os behavioristas utilizam abordagens experimentais cuidadosamente controladas 

para testarem as suas teorias. Os resultados das suas investigações têm sido usados para 
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desenvolverem programas para as crianças e estratégias para os professores. Em muitos 

casos, a investigação conduziu ao desenvolvimento de grelhas de reforço, feitas para 

ajudar as crianças a desenvolverem habilidades específicas e a mudarem 

comportamentos indesejáveis. Esses programas têm o apoio dos educadores que 

favorecem novas abordagens ao ensino, nas quais os professores determinam as 

finalidades do programa e os objetivos, a seguir selecionam as atividades do currículo 

para a concretização dessas finalidades. 

 

b) As Teorias Maturacionais 

Rousseau aconselhou os seus contemporâneos a amarem a infância, a 

aproveitarem o brincar, os seus prazeres e o seu espírito admirável (Rousseau, 1947). 

No seu livro “L’Emile”, ele recomendou que as crianças fossem deixadas a amadurecer 

como uma peça de fruta numa árvore, de modo a que o caráter natural e adorável da 

criança florescesse sem a orientação do adulto. Gesell, Ilg e Ames (1974), seguidores do 

trabalho de G. Stanley Hall, documentaram que o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças ocorre tão naturalmente como as flores crescem e florescem. Eles dizem que o 

crescimento das crianças é o resultado de “laws and sequence of maturation which 

account for the general similarities and basic trends of child development” (Gesell & 

Ilg, 1940, p.7). Apesar de Gesell reconhecer que o meio desempenha um papel no 

comportamento da criança, ele acreditava que a progressão básica do desenvolvimento 

era inerente e devida ao processo de maturação – contínua e em espiral. Todas as 

crianças passam por fases semelhantes, mas de acordo com o seu próprio ritmo de 

desenvolvimento. 

 

Linguistas como Lenneberg (1967), Chomsky (1965) e Slobin (1966) defendem 

a noção de que o desenvolvimento é o resultado da maturação, pelo menos na 

linguagem. As suas explicações para o rápido desenvolvimento gramatical, semelhanças 

nas fases do desenvolvimento da linguagem entre as crianças de diferentes culturas e as 

novas fases que as crianças produzem, é de que as crianças estão “predispostas” para a 

linguagem. 

 

As teorias maturacionais enfatizam a importância do crescimento maturacional 

para o desenvolvimento e esses conceitos levam a uma crença de que a criança irá 

aprender quando chegar o tempo apropriado para se desenvolver. Por conseguinte, os 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

24 

 

comportamentos exteriores das crianças indicam prontidão e a antecipação do processo 

seria indesejável e prejudicial, se não mesmo impossível. Quando ensina, o adulto 

assume o papel de protetor do desenvolvimento da criança, em vez de inspetor. Isto 

explica a abordagem ao programa, no qual a criança é quem toma a iniciativa e o adulto 

o que responde. O professor ou o adulto proporciona um ambiente de aprendizagem 

centrado na criança, organizado segundo os níveis de prontidão e orienta-se pelo que vê 

a criança fazer para introduzir a satisfação e as experiências das crianças. 

 

c) As Teorias Interaccionistas/ Construtivistas 

Os interaccionistas/ construtivistas defendem que tanto os fatores biológicos 

como os ambientais afetam o desenvolvimento humano de uma maneira recíproca. Mas 

estes teóricos diferem nos aspetos específicos do desenvolvimento e o legado que as 

suas contribuições deram para a compreensão do desenvolvimento certamente que 

difere. 

 

Piaget 

Jean Piaget (1896 – 1980) passou a sua vida a estudar e a interpretar o 

crescimento das crianças. O seu trabalho foi influenciado por Rousseau, que via as 

crianças como sendo ativas; contudo, Piaget (1952) alargou o conceito do desabrochar 

natural ao defender que o conhecimento é criado à medida que as crianças interagem 

com o meio social e físico. Piaget chama a esta interação assimilação, acomodação e 

equilíbrio. À medida que as crianças interagem com o meio, elas formam esquemas ou 

padrões organizacionais. Estas são as bases para estruturas mais complexas, à medida 

que a atividade mental se desenvolve. As crianças usam a assimilação e a acomodação 

para organizarem as suas experiências em estruturas progressivamente mais complexas. 

 

A assimilação é o processo de absorção do novo material numa estrutura 

existente ou esquema. A acomodação é o ato de alterar as estruturas já existentes para 

incluir uma nova situação. A equilibração é a tendência do organismo para efetuar um 

equilíbrio dinâmico entre as estruturas existentes e os novos acontecimentos. 

 

Piaget defende que o bebé, a criança e o adulto, todos eles se adaptam, mas a 

adaptação é diferente em períodos de tempo diferentes. Assim, os esquemas ou 

estruturas que um indivíduo utiliza variam ao longo da vida em sequências 
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relativamente regulares. Essas variações representam fases de desenvolvimento e cada 

fase é distinta das outras. As fases refletem a interação da maturação e da experiência 

sobre as estruturas mentais existentes. As crianças desenvolvem essas fases de 

pensamento na mesma sequência e mais ou menos ao mesmo tempo, apesar de a idade 

exata diferir de indivíduo para indivíduo. 

 

Os quatro períodos do desenvolvimento cognitivo de Piaget são o período 

sensoriomotor (do nascimento até aos dois anos), o período pré-operatório (dos dois aos 

sete anos), o período das operações concretas (dos sete aos onze anos) e o período das 

operações formais (dos onze até à idade adulta). 

 

O trabalho de Piaget é caracterizado pela idade relativa às fases de 

desenvolvimento. Muitos estudos de investigação oriundos de vários cenários culturais 

corroboram as suas descobertas. Hoje em dia, muitos investigadores, a partir do trabalho 

de Piaget, estão a investigar aspetos do desenvolvimento separadamente, como a 

criatividade, a memória e a resolução de problemas, em vez de alargarem as mudanças 

no desenvolvimento. À medida que eles exploram esses assuntos, eles estão a descobrir 

que as alterações de uma fase para a próxima podem ser menores do que se pensara 

anteriormente. 

 

A mudança é normalmente gradual e não é abrupta, e algumas provas mostram 

que a qualidade das interações com o meio pode afetar o tempo em que as mudanças 

irão ocorrer para algumas crianças. 

 

Vygotsky 

Os psicólogos culturais foram fortemente influenciados pelas teorias do 

psicólogo e filósofo russo Vygotsky (1896 – 1934). Vygotsky e Piaget eram 

contemporâneos e conheciam o trabalho um do outro e existem semelhanças nos seus 

pontos de vista. 

 

Vygotsky como Piaget, acreditava que o desenvolvimento não poderia ser 

explicado por um único fator, como as influências biológicas e maturacionais ou os 

fatores sociais e ambientais; mas o desenvolvimento dependia da interação desses 
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fatores. As opiniões de Vygotsky e Piaget sobre o desenvolvimento diferem, apesar de 

cada um enfatizar a relação entre o interior do organismo e o meio social. 

 

A ênfase de Piaget era na realização pessoal enquanto se interage com o 

ambiente externo. A ênfase de Vygotsky era no efeito que os processos socioculturais 

tinham ao estimular o desenvolvimento individual (Biddell, 1992). 

 

Para Vygotsky era fundamental a noção de que o desenvolvimento ocorre como 

resultado das interações sociais que as crianças têm nos seus cenários culturais e 

históricos (Berk & Winsler, 1995). Além disso, as crianças desenvolvem-se em dois 

planos, o natural (ou biológico) e o cultural. Em certos momentos do desenvolvimento 

de uma criança, os fatores biológicos e os fatores maturacionais influenciam as 

estruturas físicas e mentais. Mas à medida que a criança se desenvolve e muda, novas 

influências afetam a mudança. A alteração de fatores sociais torna-se a influência 

predominante do desenvolvimento e por conseguinte oferece melhores explicações para 

as mudanças; contudo, o desenvolvimento continua a efetuar-se no interior de uma dada 

estrutura biológica (Wertsch, 1985). 

 

Vygotsky defendia que os grandes processos mentais se desenvolviam à medida 

que a criança desenvolvia a sua linguagem no contexto com atividades práticas. Antes 

de adquirirem a linguagem, as crianças usam objetos para realizarem as tarefas de uma 

maneira semelhante à dos macacos; contudo, à medida que as crianças adquirem a 

linguagem elas incorporam-na nas suas atividades e a sua ação transforma-se. Elas são 

capazes de planificar e dominar o que as rodeiam com a ajuda de verbalizações. À 

medida que as crianças se desenvolvem, inicialmente fazem uma ação antes de a 

conseguirem descrever; por exemplo, uma criança pode não conseguir contar o que está 

a desenhar, só depois de ter desenhado. Mas a partir dos quatro ou cinco anos de idade, 

as crianças podem olhar para a situação, descrevê-la, e prever a solução à medida que 

executam a atividade (Vygotsky, 1978). 

 

A aprendizagem e o desenvolvimento não são a mesma coisa, mas estão 

interrelacionadas desde o início da vida de uma criança. Nas diferentes fases do 

desenvolvimento, as crianças aprendem coisas diferentes à medida que elas agem de 

maneira independente e interpretam o seu ambiente. Todavia, outras pessoas interagem 
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com a criança e afetam o percurso da aprendizagem.Vygotsky sugeriu que existem dois 

níveis de desenvolvimento nos quais as crianças agem. Um nível de funcionamento é a 

fase na qual as crianças fazem tarefas de resolução de problemas de uma maneira 

independente – nível de desenvolvimento atual. O segundo nível é quando as crianças 

podem fazer a mesma tarefa sob a orientação de um adulto ou de um parceiro mais 

habilidoso – nível de desenvolvimento potencial. À medida que as crianças 

amadurecem, o nível potencial torna-se o nível atual, quando a criança consegue 

desempenhar a tarefa de uma maneira independente. A distância entre estes dois níveis é 

chamada a zona de desenvolvimento próximal (Vygotsky, 1978). Vygotsky defende:  

“that an essential feature of learning is that it creates the zone os 

proximal development, that is, learning awakens a variety of internal 

developmental processes that are able to operate only when the child 

is interacting with people in his environment and in cooperation with 

his peers. Once these processes are internalised, they become part of 

the child’s independent developmental achievement” (Vygotsky, 

1978, p.90). 

 

Vygotsky deu muita ênfase ao nível de desenvolvimento atual das crianças. Ele 

considerava que as crianças deviam ser “testadas” mais vezes para determinar o seu 

nível potencial. Sem um adulto a estimular níveis mais altos de realização, ele 

acreditava que as forças internas da criança não seriam ativas para alcançar o progresso 

na aprendizagem e no desenvolvimento. 

 

d) As Teorias Psicanalistas 

Freud 

As teorias psicanalíticas de Sigmund Freud (1856 – 1939) da personalidade 

humana estão relacionadas com a emoção, a motivação e o desenvolvimento da 

personalidade. Ele via as crianças como estas tendo uma energia sexual que é 

determinada biologicamente, e os fatores ambientais determinam como essa energia é 

aplicada e como as crianças crescem. 

 

Freud definiu três estruturas para explicar a personalidade de uma pessoa. O id é 

a estrutura instintiva que as crianças possuem e que as leva a procurarem satisfação. À 

medida que elas entram em conflito com a realidade, enquanto crescem e se 
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desenvolvem, o ego, surge o seu lado racional. Finalmente, o superego, a parte moral ou 

ética desenvolve-se. 

 

Freud (1949) escreveu que as crianças passam por fases psicossexuais, as quais 

refletem o desenvolvimento de zonas de satisfação. A fase oral (o primeiro ano de vida) 

reflete a necessidade de satisfação a partir da boca. A fase anal (do segundo ao terceiro 

ano) reflete a necessidade de satisfação a partir da área retal. A fase fálica (do quarto ao 

quinto ano) reflete a satisfação a partir dos genitais. A fase de latência (entrada para a 

escola) é a repressão da sexualidade terminando nos anos de pré – adolescência. 

 

Durante a fase genital (começando na puberdade), os adolescentes desenvolvem 

uma consciência da sua própria sexualidade e necessidade de satisfação. À medida que 

uma relação amorosa se desenvolve e amadurece, o prazer provém de dar assim como 

de receber satisfação. 

 

As crianças passam de uma fase para a próxima, como o resultado de um 

desenvolvimento físico, mas também porque as expectativas dos pais mudam em cada 

fase. As mudanças e as expectativas resultam em conflitos nas crianças enquanto se 

dividem entre a procura de satisfação e ir ao encontro das expectativas dos pais que 

exigem a negação dessa satisfação. À medida que esses prazeres são reprimidos, 

desenvolve-se a ansiedade e a criança desenvolve mecanismos de defesa para aliviar 

essa ansiedade. Num desenvolvimento normal, as crianças conseguem controlar os 

conflitos interiores e reduzirem a ansiedade, usando mecanismos de defesa. Mas, 

mesmo quando esses conflitos interiores parecem estar controlados, esses sentimentos 

reprimidos voltam. Freud acreditava que a longo prazo os problemas de personalidade 

como a avareza, a compulsividade, o alcoolismo, a depressão e a promiscuidade 

desenvolvem-se a partir da necessidade de controlar esses sentimentos que retornam. 

 

Embora tenha havido algumas críticas às perspetivas e métodos de investigação 

de Freud, Gleitman (1986) refere duas razões principais para a continuação da 

influência de Freud na psicologia: a) Freud foi o primeiro a indicar que os conflitos 

interiores das crianças têm uma grande influência no seu desenvolvimento; e b) A visão 

de Freud sobre a natureza humana era abrangente, pois ele via os humanos como seres 
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biológicos, sociais, emocionais e racionais para serem compreendidos através da 

psicologia. 

 

Erikson 

Um seguidor de Freud, Erik Erikson (1902 – 1994) focou a sua teoria no ego e 

no que isso significa para o desenvolvimento humano. Erikson (1950) explicou que 

existiam oito fases psicossociais: 

1 – Confiança básica Vs. Desconfiança 

2 – Autonomia Vs. Vergonha e dúvida 

3 – Iniciativa Vs. Culpa 

4 – Produtividade Vs. Inferioridade 

5 – Identidade Vs. Dispersão 

6 – Intimidade Vs. Isolamento 

7 – Criação Vs. Estagnação 

8 – Integridade do ego Vs. Desespero 

 

Cada uma das oito energias psicossociais existe em todas as oito fases e estão 

relacionadas umas com as outras. Contudo, cada energia tem um período crítico para o 

desenvolvimento, e as oito fases seguem uma sequência e estrutura própria. Segundo 

Erikson, os valores culturais e sociais também afetam a maneira como as pessoas 

constróem e mantém o desenvolvimento de uma fase para a outra (Levine, Jakubowski 

& Cote, 1992). Para uma criança desenvolver um padrão normal de comportamento, o 

atributo positivo da fase necessita de ser satisfeito no período crítico antes de se 

desenvolver a nova fase. O desenvolvimento de uma pessoa desde uma criança 

confiante a um idoso ou uma idosa com uma integridade do ego depende de uma 

integração com sucesso em todas as fases.  

 

e) A Teoria Ecologista 

Assim como os interaccionistas/ construtivistas, os teóricos do contexto – 

cultural reconhecem que tanto os fatores biológicos como os ambientais têm uma 

influência recíproca no desenvolvimento. Contudo eles diferem, pois os psicólogos 

culturais acreditam que esses fatores podem ter efeitos diferentes no desenvolvimento 

cognitivo, dependendo do contexto cultural e histórico no qual o desenvolvimento 

ocorre. Assim, para compreender o desenvolvimento individual, os psicólogos culturais 
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acreditam que é necessário compreender as relações sociais e as interações desse 

indivíduo (Berk & Winsler, 1995). 

 

Brofenbrenner 

Outra teoria associada ao estudo do contexto cultural é o paradigma de 

desenvolvimento de Brofenbrenner rotulado de “modelo de desenvolvimento 

bioecológico” (Brofenbrenner & Ceci, 1994). Esta teoria é o resultado do trabalho de 

Brofenbrenner nos sistemas ecológicos que afetam o desenvolvimento das crianças, 

todos os que trabalham com esta teoria consideram os fatores contextuais como um 

ingrediente básico do desenvolvimento intelectual. Assim como Vygotsky, esta 

perspetiva vê o contexto como um elemento que diferencia e atualiza o potencial 

biológico. Assim, o ambiente que inclui os contextos históricos, sociais, intelectuais e 

físicos tem um papel principal no desenvolvimento da cognição. E em cada um dos 

contextos, as interações que se difundem entre a criança e as outras pessoas, objetos e 

símbolos são o que desprende a criança do potencial desatualizado (Ceci & Hembrooke, 

1995). 

 

À medida que se fazem comparações, verificamos que a visão bioecológica vai 

além do pensamento interaccionista para incluir múltiplos recursos intelectuais, tipos de 

contexto (chamados processos proximais) e a motivação ao longo do desenvolvimento 

do meio. A inter-relação entre a biologia e a ecologia traz mudanças, nas quais elas 

próprias produzem mudanças, produzindo uma cascata de efeitos os quais são novas 

possibilidades. Por este motivo, os teóricos dizem que a mudança no desenvolvimento 

nem sempre é linear mas sinergética e holística; assim, a eficiência do processo 

cognitivo depende de aspetos do contexto (Ceci & Hembrook, 1995). 

 

 

3. O Género e o seu Papel no Desenvolvimento Social da Criança 

 

A partir dos vários teóricos ficamos a saber como é explicado o comportamento 

das crianças e passamos a compreender como o desenvolvimento numa área se 

interrelaciona com o desenvolvimento noutra área. As crianças não se desenvolvem 

fisicamente isoladas do seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Cada aspeto 
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do desenvolvimento vai influenciar grandemente outras áreas do desenvolvimento 

(Berk, 1991). 

 

Certos acontecimentos no desenvolvimento são semelhantes em todo o mundo, 

mas outros dependem de mudanças nos fatores sociais – culturais – contextuais.As 

crianças quando nascem chegam a este mundo totalmente dependentes, mas também 

chegam com muitas competências percetuais. Essas competências permitem-lhes 

procurar o contacto humano tão necessário para o seu desenvolvimento (Scarf, 1995). 

 

A competência social é uma capacidade humana básica que inclui ser capaz de 

funcionar numa variedade de ambientes sociais e ter as habilidades e a compreensão 

necessária para construir amizades com pares. Essas habilidades são elementos 

importantes na vida de uma criança. 

 

A competência social está ligada ao desempenho social total de uma pessoa, e 

concentra-se na “eficácia, na relevância social e na utilidade funcional do desempenho” 

(Kratochwill & French, 1984, p.332). 

 

O desenvolvimento da competência social é uma meta importante para a 

educação das crianças em idade pré-escolar. As crianças são socializadas primeiramente 

na família, desenvolvendo relações com os seus pais e irmãos que lhes ensinam o seu 

papel e como funcionar enquanto membros daquele grupo social. Nas creches e pré-

escolar, elas assumem um novo conjunto de papéis, tendo que aprender como lidar com 

as exigências de várias relações e, portanto, devem adquirir um novo conjunto de 

entendimentos e competências (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). 

 

As habilidades sociais referem-se aos comportamentos que levam à aceitação 

por parte dos pares ou que se correlacionam consistentemente com esses fenómenos. O 

treino das habilidades sociais refere-se a uma intervenção voltada para o 

aperfeiçoamento desses comportamentos (Hughes & Sullivan, 1988), no qual podem ser 

utilizadas dramatizações e histórias para ajudar as crianças a desenvolverem a sua 

competência social. 
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É extremamente importante para as crianças desenvolverem interações sociais 

positivas nos seus primeiros anos de vida; pois, dependendo das formas de relações que 

elas desenvolverem durante este período, estas vão afetar o seu desempenho académico 

posterior, os seus sentimentos sobre si mesmas, as suas atitudes em relação aos outros e 

os padrões sociais que elas vão adotar. 

 

 Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, têm surgido 

pesquisas de investigação as quais, revelaram que o número de crianças que fazem parte 

da sala de Jardim de Infância é irrelevante para a constituição de grupos de pares 

(Blatchford, Edmonds & Martin, 2003), estando apenas relacionado com o desempenho 

académico e com a adaptação em termos sociais e comportamentais ao Jardim de 

Infância (Grissmer, 1999). 

 

  Não há dúvida que as crianças se influenciam umas às outras (Hartup, 1999), 

mas as interações de grupos de pares do mesmo sexo nos Jardins de Infância afetam a 

sua adaptação tanto a curto como a longo prazo (Fabes, Hanish & Martin, 2003a), isto 

porque é durante essa faixa etária que as crianças começam a mostrar grandes 

preferências por colegas de brincadeira do mesmo género (Maccoby & Jacklin, 1987); 

assim, tanto os meninos como as meninas passam a maior parte das suas interações 

sociais com crianças do mesmo género (Fabes, Shepard, Guthrie & Martin, 1997; 

Maccoby & Jacklin, 1987). 

 

  Verifica-se também que as brincadeiras dos grupos do mesmo sexo são mais 

intensas, quando essas atividades são desestruturadas e sem a intervenção do adulto 

(Maccoby, 1990; Maccoby & Jacklin, 1987; Thorne, 2001). 

 

  Como já foi referido, o Jardim de Infância proporciona um contexto favorável há 

existência da formação de grupos de pares do mesmo sexo; além disso, esses grupos de 

pares e as interações que se estabelecem entre os pares têm uma influência muito grande 

no comportamento e desenvolvimento da criança, em especial quando os pares são do 

mesmo sexo (Martin & Fabes, 2001). 

 

  Neste momento, nos estudos sobre as interações de pares de outro sexo ou de 

pares mistos, está implícito que nem todos os pares, nem todas as interações de pares 
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têm o mesmo potencial para influenciar a adaptação da criança no Jardim de Infância 

(Forbes, Hanish & Martin, 2003a). O facto de as crianças passarem a maior parte do 

tempo a brincarem em grupos de pares do mesmo sexo revela que os meninos e as 

meninas crescem numa cultura de pares distinta (Maccoby, 1990). 

 

  Serbin, Moller, Gulko, Powlishta e Colburne (1994) demonstraram que a 

segregação de sexos afeta o desenvolvimento das crianças, por canalizar os seus 

interesses e experiências e por limitar os comportamentos e as atividades em que se 

envolvem. 

 

  O brincar dos rapazes promove experiências diferentes do brincar das raparigas. 

Os grupos dos rapazes são maiores e eles brincam em lugares mais públicos, com menor 

proximidade e menor supervisão do educador, ao contrário das raparigas (DiPietro, 

1981; Fabes, Martin & Hanish, 2003b; Smith & Inder, 1993). 

 

 

3.1. O género na socialização da criança 

 

Historicamente, a criança era tratada de maneira diferente, considerada como um 

ser que não produzia, inútil e ainda atrapalhava nos afazeres dos adultos. Este contexto 

esteve presente até meados do século XVIII, quando a criança saiu do anonimato e 

passou a ser considerada um ser diferente dos adultos na idade, na maturidade e, em 

especial, na necessidade de atenção e zelo; é neste momento que se deu ênfase à 

infância da criança. Desde muito cedo, as crianças são condicionadas a agir como 

menino e como menina, essa distinção está impregnada de significados culturais da 

sociedade em que estão inseridas (Zilberman, 1985). 

 

Carvalho (1998) destaca o género como sendo  

“(...) um elemento constitutivo das relações baseadas nas diferenças 

que distinguem os sexos. Género implica a construção social do ser 

mulher e do ser homem. Dessa forma, género encontra-se imbricado 

nos conceitos de identidade sexual, papel sexual, e no de relações 

entre os sexos”. (Carvalho,1998, p. 21).  
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Neste sentido estabeleceu-se, historicamente, no âmbito social uma distinção das 

ações, gestos, papéis, comportamentos e atribuições de cada género. Destaca-se que, “O 

fator social é importante na apropriação do conhecimento dos indivíduos, isto é, nas 

relações que estabelece durante sua vida, internaliza os elementos de sua cultura 

construindo seu universo intrapsicológico a partir do mundo externo” (Ferrari, 2006. p. 

18). 

 

Historicamente, criou-se o conceito perante a sociedade de que “…os meninos, 

vestem azul, são bagunceiros, objetivos e racionais, gostam de aulas de matemática e 

se dão melhoror nos esportes. Meninas preferem o rosa, são organizadas, mais 

sensíveis, tem mais disciplina e se destacam na língua português. Quantas vezes você já 

não ouviu, disse ou pensou umas destas frases?” (Biagio, 2005, p. 33) 

 

Esses conceitos iniciam-se na infância, porém, ensinados pelos adultos que 

ambicionam que os seus filhos sejam crianças perfeitas, sendo o seu orgulho. O status 

infantil é pano de fundo para os pais na conceção de ser menino ou menina. Exaltam 

que o menino é mais esperto, mais corajoso, “Forte como o pai!” ao contrário da 

menina que é mais obediente, mais sensível e bem comportada, “Boazinha como a 

mãe!” (Ribeiro, 1990, p. 10). Para contrapor estes conceitos impregnados 

historicamente na sociedade atual, no que se refere às questões de género: ser 

homem/menino e ser mulher/menina, Ribeiro (1990) apresenta a possibilidade de suprir 

o pré-conceito de que há brinquedos de meninos e outros de meninas. Pré-conceitos 

estes que variam de cultura para cultura, de época para época, estando sempre presentes 

no meio social. 

 

Biologicamente, cada ser nasce com o sexo masculino ou com o sexo feminino e 

constrói-se homem ou mulher de acordo com o meio social em que se insere. Ou seja, 

“a construção do gênero vai se dando no dia a dia, à medida em que a criança vai 

sendo socializada na família, na escola, na comunidade e vai introjetando o modelo de 

homem ou de mulher que lhe é apresentado” (Brunelli, 2004, p. 10). Percebe-se então 

que  

“as crianças acabam reproduzindo aquilo que ouvem ou veem em 

relação às conceções de gênero (...). Elas aprendem desde cedo, por 

exemplo, que rosa é cor de menina e azul é cor de menino. Daí 
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acontece muitas vezes, do menino não querer pintar com lápis de cor 

de rosa porque isso é coisa de menina. E se ele quer brincar na casinha 

com as bonecas ou com as panelinhas as próprias meninas se sentem 

incomodadas “ (Biagio, 2005, p. 34).  

 

Todos somos pessoas diferentes. Umas pessoas são gordas, outras são magras, 

umas são altas, outras são baixas, há as que são corajosas, há as que são medrosas. As 

pessoas possuem estilos de vida diferentes, corte de cabelo, gosto por música, comida, 

leituras… e não deixam de ser elas mesmo por terem gostos e preferências diferentes.  

“Essa diferença, (...) a gente vai encontrar de pessoa para pessoa, e 

não por ser homem ou mulher. Não é por serem meninos, que todos 

vão ser iguais. Ou por serem meninas, que todos terão o mesmo jeito. 

Cada um é diferente do outro. O que devemos fazer é aceitar as 

pessoas do jeito que elas são” (Ribeiro, 1990, p. 15).  

 

Como um processo flexível, as diferenças dão origem à constituição da 

identidade ao longo da existência, ou seja,  

“o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas” (Souza, 2006, p. 8). 

 

No sentido de que os homens e as mulheres são diferentes: na estrutura corporal, 

no modo de pensar, de agir, um não é melhor do que o outro e nem deve ter privilégios 

sobre o outro. Louro (2001), considera que enquanto a identidade de género está 

relacionada com a identificação histórica e social dos sujeitos que se reconhecem como 

femininos e masculinos, a identidade sexual está relacionada diretamente com a maneira 

com que os indivíduos experienciam os seus desejos corporais. No cerne dessas 

reflexões, assume-se a premissa de igualdade na diferença, onde as mulheres/meninas e 

os homens/meninos tenham as mesmas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e 

social. Tendo liberdade de tomar decisões sobre a própria vida com a mesma dignidade 

e iguais possibilidades de pensar, sentir e agir (Ribeiro, 1990). 
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Se considerarmos o conhecimento difundido pelo senso comum, entendemos o 

sexo anatómico como uma característica diferenciadora da identidade sexual de uma 

pessoa. Ou seja, o argumento de que os homens e as mulheres são biologicamente 

distintos e que a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar, e na 

qual cada um deve desempenhar um papel determinado, acaba por ter o caráter de 

argumento final, e definitivo. “Seja no âmbito do senso comum, seja revestida por uma 

linguagem “científica”, a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual serve para 

compreender e justificar a desigualdade social.” (Louro, 1996, p. 34). 

 

Segundo Louro (1996), o final da década de 70 e os anos 80 do século XX, 

trouxeram novas conceções. Os estudos feministas colocaram em questão os 

paradigmas da “biologização” dos sexos, que viam nas diferenças biológicas uma 

explicação e uma justificação para as desigualdades entre os homens e as mulheres, 

construindo um novo campo de estudo: o género. De acordo com Scott (1995), a 

utilização do termo género constituiu um dos aspetos do que se poderia chamar de 

procura da legitimidade académica para os estudos feministas nos anos 80. Esses 

primeiros estudos desenvolvidos no campo do feminismo, apesar dos seus esforços para 

reivindicarem os direitos das mulheres, também trabalharam com a noção de uma única 

identidade de mulher, sem distinções, sendo essa categoria definida sempre no singular 

e não no plural. Através da história, podemos observar como as próprias feministas 

percebem essa dificuldade, na medida em que as ativistas negras ou simplesmente de 

outros locais do planeta não se identificavam com os princípios enunciados (Louro, 

2001; Meyer, 2003). 

 

Surge, então, a necessidade de um termo que tivesse uma maior abrangência 

como categoria de análise: o género (Scott, 1995). Assim, o género pode ser entendido 

como um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças 

percebidas entre os sexos, fornecendo um meio de descodificar o significado e de 

compreender as complexas conexões entre as várias formas de interação humana (Scott, 

1995).  

 

A articulação do género com a educação, ampliando também a noção de 

educação, antes limitada à família e à escola, para passar a ser entendida como algo que 

abrange não só os âmbitos escolares e familiares, como também os meios de 
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comunicação, as artes, a música de diferentes tipos, a informática, os brinquedos, os 

filmes, as revistas, etc. Estes artefactos culturais atuam como modos de ensinar uma 

forma de ser (Hall, 1997). Isso permite-nos ampliar o conhecimento dos espaços que 

são educativos, bem como das pedagogias e das aprendizagens, não nos limitando aos 

espaços determinados previamente e fixados formalmente para terem essas 

características. Assim, é possível entender o recreio como um espaço de aprendizagem 

social no qual as características do contexto social não ficam de fora do contexto 

institucional. 

 

Além disso, as crianças vivem em espaços diferentes em que as circunstâncias 

de cada situação histórica e social promovem maneiras diferentes de ser; portanto, a 

cultura inscreve particularidades nos sujeitos (Silva, 1999). Ela não só molda os 

contextos sociais, como também ajusta as influências em diferentes estágios da vida de 

um mesmo sujeito. Assim, é possível observar diferentes modos de viver e de sentir a 

feminilidade e a masculinidade (Meyer, 2003). A própria conceção de género amplia-se 

para além da visão de divisões de papéis e incluindo todas as formas de construção 

social, culturais e linguísticas das quais, e dentro das quais, se diferenciam homens e 

mulheres (Louro, 2000; Meyer, 2003; Nicholson, 2000), de como o género se estrutura 

em instituições sociais (Louro, 1999). O que nos permite verificar como determinados 

papéis correspondentes a mulheres e homens são produzidos como se fossem desígnios 

naturais. Essas exigências sociais que se estabelecem através de mecanismos de poder 

aplicam-se também para os meninos e para as meninas dentro do ambiente escolar, seja 

no recreio ou em qualquer outro espaço, através dos comportamentos exigidos ou 

permitidos para cada lugar. 

 

Nos fins dos anos oitenta, início da década de noventa do século XX, começa-se 

a questionar o modelo conceptual que até a esse momento, havia dominado os estudos 

sobre os processos da socialização do género. O complexo desenvolvimento da 

identidade do género, no qual o masculino e o feminino, além de serem socialmente 

construídos, são historicamente específicos (Mac an Ghaill, 1996a, 1996b, 1998; Parker, 

1996; Renold, 2001; Skelton, 1996). A identidade do género é um fenómeno 

socialmente construído, permanentemente inacabado e sujeito a múltiplas e diversas 

influências que exercem limites de ação distintos, nos quais as pessoas interagem na sua 

vida (Banks, 1992; Connell, 1995, 1998; Davies, 1993, 1994, 1997; Jones, 1997; Nilan, 
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2000; Pattman, Frosh & Phoneix, 1998; Renold, 1997, 2004; Swain, 2000), está 

interligado à etnia ou à classe social, provocando o surgimento de identidades variáveis 

e complexas (Connell, 1995; Lomas, 2004; Martino, 1999; Nilan, 2000; Parker, 1996, 

Pattman, Frosh & Phoneix, 1998; Skelton, 1997, 2003; Swain, 2004). Os meninos e as 

meninas são agentes ativos que se posicionam a si mesmos (posicionamento reflexivo) e 

são posicionados por outros (posicionamento interativo) através da interação social 

(Renold, 2004). 

  

Barbosa (1989) considera que o género não quer dizer que quando o indivíduo 

nasce, torna-se homem ou mulher, mas que se constrói com comportamentos 

divergentes, poderes e até mesmo diferentes sentimentos. Scott (1995) analisa o género 

mostrando que o corpo se transforma num motivo de investigação histórica e 

sociológica e que o seu significado pode ser diferente de acordo com cada contexto. O 

uso do termo género representa um processo que procura explicar os atributos 

específicos que cada cultura impõe ao masculino ou ao feminino, considerando a 

construção social construída hierarquicamente como uma relação de poder entre os 

sexos. 

 

Para Louro (2001), é preciso compreender o género como um constituinte da 

identidade dos sujeitos. Desse modo, o conceito de identidade procura entender os 

indivíduos como possuindo identidades plurais, as quais não são estáveis ou duradouras, 

mas que se modificam e podem até ser contraditórias. A autora coloca a necessidade de 

se pensar as relações de género, as desigualdades entre homens e mulheres, de modo 

plural; ou seja, ela afirma que os homens e as mulheres são identificados por género, 

classe, raça, etnia, idade, nacionalidade, etc. e, dessa forma, assumem identidades 

plurais, múltiplas e produzem diferentes posições de sujeito. Também explica que as 

identidades são múltiplas e plurais, que elas transformam-se e podem ajudar-nos a 

entender que as práticas educativas são “generificadas”, produzindo-se a partir das 

relações de género, de classe e de raça. Assim, é a identidade de género que possibilita à 

criança reconhecer-se como pertencente ao género masculino ou ao feminino, com base 

nas relações sociais e culturais que se estabelecem a partir do seu nascimento. Essa ideia 

ultrapassa a conceção da aprendizagem de papéis, que pode tornar-se muito simples, 

uma vez que caberia a cada sexo conhecer o que lhe convém ou não, adequando-se a 

essas expectativas. Desse modo, focar apenas a aprendizagem de papéis masculinos e 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

39 

 

femininos implica não se considerar que a masculinidade e a feminilidade se podem 

exercer de várias formas. Além disso, a maneira como a família e a escola, agem em 

relação às meninas e aos meninos são fundamentais no processo de constituição da 

identidade de género, uma vez que as relações pedagógicas que são construídas na 

escola estão carregadas de simbolismos e as crianças aprendem normas, conteúdos, 

valores, significados, que lhes permitem interagir e conduzir-se de acordo com o género. 

 

O género é considerado como a construção social que uma dada cultura 

estabelece ou elege em relação a homens e mulheres, ou, como refere Scott (1995, p. 

89), é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças 

percebidas entre os sexos, que “fornece um meio de descodificar o significado e de 

compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana”. Na 

perspetiva de Scott (1995), o género, ao enfatizar o caráter fundamentalmente social das 

divisões baseadas no sexo, possibilita perceber as representações e apresentações das 

diferenças sexuais. Destaca, ainda, que relacionadas às diferenças biológicas existentes 

entre homens e mulheres estão outras social e culturalmente construídas. Dessa maneira, 

a ênfase dada pelo conceito de género à construção social das diferenças sexuais não se 

propõe a desprezar as diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres, mas 

considera que, com base nestas, outras são construídas. 

 

Nesse sentido, Bourdieu (1995) lembra que o mundo social constrói o corpo 

através de um trabalho permanente de formação e imprime nele um programa de 

perceção, de apreciação e de ação Nesse processo, as diferenças socialmente construídas 

acabam sendo consideradas naturais, inscritas no biológico e legitimadoras de uma 

relação de dominação. Essas ideias são reforçadas por Bordo (1997, p. 20) ao afirmar 

que “por meio da organização e da regulamentação de nossas vidas, nossos corpos são 

treinados, moldados e marcados pelo cunho das formas históricas predominantes de 

individualidade, desejo, masculinidade e feminilidade”. 

 

Se os corpos assumem a organização social, a política e as normas religiosas e 

culturais, também é por seu intermédio que se expressam as estruturas sociais. Assim, 

há uma estreita e contínua relação entre o social e o biológico, uma maneira de ser 

masculino e uma maneira de ser feminino, com atitudes e movimentos corporais 

socialmente entendidos como naturais de cada sexo (Connel, 1990). Portanto o processo 
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de educação de homens e mulheres supõe uma construção social e corporal dos sujeitos, 

o que implica, no processo ensino-aprendizagem, valores, conhecimentos, posturas e 

movimentos corporais considerados masculinos ou femininos E, nesse sentido, 

praticamente,  

“todo movimento corporal é distinto para os dois sexos: o andar 

balançando os quadris é assumido como feminino, enquanto dos 

homens espera-se um caminhar mais firme, o uso das mãos (...), o 

posicionamento das pernas ao sentar, enfim, muitas posturas e 

movimentos são marcados, programados, para um e para outro sexo” 

(Louro 1992, pp. 58-59). 

 

Como a ideia de género está fundada nas diferenças biológicas entre os sexos, 

ela aponta para o caráter implicitamente relacional do feminino e do masculino. Assim, 

o género é uma categoria relacional porque leva em consideração o outro sexo, em 

presença ou ausência. Além disso, relaciona-se com outras categorias, pois não somos 

vistos (as) de acordo apenas com nosso sexo ou com o que a cultura fez dele, mas de 

uma maneira muito mais ampla. Somos classificados (as) de acordo com nossa idade, 

raça, etnia, classe social, altura e peso corporal, habilidades motoras, de entre muitas 

outras. Isso ocorre nos diversos espaços sociais, incluindo a escola e as aulas de 

educação física, sejam ministradas para turmas do mesmo sexo ou não. Os sistemas 

educativos atuais não refletem apenas a ideologia sexual dominante da sociedade, mas 

produzem ativamente uma cadeia de masculinidades e feminilidades heterossexuais 

diferenciadas e hierarquicamente ordenadas (Mac an Gahill 1996a). Mesmo com essa 

hierarquização, as construções de género não se opõem, ou seja, o feminino não é o 

oposto nem o complemento do masculino. Sobre isso, Poovey (1988) argumenta que a 

oposição entre os sexos não é reflexo ou articulação de um facto biológico, mas uma 

construção social. A revelação de que a oposição binária é artificial destabiliza a 

identidade aparentemente fixa e rígida do feminino e do masculino e impede a 

formulação de outras possibilidades. No que se refere à diversidade de construções de 

género, Louro (1996) lembra que,  

“entendendo gênero fundamentalmente como uma construção social - 

e, portanto, histórica -, teríamos de supor que esse conceito é plural, 

ou seja, haveria conceitos de feminino e de masculino social e 

historicamente diversos. A idéia de pluralidade implicaria admitir não 
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apenas que sociedades diferentes teriam diferentes conceções de 

homem e de mulher, como também que no interior de uma sociedade 

tais conceções seriam diversificadas, conforme a classe, a religião, a 

raça, a idade, etc; além disso, implicaria admitir que os conceitos de 

masculino e feminino se transformam ao longo do tempo” (Louro, 

1996, p. 10). 

 

Um entendimento dos géneros como opostos não é exclusividade do mundo 

adulto. Após examinar construções de género em falas e em jogos de crianças em 

escolas primárias inglesas, Francis (1998a, p. 42) afirma que as próprias crianças 

construíam os géneros como opostos, a fim de reforçar o seu entendimento de 

identidade feminina ou masculina. Entretanto, essas culturas não eram congeladas, e as 

fronteiras dessa divisão eram frequentemente ultrapassadas ou recusadas Similarmente, 

Thorne (1993) relata ocasiões em que o entendimento de género como fronteira se 

dissolvia, e meninos e meninas interagiam descontraidamente. Assim, meninos e 

meninas não mantêm nítidas as divisões de género, estando por vezes separados e 

noutras juntos. 

 

Connell (1989, 1995) institui a noção de masculinidade hegemónica, o qual 

considera que a construção da masculinidade é um processo coletivo, uma vez que as 

várias masculinidades são construídas dependendo umas das outras e também em 

relação às feminilidades. Por outro lado, estabelece que a referidas identidades não são 

estáticas, uma vez que estão historicamente e espacialmente situadas com o tempo, a 

forma hegemónica de masculinidade tende a surgir como dominante, exercendo uma 

grande influência e autoridade num determinado contexto e num determinado tempo. As 

características que no momento atual, se associam à masculinidade hegemónica são a 

força física, a neutralidade emocional, a segurança, o controlo, a individualidade, a 

competitividade, a instrumentalidade, a objetividade e a racionalidade (Kenway & 

Fitzclarence, 1997). Naturalmente, esta masculinidade hegemónica é, em muitos 

sentidos, frágil e insegura e necessita de ser mantida e defendida constantemente, sendo 

a contradição e a tensão as características que assinalam o seu processo de configuração 

(Haywood & Mac an Ghaill, 1996; Hickey & Fitzclarence, 1999; Kenway & 

Fitzclarence, 1997; Nilan, 2000; Pattman, Frosh & Phoneix, 1998; Swain, 2000, 2002, 

2003). Em oposição a esta masculinidade estão “as outras masculinidades”, de maneira 
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que aqueles que se “desviam” do ideal hegemónico podem incorrer altos custos 

emocionais e sociais, sendo classificados de “marginais” ou “subordinados” (Connell, 

1995; Pattman, Frosh & Phoneix, 1998; Renold, 2004).  

 

A configuração da masculinidade na escola é um processo complexo, cheio de 

confusões e contradições, no qual há a influência de múltiplas variáveis. A etnia, a 

classe social, o contexto cultural, a cultura familiar, a cultura escolar, a idade e a 

orientação sexual atuam como fatores que fazem da referida construção um processo 

não linear e de difícil apreensão (Light & Kirk, 2000; Mac an Ghaill, 1996a; Martino, 

1999; Nilan, 2000; Pallotta-Chiarolli, 2006; Skelton, 1997; Swain, 2004). Nem todas as 

escolas funcionam com parâmetros idênticos, sendo este um fator determinante no 

processo de construção da masculinidade (Redman, 1996; Skelton, 1996, 1997; Swain, 

2002, 2003, 2004). 

 

Ao mesmo tempo que as investigações também são propensas a assinalar a 

importância do grupo de iguais, a configuração da identidade surge como um 

“empreendimento coletivo” (Swain, 2004, p. 171) e está relacionada com a aquisição do 

status dentro do grupo de colegas, o qual prevê um espaço, onde se põem em jogo as 

práticas sociais e discursivas que servem para validar e amplificar a masculinidade 

hegemónica (Connell, 1989; Epstein, 1997; Ivinson & Murphy, 2003; Johnson, 1998; 

Kenway & Fitzclarence, 1997; Mac an Ghaill, 1996a, 1996b, 1998; Pattman, Frosh & 

Phoneix, 1998; Redman, 1996; Skelton, 1997; Swain, 2002, 2003). 

 

A ocupação dos espaços do Jardim de Infância, encontra-se indissociável dos 

valores simbólicos do género que lhes estão previamente associados ou que lhes foram 

inscritos pelas rotinas do brincar nos usos sociais e da reconceptualização que nas suas 

interações fizeram deles (saber o que brincar, onde brincar e a quê, como, com quê e 

com quem brincar), começa por subscrever a ideia de que meninas e meninos têm um 

conhecimento semelhante dos recursos disponíveis para a expressão de identidades de 

género, que se organizam de modo segregado e em torno do seu próprio género (Adler, 

Kless & Adler, 1992; Corsaro, 1985, 1997; Danby, 1998; Danby & Baker, 1998; Davies, 

1982; Francis, 1998a, 1998b; Garvey, 1977; Goodwin, 1990; Grugeon, 1993; James, 

1993; Jordan, 1995; Lloyd & Duveen, 1991; McMurray, 1998; McGuffey & Rich, 1999; 

Thorne, 1993). Neste sentido, a aceitação de um mundo genderizado no Jardim de 
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Infância em que as crianças já sabem ao ali chegar, que são meninas ou meninos, 

evidenciando um forte empenhamento em serem membros de um grupo de género e não 

do outro, mostra que a adoção de uma identidade de género nas crianças ocorre 

precocemente (Davies, 1987; Jordan, 1995). Esta é geralmente explicada com base no 

modelo da socialização de papéis sexuais aprendidos e construídos normativamente 

através da socialização primária na família, nos seus discursos e práticas, sanções, 

recompensas e imitação dos modelos parentais (Grieshaber, 1998; Bower, 1998), que, 

por sua vez tendem a refletir as representações e conceções dominantes da sociedade, de 

que a moda (Gilbert, 1998), os brinquedos (Belotti, 1975; Brougère, 1994; Garvey, 

1977; Lloyd & Duveen, 1991) ou os meios de comunicação social (Dyson, 1996; Kline, 

1993; Jordan, 1995). Todavia, isso não é sinónimo de que as crianças tenham uma 

noção clara e consolidada das implicações desse seu posicionamento, e de que este seja 

igual para todas elas.  

 

Apesar da maioria das crianças pensar em termos de género e de ser importante 

para si verem-se como meninas ou meninos, tal não significa que estejam cientes acerca 

do que conta como conceções, valores ou comportamentos de género considerados 

como “adequados”. Importa, então, distinguir entre a adoção de papéis masculinos e 

femininos e identidade dos sujeitos. No primeiro caso, os papéis seriam basicamente 

padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade estabelece para os seus membros e que 

definem os seus modos de se relacionar e comportar e cuja aprendizagem permitiria a 

cada um(a) conhecer o que é considerado (in)adequado para um homem ou mulher 

nessa sociedade e responder a essas expectativas. No segundo caso, a identidade dos 

sujeitos, transcendendo o mero desempenho de papéis, constrói o seu sentido de 

pertença por referência a múltiplas dimensões sociais como o género, classe social, sexo 

e idade, mas também à sua condição institucional de pares e alunos do Jardim de 

Infância. De referir que no âmbito das relações entre género e sexualidade e da 

construção de identidades de género e sexuais, importa não as tomar como sinónimos, 

uma vez que sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, 

bissexuais (Louro, 2001). Porque as identidades assim concebidas se entendem como 

relações sociais plurais e múltiplas, fragmentadas e contraditórias, instáveis e em 

transformação, importa também distingui-las versus articulá-las com as negociações de 

identidade de género (Jordan, 1995). 
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3.2. A importância das relações interpessoais no desenvolvimento 

social da criança 

 

Diversos autores têm documentado a importância das relações com os pares para 

o desenvolvimento cognitivo. Piaget (1965a), por exemplo, afirmou que as interações 

entre pares melhoram o desenvolvimento cognitivo dos pré-escolares, propiciando 

perspetivas alternativas em situações de resolução de problemas. Rubenstein e Howes 

(1979) descobriram que as brincadeiras das crianças em idade de começar a caminhar 

são mais complexas, quando elas estão a brincar com outras. Guralnick (1981) observou 

que a interação social com outras crianças aperfeiçoa as habilidades de comunicação, à 

medida que as crianças ajustam a complexidade da sua linguagem para se adequarem ao 

nível cognitivo do seu interlocutor. Hartup (1983) demonstrou que as trocas entre pares 

ensinam as crianças a compartilhar, a responder apropriadamente à agressão e a 

desenvolver comportamentos adequados aos seus papéis sexuais. Murray (1972) e 

Perret-Clements (1980) demonstraram que as trocas sociais com pares mais 

competentes resultam em ganhos nas habilidades cognitivas. 

 

Ladd e Coleman (1993) reviram as pesquisas sobre as relações entre as crianças 

mais novas e concluíram que elas são capazes de construir relações com pares, ou 

amizades, nas quais ajustam mutuamente as suas interações com as crianças que 

preferem. Num grupo pré-escolar, afirmam eles, já emergem as diferenças entre as 

crianças das quais as outras gostam e aquelas que têm dificuldades em desenvolver e 

sustentar amizades. Ladd e Coleman também observam que as amizades entre crianças 

estimulam seu desenvolvimento social. Crianças com um baixo status social, ou seja, 

aquelas que não são regularmente escolhidas pelas outras como parceiras para 

brincadeiras, relatam níveis mais altos de insatisfação e solidão. Também há evidências 

de que os problemas sociais das crianças pequenas estão ligados a problemas de 

ajustamento na infância posterior e na adolescência. 

 

Ladd e Coleman (1993) sugerem que os professores podem ajudar as crianças a 

desenvolver sua competência social, oferecendo-lhes, por exemplo, oportunidades de 

interação entre pares. Eles também podem ajudá-las a comunicar melhor entre si e a 
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desenvolverem comportamentos pró-sociais, ao mesmo tempo em que diminuem os 

antissociais, como brigas e discussões. 

 

Como se pode verificar é importante incentivar e estimular as crianças a 

desenvolverem a sua competência social, de maneira a que as crianças construam 

relações positivas com outras, assim como desenvolvam interações sociais positivas. 

 

A capacidade ou a habilidade de iniciar e manter interações positivas na infância, 

tem sido vista como um aspeto importante do desenvolvimento, sendo claramente 

enfatizada a função positiva e promotora dos pares no desenvolvimento normal das 

crianças, ou seja, a interação positiva com os pares promove o desenvolvimento 

cognitivo e emocional, o crescimento de competências interpessoais, as atitudes, a 

estabilidade e a competência social (Asher & Coie, 1990; Parker & Asher, 1993). 

 

Compreender o comportamento das crianças com os seus pares requer uma 

apreciação do seu estatuto desenvolvimental e da organização dinâmica do seu 

comportamento ao longo do tempo (Cairns, 1979; Cicchetti, 1990), ou seja, a 

compreensão dos marcos e das transformações que ocorrem nas diferentes idades ao 

nível das experiências vivenciadas com os pares torna-se fundamental para se perceber 

os padrões individuais de adaptação e de desadaptação aos pares (Ciccheti, 1993; 

Selman & Schultz, 1990; Sroufe & Rutter, 1984).  

 

Com base no modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), diferentes 

investigadores enfatizam que o comportamento social das crianças deve ser considerado 

dentro do contexto em que ocorre; reconhecem a importância do meio e do contexto 

social da criança no seu desenvolvimento global, e apontam uma diversidade de fatores 

que influenciam a interação social quer das crianças em idade pré-escolar, quer das 

crianças em idade escolar. Entre estes incluem-se: as características individuais da 

criança, a distribuição espacial das crianças na escola, as características da família, da 

escola e dos ambientes de vizinhança, a qualidade da relação da criança com os seus 

pais e as crenças das mães em relação aos comportamentos socialmente (in)competentes. 

Uma vez que o processo de desenvolvimento ocorre ao longo do ciclo da vida, sendo 

composto por aspetos de continuidade e/ou mudança de trajetória desenvolvimental, 

torna-se fundamental não assumir uma visão determinista do desenvolvimento do ser 
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humano, dado o reconhecimento generalizado da plasticidade cognitiva, emocional e 

comportamental das crianças (Cicchetti, 1990). 

 

O grupo de pares constitui um contexto de aprendizagem básica e de apoio para 

os desafios do crescimento psicológico e social com que a criança se confronta, 

tornando-se os pares agentes importantes no processo de socialização ao longo de todo 

o desenvolvimento humano, tendo igualmente um impacto substancial nos interesses 

académicos e no desenvolvimento social de muitas crianças (Coleman, 1980; Hartup, 

1984; Soares, 1990). 

 

As competências de compreensão interpessoal parecem estar relacionadas com a 

aceitação social, nomeadamente do grupo de pares, sendo de realçar a importância das 

interações frequentes e bem sucedidas com os pares, as quais parecem constituir fatores 

determinantes no desenvolvimento das competências sócio-cognitivas do indivíduo. A 

natureza recíproca dessas relações facilita a compreensão por parte das crianças das 

regras que regulam as trocas sociais, podendo assim este tipo de interação horizontal ser 

considerado como um espaço de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades 

cruciais na idade adulta. 

 

As interações com o grupo de pares contribuem para a socialização das crianças 

de três formas: 

 

1) as relações funcionam como motor ou base motivacional que apoia a criança 

na sua participação no meio ambiente; 

 

2) as relações são frequentemente manuseadas deliberadamente no sentido de 

promover a probabilidade das crianças se poderem confrontar com situações 

novas, as quais poderão contribuir, de forma independente, para a sua 

socialização; 

 

3) as relações podem constituir-se como contextos eficazes de ensino e de 

aprendizagem, permitindo maximizar a aquisição de habilidades sociais, a 

interiorização de normas sociais e um maior conhecimento da ampla 

comunidade social, nomeadamente a comunidade de pares (Asher, 1978; 
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Asher & Parker, 1989; Furman & Robbins, 1985; Hartup, 1986; Solano, 

1986). 

 

O desenvolvimento social das crianças parece ser fortemente influenciado pelo 

tipo de relação que ocorre no contexto do grupo de pares. Assim, as experiências de 

socialização vivenciadas neste contexto específico fornecem índices interpretativos do 

significado dos acontecimentos sociais, permitindo a esses mesmos índices a construção 

dos contextos sociais e chegar a julgamentos e sentimentos acerca das ações e dos pares 

que com elas interagem. 

 

As crianças interpretam, organizam e exploram informação do meio ambiente 

(nomeadamente do contexto de pares) e, desse modo, modelam as suas experiências de 

socialização e as respetivas consequências. Através da interação com os pares, as 

crianças vão-se apropriando da “cultura” do grupo, interagindo e negociando com ele e 

aumentando o seu conhecimento social (Corsaro & Rizzo, 1988). Assim sendo, os 

padrões individuais de apreensão do ambiente social parecem ser construídos a partir 

das experiências sociais com diferentes agentes socializadores (nomeadamente com o 

grupo de pares), as quais orientam o desenvolvimento subsequente das crianças. 

 

As crianças que experienciam nos seus primeiros anos de vida interações 

positivas com o grupo de pares, parecem ser mais competentes socialmente, 

apresentando, comparativamente com as crianças que experienciam interações pobres, 

as seguintes características: sensibilidade empatia, capacidade de envolvimento em 

diferentes contextos, capacidade de resolução de problemas sociais. Ou seja, são mais 

prossociais (Howes, 1988; Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996; Palacios, 1999; 

Saarni, Mumme & Campos, 1998; Sroufe, 1983). 

 

As crianças que experienciam interações pobres com o grupo de pares, podem 

manifestar situações de rejeição, apresentam um fraco ajustamento social, emocional e 

académico e problemas de adaptação social na idade adulta (Coie, Dodge & Kupersmidt, 

1990; Parker & Asher, 1987). Deste modo, a qualidade das relações interpessoais com o 

grupo de pares, na infância, parece constituir um dos precursores de (des)adaptação na 

vida adulta. 
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Ser-se competente socialmente inclui ser prossocial, empático, capaz de se 

envolver em diferentes atividades e capaz de resolver problemas sociais, referindo-se a 

dimensão relacional ao desenvolvimento de estruturas de compreensão e de ação 

interpessoal (Howes, 1983; Vaughn & Hogan, 1994). 

 

A competência social, entendida como um constructo multidimensional (Vaughn 

& Hogan, 1994), parece estar diretamente relacionada com a capacidade da criança em 

lidar com as transformações sociais, de interagir eficazmente com o meio ambiente, de 

responder adequadamente à complexidade da vida e de adequar as respostas 

comportamentais aos diferentes contextos (Rourke & Fuerst, 1991). 

 

De salientar que a forma como as crianças manuseiam as suas relações sociais 

com os pares é fortemente influenciada pelo seu passado e/ ou experiências de vida 

correntes. O comportamento negativo e mal sucedido nas situações de interação com os 

pares não pode ser simplesmente atribuído às capacidades cognitivas, ao autoconceito 

ou às características de personalidade das crianças envolvidas na interação, devendo ser 

também considerada a competência social como um constructo organizacional que pode 

ser definida como a habilidade de coordenar recursos para alcançar objetivos 

adaptativos. 

 

 

4. A Importância do Brincar no Desenvolvimento Social da 

Criança 

 

O brinquedo, a brincadeira e o jogo são termos que se podem confundir, uma 

vez que a sua utilização varia de acordo com o idioma utilizado. Bomtempo, Hussein e 

Zamberlan (1986), Kishimoto (1997b), Brougère (1994) e Wajskop (1995) e Cordazzo 

(2003) discutem as dificuldades existentes na definição dessas palavras nas línguas 

francesa, inglesa e portuguesa. Segundo os autores, cada idioma possui particularidades 

na utilização das mesmas, o que as faz diferirem entre si. 

 

Para a caracterização do objeto lúdico, cada idioma possui um termo próprio, 

que identifica e designa o material concreto utilizado na brincadeira infantil. O vocábulo 
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brinquedo, utilizado no português, é jouet no francês e toy na língua inglesa, com clara 

distinção semântica. Quanto à designação dos verbos brincar e jogar, existem 

dificuldades na sua utilização. Enquanto no português há uma definição que distingue as 

duas ações, no inglês e no francês ambas têm diversos significados, muitos dos quais 

diferentes da ação lúdica infantil. No inglês, o termo game designa o ato de jogar e 

refere-se mais especificamente aos jogos de regras; entretanto, ele pode ter o mesmo 

significado de play, que indica o brincar, a ação da brincadeira. A língua francesa 

designa o termo jouer para as ações de brincar e de jogar, não fazendo distinção 

semântica entre elas. Tanto no inglês como no francês, os vocábulos que designam as 

ações de brincar e de jogar têm também outros significados. Eles também podem ser 

utilizados para tarefas como representar, tocar instrumentos e uma gama imensa de 

atividades, diferentes da ação lúdica infantil. 

 

A palavra em português que indica a ação lúdica infantil é caracterizada pelos 

verbos brincar e jogar, sendo que brincar indica uma atividade lúdica não estruturada e 

jogar, uma atividade que envolve os jogos de regras propriamente ditos. Cordazzo 

(2003) considera que os verbos brincar e jogar, em português, não têm significados tão 

amplos quanto os seus correspondentes em inglês e francês, uma vez que no quotidiano 

da língua portuguesa, os verbos brincar e jogar também podem ter outros sentidos; 

contudo, o seu significado principal está relacionado com a atividade lúdica infantil. 

Ainda na língua portuguesa, existe uma falta de discriminação na utilização dos termos 

brincar e jogar. Mesmo estando o termo jogar diferenciado de brincar pelo aparecimento 

das regras, a utilização de ambos, muitas vezes, confunde-se. No entanto, podemos 

dizer que há uma concordância presente em diferentes autores de diversas áreas do 

conhecimento, em relação ao jogo como sendo um fenómeno cultural, muito antigo, que 

ocorre tanto na criança como no adulto, de formas diferentes e com funções 

diferenciadas. O jogo pode ser visto como uma forma básica da comunicação infantil a 

partir da qual as crianças inventam o mundo e elaboram os impactos exercidos pelos 

outros. 

 

Para esclarecer essa polissemia dos termos, Brougère (1998) e Cordazzo (2003) 

investigaram a utilização dessas palavras no contexto social e cultural no qual se 

encontram e são empregadas. Biscoli (2005) tenta definir a diferenciação entre brincar e 

jogar pelo aparecimento de regras, a utilização de regras pré-estabelecidas designa o ato 
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de jogar. “A brincadeira é a ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo 

na atividade lúdica. Utiliza-se do brinquedo, mas ambos se distinguem” (Biscoli, 2005; 

p. 25). 

 

Como se pode depreender, definir o que é brincadeira não é uma tarefa simples, 

pois o que pode ser considerado como brincar, em determinado contexto, pode não o ser 

noutros. Kishimoto (1997b) define o brinquedo como o objeto de suporte da 

brincadeira. Brougère (1994) e Wajskop (1995) vão um pouco mais além, quando 

consideram o brinquedo um objeto cultural que, como muitos objetos construídos pelos 

homens, tem significados e representações. Esses significados e representações podem 

ser diferentes, de acordo com a cultura, o contexto e a época no qual estão inseridos os 

objetos. Por exemplo, a boneca Barbie representa o padrão de beleza feminina para a 

sociedade ocidental atual; todavia, em épocas passadas, ela poderia representar falta de 

saúde e raquitismo. Para Sutton-Smith (1986), o brinquedo é o produto de uma 

sociedade e, como objeto lúdico da infância, possui funções sociais. 

 

Quanto à função do brinquedo, Brougère (1994) e Wajskop (1995) esclarecem 

que ele tem um valor simbólico que domina a função do objeto, ou seja, o simbólico 

torna-se a função do próprio objeto. Um cabo de vassoura pode exemplificar esta 

relação entre função e valor simbólico. A função de um cabo de vassoura pode mudar 

nas mãos de uma criança que, simbolicamente, o transforma num cavalo. Portanto, a 

função do brinquedo é a brincadeira. O brinquedo tem como princípio estimular a 

brincadeira e convidar a criança para esta atividade. A brincadeira é definida como uma 

atividade livre, que não pode ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si 

mesma (Bomtempo, Hussein & Zamberlan, 1986; Friedmann, 1996; Kishimoto, 1998; 

Alves, 2001; Dohme, 2003). Bomtempo, Hussein e Zamberlan, (1986) consideram que 

a brincadeira é uma atividade espontânea e que proporciona à criança condições 

saudáveis para o seu desenvolvimento biopsicossocial. Friedmann (1996) acrescenta 

que a brincadeira tem características de uma situação não estruturada. Para Kishimoto 

(1998), o brincar tem a prioridade das crianças que possuem flexibilidade para ensaiar 

novas combinações de ideias e de comportamentos. Alves (2001) afirma que a 

brincadeira é qualquer desafio que é aceite pelo simples prazer do desafio, ou seja, 

confirma a teoria de que o brincar não possui um objetivo próprio e tem um fim em si 

mesmo. 
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A perspetiva sócio-cultural estuda o brincar a partir da conceção de que é o 

social que caracteriza a ação na atividade lúdica do sujeito. Vygotsky (1991), Leontiev 

(1994) e Elkonin (1998) são representantes desta perspetiva. Facci (2004) concorda com 

as conceções de Vygotsky (1991), Leontiev (1994) e Elkonin (1998), e acrescenta que é 

a perceção que a criança tem do mundo dos objetos humanos que irá definir os 

conteúdos da brincadeira e o brincar é influenciado pelas atividades humanas e pelas 

relações entre as pessoas. 

 

Vygotsky (1991) considera a brincadeira como sendo uma situação imaginária 

criada pela criança e onde ela pode, no mundo da fantasia, satisfazer desejos até então 

impossíveis para a sua realidade. Portanto, o brincar é imaginação em ação (Friedmann, 

1996). Para Vygotsky (1991) a brincadeira nasce da necessidade de um desejo frustrado 

pela realidade. Elkonin (1998) amplia esse parecer quando afirma que os objetos, ao 

terem os seus significados substituídos, transformam-se em signos para a criança. Desta 

forma, “a criança não faz distinção entre o brinquedo e o que ele significa, mas a 

utilidade que terá nas representações que serão feitas com ele” (Biscoli, 2005; p. 29). 

Vygotsky (1991) também afirma que a brincadeira, mesmo sendo livre e não 

estruturada, possui regras. Para o autor, todo o tipo de brincadeira está embutido de 

regras, até mesmo o faz-de-conta possui regras que conduzem o comportamento das 

crianças. Uma criança que brinca de mãe com as suas bonecas assume comportamentos 

e posturas pré-estabelecidas pelo seu conhecimento da figura materna. Para Vygotsky 

(1991) o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois os 

processos de simbolização e de representação conduzem-na ao pensamento abstrato. 

Elkonin (1998) considera que o brincar passa por momentos evolutivos. A brincadeira 

vai de uma situação inicial, onde o papel e a cena imaginária são explícitas e as regras 

latentes, para uma situação em que as regras são explícitas e o papel e a cena imaginária 

latentes. 

 

Existe uma linha muito ténue que diferencia a brincadeira do jogo. 

Pesquisadores como Friedmann (1996), Biscoli (2005) e o próprio Vygotsky (1991) não 

fazem diferenciação semântica entre jogo e brincadeira. Estes autores utilizam ambas as 

palavras para designar o mesmo comportamento, a atividade lúdica. Entretanto, existem 

algumas características que podem diferenciar o jogar do brincar. Brougère (1994) e 

Wajskop (1995) afirmam que a brincadeira é simbólica e o jogo funcional; ou seja, 
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enquanto a brincadeira tem a característica de ser livre e ter um fim em si mesma, o jogo 

inclui a presença de um objetivo final a ser alcançado, a vitória. Este objetivo final 

pressupõe o aparecimento de regras pré-estabelecidas. Estas regras geralmente já 

chegam prontas às mãos da criança. As regras dos jogos têm uma relação íntima com as 

regras sociais, morais e culturais existentes. O jogo de xadrez é um exemplo disso, uma 

vez que, quanto maior o grau de poder da peça, maiores são as possibilidades de ações 

junto do jogo. Mesmo as regras chegando prontas às crianças, estas têm a liberdade e a 

flexibilidade de aceitar, modificar ou simplesmente ignorá-las. Isto pode depender do 

contexto no qual a criança estará inserida e dos parceiros dos jogos. O objetivo final de 

uma criança perante um jogo é a vitória sobre o oponente; entretanto, mesmo que a 

criança não vença, o prazer usufruído durante o jogo pode fazer com que a criança 

retorne a jogar (Brougère, 1998). Portanto, o prazer do jogo pelo jogo faz com que esta 

atividade tenha um fim em si mesma, não importando a vitória final, mas sim o 

processo. Estas características de flexibilidade, de prazer e de fim em si mesmo, fazem 

com que o jogar se confunda com o brincar, ou melhor, o brincar e o jogar passam a ser 

indistintos. 

 

Huizinga (2004) descreve o jogo como sendo de natureza cultural e não 

biológico. O jogo tem uma função significante que encerra um determinado sentido, 

todo o jogo significa alguma coisa que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação. Todavia, mesmo reconhecendo o jogo como de natureza e 

significado cultural, o autor admite que deve haver alguma espécie de finalidade 

biológica nessa atividade. Para Huizinga, o puro e simples jogo constitui uma das 

principais bases da civilização, é uma função de vida. No jogo, a criança representa e a 

sua representação, mais do que uma realidade falsa é a realização de uma aparência. Ela 

joga e brinca dentro da mais perfeita seriedade sabendo perfeitamente que o que está a 

fazer é um jogo. 

 

Para Benjamin (1984), o jogo é visto como uma atividade muito antiga, o brincar 

significa sempre libertação, ao brincar as crianças criam para si um pequeno mundo 

próprio. Frente a uma realidade ameaçadora, sem perspetivas de solução, a criança 

liberta-se dos horrores do mundo através do jogo. O jogo, a brincadeira, por mais bem 

elaborados que possam ser não trazem por si só o lúdico, mas são as próprias crianças, 

durante a brincadeira, que transformam o momento num momento lúdico, de fantasia e 
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realidades criadas por elas. Acredita-se erroneamente que o conteúdo imaginário do 

brinquedo determina a brincadeira da criança, quando, na verdade, acontece o contrário. 

 

Dolto (1999) também considera o jogo como uma atividade comum a todos os 

animais e que todos os filhos dos mamíferos parecem brincar assim como a criança 

humana, mas ressalta a diferença em relação à criatividade e à variedade do jogo. As 

atividades dos outros animais são estereotipadas, provocadas por uma necessidade de 

motricidade da espécie. Para Dolto, todo o jogo é mediador de desejo, traz consigo uma 

satisfação e permite expressar o seu desejo aos outros em jogos compartilhados, o jogo 

tem sempre regras e quando as crianças brincam entre si, as regras que estabelecem, às 

vezes, são mais atraentes do que a atividade do jogo mental ou físico em questão; 

ocasionalmente, nos seus jogos solitários, a criança impõe regras a si mesma como uma 

forma de brincar a contorná-las. 

 

Dolto (1999) ainda acrescenta que os momentos aparentemente passivos da 

criança, são vistos pelos adultos, na maioria das vezes, como sendo momentos de perda 

de tempo em que a criança não estaria a fazer nada. Dolto alerta para a importância 

desses momentos mostrando a capacidade inteligente das crianças em contemplar o 

mundo à sua volta, observando-o e meditando. Se um objeto ou atividade interessa à 

criança, é porque ela encontra um sentido fascinante e lúdico na contemplação e na 

manipulação do mesmo, e nos pensamentos que este lhe sugere.  

 

Para Wallon (1968), o jogo é uma atividade característica da criança e 

acompanha o seu desenvolvimento, sendo este transformado ao longo do tempo. O jogo 

pode parecer uma atividade que contraria o princípio do trabalho sério característico da 

fase adulta, isso porque implica lazer, a criança desconhece a forma da atividade 

produtiva do adulto e o jogo assume o lugar primordial nas ações que realiza; no 

entanto, o jogo pode mobilizar uma grande quantidade de energia comparável a uma 

atividade obrigatória e muitas vezes apresenta dificuldades na sua execução e 

compreensão. Quando uma atividade se torna útil e produtiva, significando um meio 

para se chegar a um fim, descaracteriza-se essencialmente enquanto um jogo. Para 

Wallon (1968), o jogo envolve uma finalidade sem fim; ou seja, encontra em si mesmo 

o próprio motivo e finalidade para a ação de jogar, Wallon entende que nas etapas do 

desenvolvimento da criança podem-se evidenciar atividades explorativas das quais a 
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criança procura tirar proveito de todos os efeitos possíveis. Progressivamente, os jogos 

atestam o aparecimento das mais variadas funções e experiências, como as sensoriais, as 

de socialização, de memorização, de articulação e de enumeração. O jogo emerge como 

uma contradição no desenvolvimento da criança; por um lado, favorece a libertação das 

ações habituais do sujeito, mas necessita para a sua própria manutenção da imposição de 

regras fixas; assim, as dificuldades que as regras do jogo envolvem são uma função em 

si mesma, não circunstanciais, são elaboradas e direcionadas especificamente para 

manter o caráter do jogo e o interesse de quem os executa. No jogo, a criança pode 

reproduzir algumas experiências que acaba de ter, imita e repete impressões, perceções 

e emoções. Wallon (1968) acredita que as crianças alternam a ficção com a observação 

e assim são capazes de transformarem-se nos personagens que criam e imitam. 

 

Freud (1920), Winnicott (1975) e Dolto (1999) contribuem para o entendimento 

da importância da brincadeira no desenvolvimento da criança. Winnicott defende que é 

necessário estudar o brincar como um fenómeno que ocorre tanto com a criança como 

com o adulto nas suas formas diferenciadas. A brincadeira é universal, facilita o 

crescimento, desenvolve o potencial criativo e conduz aos relacionamentos em grupo; 

nesse sentido, o brincar é algo que, por si só, é uma terapia com possibilidade 

autocurativa. Quando as crianças sentem que os outros estão livres e também podem 

brincar, elas sentem-se confiantes para fazê-lo. Quando a criança não é capaz de brincar, 

há algo errado, sendo necessário trazê-la para o seu estado natural em que ela possa 

brincar. 

 

Roza (1999) mostrou como o brincar se torna muitas vezes o único veículo 

possível de expressão para as crianças, sendo um meio privilegiado de expressão e de 

apreensão da realidade, o brincar permite o acesso ao simbólico e aos processos de 

complexificação da vida, defendendo o brincar como um conceito através do qual se 

processa a organização da criança, que desenvolve a linguagem e no qual se dá a 

aprendizagem e o conhecimento do mundo. Roza considera o jogo como sendo em si 

mesmo linguagem, apesar de não ser evidente que o brincar seja um sistema de 

comunicação que transmita uma mensagem, mas é uma atividade que pode ou não 

adquirir essa função. 
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De acordo com estes pesquisadores, podemos concluir que a brincadeira exerce 

um papel fundamental na constituição da criança ao possibilitar à criança a criação da 

sua personalidade, a satisfação dos seus desejos, o permitir exercitar a sua capacidade 

imaginativa, comunicativa, criativa ou emocional. 

 

Investigadores como Vygotsky (1991), Leontiev (1994), Elkonin (1998), 

Brougère (1998), Facci (2004) e Biscoli (2005) têm os seus estudos centrados na 

influência que a cultura e a sociedade exercem no brincar, uma vez que consideram que 

a brincadeira é um resultado da construção histórica e cultural da sociedade. Já, autores 

como Friedmann (1996), Bomtempo (1997), Kishimoto (1998) e Dohme (2003) 

procuram identificar as características da brincadeira. Estes investigadores não negam a 

influência social e cultural do brincar, mas focam as suas pesquisas nas características e 

influências comportamentais e desenvolvimentais da brincadeira.  

 

A brincadeira é a atividade principal da infância. Esta afirmação não se refere 

apenas à frequência que as crianças fazem do brincar, mas principalmente à influência 

que esta exerce no desenvolvimento infantil. Vygotsky (1991) salienta que a brincadeira 

cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas proporcionam saltos qualitativos 

no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Elkonin (1998) e Leontiev (1994) 

acrescentam que durante a brincadeira ocorrem as mais importantes mudanças no 

desenvolvimento psíquico da criança. Para estes investigadores, a brincadeira é o 

caminho de transição para níveis mais elevados de desenvolvimento. 

 

A característica social, de acordo com a perspetiva sócio-cultural, é vista como a 

mola propulsora para o desenvolvimento infantil. Leontiev (1994) afirma que na 

atividade lúdica, a criança descobre as relações existentes entre os homens. Além disso, 

as crianças também conseguem, através da brincadeira, avaliar as suas habilidades e 

compará-las com as das outras crianças. A brincadeira também permite à criança 

apropriar-se de códigos culturais e de papéis sociais (Brougère, 1994; Wajskop, 1995). 

Elkonin (1998) é de opinião que a história do brinquedo acompanha a história da 

humanidade, uma vez que considera que os brinquedos mudam conforme mudam os 

padrões de uma sociedade. Para constatar isto basta fazer uma análise a respeito das 

características dos brinquedos utilizados pelas crianças há 40 ou 50 anos atrás. A boneca 

por exemplo, ainda é utilizada pelas crianças da atualidade, contudo, este objeto passou 
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por mudanças significativas na sua confeção, material utilizado, formas e atribuições. 

Enquanto que a maioria das bonecas de há 50 anos atrás eram construídas de porcelana, 

pano ou palha de milho e com características infantilizadas, as bonecas atuais têm as 

mais diversificadas matérias primas, as suas formas imitam o padrão de beleza 

estipulado pela sociedade (jovem, alta e esguia), além das inúmeras características 

extras das quais são dotadas, tais como falar, andar, dançar, cantar, etc. 

 

Independentemente do tipo ou das características do brinquedo, o 

desenvolvimento da criança está sendo estimulado pelo brincar (Brougère, 1998; 

Dohme, 2003; Vygotsky, 1991; Friedmann, 1996). As primeiras brincadeiras do bebé, 

que são caracterizadas pela observação e posterior manipulação de objetos, oferecem à 

criança o conhecimento e a exploração do seu meio através dos órgãos dos sentidos. 

Leontiev (1994) afirma que as brincadeiras mudam conforme muda a idade das 

crianças. Logo que a criança começa a falar, os jogos de exercícios começam a diminuir 

e dão espaço aos jogos simbólicos. Para Vygotsky (1991), as crianças querem satisfazer 

certos desejos que muitas vezes não podem ser satisfeitos imediatamente. Desta forma, 

pelo faz de conta, a criança testa e experimenta os diferentes papéis existentes na 

sociedade (pai, mãe, filho, trabalhador, etc.). 

 

Próximo do final desta fase, os jogos simbólicos começam a declinar porque 

passam a aproximar-se cada vez mais do real. O símbolo perde o seu caráter de 

formação lúdica e passa a ser uma representação imitativa da realidade. Inicia-se então a 

estrutura dos jogos de regras, que têm um ponto de partida próximo aos 6 anos e vai até 

ao princípio da adolescência. Para Vygotsky (1991) todas as modalidades das 

brincadeiras estão inseridas em regras e no faz-de-conta. Para o autor não importa a 

idade da criança e o tipo de brincadeira, estes dois aspetos sempre estarão presentes. 

Isidro e Almeida (2003) afirmam que as regras de uma brincadeira, ou jogo, estão 

intimamente ligadas ao conhecimento que as crianças têm da realidade social na qual 

estão inseridas. A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas um caráter 

de diversão ou de passatempo. A criança através da brincadeira, sem haver uma 

intencionalidade, estimula uma série de aspetos que contribuem tanto para o 

desenvolvimento individual quanto para o social. Inicialmente, a brincadeira desenvolve 

os aspetos físicos e sensoriais. Os jogos sensoriais, de exercício e as atividades físicas 

que são promovidas pelas brincadeiras auxiliam a criança a desenvolver os aspetos 
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referentes à perceção, às habilidades motoras, à força e à resistência e até a questões 

referentes à termorregulação e controle de peso (Smith, 1982). 

 

Outro fator que pode ser observado na brincadeira, é o desenvolvimento 

emocional e da personalidade da criança. Para Friedmann (1996) e Dohme (2003) as 

crianças têm várias razões para brincar, uma dessas razões é o prazer que podem 

usufruir enquanto brincam. Além do prazer, as crianças também podem, pela 

brincadeira, exprimir a agressividade, dominar a angústia, aumentar as experiências e 

estabelecer contactos sociais. Mello (1999), ao estudar crianças vítimas de violência 

física doméstica constatou que, através da brincadeira, as crianças superam das 

experiências traumáticas vividas, pois os conteúdos expressos no brincar têm relação 

com as suas histórias. Melo e Valle (2005), quanto à influência do brincar no 

desenvolvimento da criança, consideram que o brinquedo proporciona a exteriorização 

de medos e angústias e atua como uma válvula de escape para as emoções. 

 

Os aspetos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição também são 

estimulados na brincadeira. O jogo é uma maneira de as crianças interagirem entre si, 

vivenciarem situações, manifestarem descobertas, formularem estratégias e, ao 

verificarem os seus erros e o que já conseguem, poderem reformular sem punição o seu 

planeamento e as suas novas ações. 

 

O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de familiaridade, 

segurança emocional e ausência de tensão ou perigo, proporciona condições para a 

aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica 

oferece oportunidades para experimentar um comportamento que, em situações 

normais, jamais experimentariam, pelo medo do erro ou punição. (Kishimoto, 1998). 

 

A brincadeira também é uma fonte rica de comunicação, pois até mesmo na 

brincadeira solitária a criança, através do faz de conta, imagina que está a conversar 

com alguém ou com os seus próprios brinquedos; assim, a linguagem é desenvolvida 

com o aumento do vocabulário e o exercício da pronúncia das palavras e das frases. 

 

A cognição e o desenvolvimento intelectual são exercitados em jogos onde a 

criança possa testar principalmente a relação causa-efeito. Na vida real, isto geralmente 
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é impedido pelos adultos para evitar alguns desastres e acidentes. Entretanto, no jogo 

ela pode vivenciar estas situações e testar as mais variadas possibilidades de ações, uma 

vez que as suas ações interferem claramente no resultado do jogo. É necessário então 

que a criança passe a realizar um planeamento de estratégias para vencer o jogo. No 

jogo individual, a criança pode testar as possibilidades e as suas vontades próprias e 

relacioná-las com as consequências e resultados (Friedmann, 1996). Quando a criança 

está a jogar com o grupo, é necessário um planeamento que aproveite todas as 

possibilidades e que diminua as limitações existentes. Além de a criança exercitar 

técnicas e estratégias, ela também irá treinar o convívio social e as diversificadas formas 

de como lidar com os conflitos sociais que surgem durante a execução da brincadeira 

(Isidro & Almeida, 2003). Outro fator positivo para o desenvolvimento, é a utilização da 

brincadeira ou dos jogos entre pares de idades semelhantes. Para Isidro e Almeida 

(2003) é nos jogos com pares semelhantes que o desenvolvimento tem a sua expressão 

máxima. 

 

Para Bjorklund e Pellegrini (2000), a criança não testa diferentes estratégias 

apenas para o momento da brincadeira, mas também para a vida adulta. Ao lidar com 

diferentes situações durante a brincadeira ela estaria, sem a intencionalidade, criando 

condições e formas de interação que a irão auxiliar mais tarde, na vida adulta. Sluckin 

(1981) também afirma que a brincadeira é uma oportunidade para a interação entre 

pares, num contexto, no qual muitas lições relevantes para a vida adulta são aprendidas. 

 

Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras permitem à criança criar, imaginar, 

fazer-de-conta, funcionando como um laboratório de aprendizagem. Permitem 

experimentar, medir, utilizar, questionar e, fundamentalmente, aprender. O brinquedo é 

uma oportunidade de desenvolvimento, pois além de estimular a curiosidade, a 

autoconfiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento, da concentração e da atenção. Brincar é um momento indispensável à 

saúde física, emocional e intelectual da criança; no futuro, também irá contribuir para a 

eficiência e o equilíbrio do adulto. A criança aprende melhor brincando, e todos os 

conteúdos podem ser ensinados através de brincadeiras e jogos, de atividades 

proeminente lúdicas, tudo o que a criança precisa de saber pode aprender através do 

brincar. 
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Brincar é muito importante para a criança porque é através do brinquedo que ela 

se constrói, experimenta, pensa, aprende a dominar a angústia, a conhecer o seu corpo, a 

fazer a representação do mundo exterior e, mais tarde, a agir sobre ele. Ao brincar, a 

criança demonstra toda a sua criatividade, isso permite que se relacione com o mundo 

dos adultos, estabeleça o seu controle interior, a sua autoestima e desenvolva relações 

de confiança consigo mesma e com os outros. Segundo Wajskop (1995, p. 63)  

“Os jogos fazem parte do ato de educar, num compromisso consciente, 

intencional e modificador da sociedade; educar ludicamente não é 

jogar lições empacotadas para o educando consumir passivamente, 

antes disso é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo 

consciente, engajado e feliz no mundo.” (Wajskop, 1995, p. 63) 

 

 Os jogos também promovem de forma agradável e dinâmica, o crescimento 

emocional e social. Nos jogos, há sempre um desafio interessante e vivo, fazendo com 

que a aprendizagem seja natural e rápida, verifica-se que o brincar promove uma 

possibilidade de construção e criação do conhecimento no ensino e na aprendizagem da 

criança. 

 

A criança vive inserida numa determinada sociedade, desenvolve relações 

afetivas e concretas com as pessoas que fazem parte dessa organização social, tendo 

necessidade de expressar-se livremente: correr, saltar, rastejar, subir, descer, falar, sair, 

ficar…; ou seja, fazer a sua leitura do mundo. Porém, os seus desejos interiores 

confrontam-se com as possibilidades que lhe são oferecidas. É importante perceber que, 

pela dimensão lúdica, a criança comunica-se com o mundo que a rodeia, com ele 

interage, transformando-o e sendo também transformada, o que é experimentado é 

imediatamente assimilado, o que é vivido é aprendido melhor. 

 

Schaff (1995) afirma que desde as sociedades primitivas até às mais avançadas, 

o homem tem revelado a sua inclinação para o jogo e para a diversão. O lúdico é uma 

necessidade importante para a vida normal do homem, sendo que o acompanha durante 

toda a sua existência com manifestações de emoções, como a exteriorização de funções 

vitais como a imitação e como o complemento de ocupações; assim, a criança para 

manter o equilíbrio com o seu mundo, necessita de brincar, jogar, criar e inventar, 
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tornando-se os jogos e as brincadeiras mais significativos à medida que ela se 

desenvolve, inventando, reinventando e construindo. 

 

Para Vygotsky (1991) a situação imaginária da brincadeira decorre da ação da 

criança; ou seja, para ela imaginar, precisa de agir. Vygotsky vê a brincadeira infantil 

como um recurso que possibilita a transição da estreita vinculação entre o significado e 

o objeto concreto para a operação com o significado separado do objeto. Na brincadeira, 

a criança ainda utiliza um objeto concreto para promover a separação entre o significado 

e o objeto. Ao substituir uma brincadeira, opera com os significados das coisas em 

direção ao pensamento conceptual. Segundo Vygotsky (1991, p.86) “As maiores 

aquisições de uma criança são seguidas no brinquedo, aquisições que no futuro 

tornarse-ão o seu nível básico de ação real e moralidade”. 

 

Durante o ato de brincar, a criança não se preocupa com os resultados. São o 

prazer e a motivação que a impulsionam para a ação e a exploração livres, contribuindo 

para a espontaneidade e a flexibilidade do ser que brinca. Através do brincar, a criança 

experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o outro, cria e recria 

a cada nova brincadeira, o mundo que a rodeia, o brincar é uma forma de linguagem que 

a criança usa para compreender e interagir consigo mesma, com o outro e com o mundo. 

 

A atividade lúdica oferece a oportunidade de a criança experimentar 

comportamentos que em situações normais, jamais aconteceriam devido ao medo de 

erro e punição. É pelo lúdico que a criança se humaniza, sendo que no brincar, 

interligam-se a espontaneidade e a criatividade com a aceitação das regras sociais e 

morais. O que faz do jogo um jogo e o que o caracteriza como uma brincadeira é a 

possibilidade que a criança tem de tomar decisões, de combinar regras, de negociar 

papeis, de agir de maneira transformadora sobre conteúdos significativos para ela, de ter 

liberdade e prazer. O lúdico possibilita que a criança se torne cada vez mais autónoma e 

mais consciente das suas ações, com uma maior autoestima e consciência corporal. 

Através do jogo, a criança aprende, verbaliza, comunica-se com pessoas que têm mais 

conhecimentos e, consequentemente, desenvolve-se. 

 

Através do brincar a criança aprende a noção de companheirismo, ao jogar com 

os amigos, aprende a conviver; ganhando ou perdendo, procura aprender regras e 
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conseguir uma participação satisfatória; sob o ponto de vista do desenvolvimento da 

criança, a brincadeira traz vantagens sociais, cognitivas e afetivas. De acordo com 

Kishimoto (1998) a brincadeira é uma forma privilegiada de aprendizagem, uma vez 

que as crianças à medida que vão crescendo, trazem para as suas brincadeiras o que 

veem, escutam, observam e experimentam. As brincadeiras ficam mais interessantes 

quando as crianças podem combinar os diversos conhecimentos a que tiveram acesso, 

nessas combinações as crianças revelam as suas visões do mundo e as suas descobertas. 

As crianças precisam de tempo, espaço, companhia e material para brincar. Quanto mais 

as crianças virem, ouvirem ou experimentarem, quanto mais aprenderem e assimilarem, 

quanto mais elementos reais dispuserem nas suas experiências, tanto mais considerável 

e produtiva será a atividade da sua imaginação; a escola pode e deve reunir todos esses 

fatores e o papel do professor é fundamental nesse processo. 

 

O lúdico possibilita construir uma nova maneira de educar e de trabalhar de 

forma solidária e conjunta. É fundamental que a educação seja capaz de atuar no âmbito 

interpessoal, fazendo com que as crianças convivam no mundo com consciência e 

responsabilidade nas suas atitudes, para tal a escola tem que se tornar num lugar de 

alegria e partir de atividades significativas para a criança, tendo o jogo, a brincadeira e o 

brinquedo como mediadores das aprendizagens. 

 

Segundo Vygotsky (1991) é através da brincadeira que a criança aprende e 

elabora níveis mais complexos de Desenvolvimento Proximal, construídos através da 

brincadeira, na qual o educador deverá intervir e mediar para que seja possível a 

construção de novas aprendizagens. O educador deve intervir oferecendo materiais, 

espaço e tempo adequados para que a brincadeira seja movida pelo desejo, garantindo o 

desenvolvimento organizacional, imaginativo e a capacidade de construção de conceitos 

e conhecimentos pessoais das crianças. 

 

Para a criança, o brincar é a mais clara expressão da sua realidade, pois é através 

dessa ação que ela desenvolve o seu raciocínio lógico, as suas habilidades, os seus 

pensamentos e a sua criatividade; além disso, também usa o brincar para se comunicar, 

para se compreender e para se desenvolver. Para que a criança cresça e se desenvolva 

com liberdade de expressão, criatividade e autonomia, é importante que no seu 

desenvolvimento exista um suporte capaz de permitir diversas experiências e a 
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utilização de recursos que possibilitem a satisfação das suas necessidades prioritárias, a 

expressão dos seus anseios, desejos, sentimentos, vontades e desagrados, bem como a 

interação com o meio coletivo, com crescente autonomia e socialização (Maudire, 1988). 

 

Para Barreto (2000), ao brincar, a criança desenvolve, entre outros, o seu lado 

emocional e afetivo, estando em constante experimentação e aprendizagem. A 

brincadeira, apesar de não possuir natureza determinada, com regras e atividades 

dirigidas, permite explorar os processos capazes de fazer o brincar funcionar, 

favorecendo dessa forma a construção do conhecimento e o desenvolvimento emocional, 

social e cognitivo das crianças. O brincar tem o sabor de desconhecer o que se conhece, 

pois cada brincadeira é um universo a ser sempre redescoberto, revivido e  reaprendido. 

O faz-de-conta tem um sentido muito profundo e repleto de significados, principalmente 

na vida da criança, sendo que “… a identidade de uma pessoa e de um povo começa nos 

rituais da infância” (Pereira, 2002, p.7). Ao brincar, a criança desenvolve importantes 

capacidades, torna-se criativa e atenciosa, imita, memoriza, imagina e amadurece, 

também desenvolve capacidades de socialização através da interação e da utilização e 

experimentação de regras e papéis sociais. 

 

No brincar, a criança desempenha o papel do sujeito, interpretando muitas vezes 

situações reais que já presenciou e que foram marcantes. Nessas brincadeiras, ela como 

sujeito principal, usa a sua imaginação e criatividade, e por vezes, até coloca em prática 

a sua fantasia para solucionar os problemas que aconteceram, com base na brincadeira 

em que está inserida. O brincar permite à criança resolver conflitos internos, muitas 

vezes impercetíveis aos olhares dos adultos, além de garantir que o cérebro mantenha o 

corpo ativo, descubra o desconhecido e amplie o seu mundo. Para a criança, o brincar é 

o modo mais construtivo para passar o tempo. Brincar é divertimento. O brincar para a 

criança é a oportunidade de obter inúmeros benefícios, de entre os quais se incluem:  

a) sentir prazer, não importando o papel que desempenha na brincadeira;  

b) estar livre da autoridade dos adultos, podendo assim, ela própria, comandar, 

escolher, formular regras e assumir o seu espetáculo da maneira que melhor for para ela;  

c) descobrir o mundo;  

d) sentir-se feliz e estimulada a descobrir o mundo, investigando, 

experimentando, analisando, identificando, interpretando e explorando relações de 

causa e efeito;  
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e) aprender brincando em qualquer área da vida;  

f) desenvolver a autoestima. O tempo utilizado pela criança para brincar só 

contribui para o seu bem-estar e para as suas experiências futuras. 

 

As crianças têm as suas preferências ao brincarem. Escolhem brincar o que 

melhor sabem fazer, para que possam obter os melhores resultados, sentindo-se 

realizadas ao poderem criar regras e obterem sucessos, principalmente quando não 

houver adultos a apontarem falhas. Ao perceberem sozinhas essas falhas, elas sentir-se-

ão livres para experimentarem e errarem e tentarem novamente sem se sentirem 

constrangidas. Segundo Winnicott (1975, p. 63) 

 “O brincar é o fazer em si, um fazer que se requer tempo e espaço 

próprio, um fazer que se constitui de experiências culturais, que é 

universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz 

aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação 

consigo mesmo e com os outros.” (Winnicott, 1975, p. 63) 

 

Quem brinca sabe que a alegria se encontra precisamente no desafio e na 

dificuldade. Alves (2000) mostra que os bons professores e os bons pais são aqueles que 

transformam a matéria em brinquedo e seduzem o aluno e o filho a brincar. O brincar é 

uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento e para a educação das 

crianças. Ao se proporcionar o brincar, cria-se um espaço no qual as crianças podem 

experimentar o mundo, interpretar, significar e compreender de maneira ativa e prática 

os comportamentos, usos, costumes e sentimentos do homem. 

 

 

4.1. O brincar e a cultura no desenvolvimento da criança 

 

A criança é vista como agente de criação e transmissão de cultura, desde os 

primeiros anos, e o espaço do brinquedo como um dos espaços de informação em que 

esses processos ocorrem (Corsaro & Molinari, 1990; Pedrosa, Carvalho & Império-

Hamburger, 1997; Pedrosa & Eckerman, 2000; Pedrosa & Santos, 2000). A partir de 

uma perspetiva etológica, essa conceção fundamenta-se no reconhecimento da espécie 

humana como biologicamente sócio-cultural e na pressuposição de adaptações próprias 
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para essa especificidade que já se revelam na primeira infância. Em decorrência dessa 

perspetiva e dessa conceção, o ponto de vista sócio-interacionista de que a interação 

social é a matriz de construção do ser humano individual, sendo necessário para a 

compreensão dos processos de constituição simultânea do indivíduo e da cultura. 

 

Cada um desses pressupostos requer alguma explicitação. A natureza 

biologicamente sócio-cultural do ser humano é uma conceção já antiga, embora ainda 

hoje sujeita a certa controvérsia quanto à compatibilidade dos conceitos da biologia, da 

sociedade e da cultura. Já na década de 30 do último século, Wallon (1979) explica essa 

conceção, expressando uma visão integrada das ciências biológicas e humanas e uma 

perspetiva profundamente interaccionista a respeito do desenvolvimento humano. 

Etólogos que se dedicaram à reflexão da espécie humana também reconhecem essa 

definição essencial do humano, intrínseca à noção etológica de fenómenos bio-

psicológicos como específicos da espécie e diretamente decorrente da observação do 

modo de vida humano através da história e das culturas (Bussab & Ribeiro, 1998; 

Carvalho, 1989a, 1998;  Eibl-Eibesfeldt, 1989; Hinde 1974, 1987; Lorenz, 1966).  

 

Morin (1979, p. 22) critica enfaticamente as conceções que separam o homem 

em “(...) duas fatias sobrepostas, uma bionatural e outra psicossocial; é evidente que 

ele não é atravessado por qualquer muralha da China separando sua parte humana de 

sua parte animal.”, propondo uma antropologia que recupere a unidade bio-psico-social 

do humano (Morin, 1979). 

 

Em termos evolutivos, a cultura é simultaneamente fruto e instrumento da 

seleção natural. Em termos ontogenéticos, o modo de vida sócio-cultural é o único 

modo de vida social que pode constituir um ser humano. Para esse modo de vida social, 

a evolução criou adaptações específicas, que se manifestam desde o início da vida e que 

possibilitam que o desenvolvimento de um ser humano se dê, necessariamente, através 

da interação social num ambiente sócio-cultural. (Bussab & Ribeiro, 1998; Carvalho, 

1989a, 1998; Rabinovich & Carvalho, 2001).  

 

Perspetivas culturais e sócio-históricas também vieram enfatizar o papel da 

interação social no desenvolvimento (Oliveira, 1995; Pino, 1993; Valsiner, 1991; 

Vygotsky, 1984). Uma convergência complementar entre perspetivas biológicas (ou 
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psicoetológicas) e perspetivas sócio-históricas, é obtida através do papel ativo da 

criança na construção de sua história individual e, ainda, do papel da interação criança-

criança nesse processo desde os primeiros anos de vida. (Camaioni, 1980; Pedrosa, 

1989; Stambak & Verba, 1986; Verba, 1994)  

 

Corsaro (1985) usa o conceito de cultura (peer culture) para se referir ao 

conjunto de atividades e rotinas, artefactos, valores e interesses compartilhados pelo 

grupo de pares de idade, sejam originados no mundo adulto ou criados e transformados 

no próprio grupo. As formas de criação e de transformação de normas, maneiras de 

brincar, etc., no grupo social composto por crianças da mesma idade ou de idade 

próxima, num contexto de interação livre, destacam-se no jardim de infância (Carvalho, 

1989b; Pedrosa & Santos, 2000; Pedrosa & Eckerman, 2000). 

 

Ao longo da vida, qualquer ser humano (criança, adolescente, adulto) passa por 

diversas experiências de contacto com novos grupos sociais: no ingresso na escola, na 

universidade, no trabalho, em ambientes sociais novos, numa nova família extensa em 

decorrência do casamento, em populações culturalmente bem distintas. O grau de 

diversidade dessas experiências varia ao longo da história e dos modos de vida de 

diferentes populações; ainda hoje, há pessoas que jamais saíram ou sairão da pequena 

vila onde nasceram; mesmo estas, no entanto, não estão necessariamente imunes ao 

contacto com micro-culturas diferentes ou com faces diferentes da sua própria cultura. 

Esses contactos envolvem transições mais bruscas ou dramáticas, é comum até mesmo a 

ocorrência de ritos de passagem, que recortam e dão significado à situação de transição 

para os indivíduos envolvidos. 

 

A criança através do brincar tem acesso à sua cultura e à de outras civilizações e 

sociedades, exercita o faz-de-conta, recria situações do quotidiano, projeta a sua vida 

afetiva, expressa as suas dificuldades e desenvolve as suas possibilidades de ação no 

mundo, adquirindo elementos que contribuem para a formação da sua personalidade 

(Bichara, 1994; Bomtempo, 1997; Bronfenbrenner, 1996; Brougère, 1994; Carvalho 

& Beraldo, 1989; Conti & Sperb, 2001; Kishimoto, 1997a, 1997b). 

 

A função da brincadeira no desenvolvimento cognitivo das crianças, vem sendo 

amplamente investigada. Para Piaget (1971) e Black (1989), as crianças quando 
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brincam adquirem um repertório de habilidades motoras, assim como desenvolvem a 

linguagem e o pensamento. Além disso, a brincadeira é uma oportunidade para a 

interação social e a aquisição de competências para a vida em sociedade (Carvalho & 

Pedrosa, 2002; Conti & Sperb, 2001; Moraes & Carvalho, 1994). Além de ser uma 

forma de elaboração emocional, conforme mencionou Freud (1969) já no início do século 

passado. 

 

Em várias partes do mundo, têm sido feitas investigações, que relacionam as 

brincadeiras com o desenvolvimento, procurando detetar a influência de fatores 

socioculturais, económicos e familiares no desenvolvimento da imaginação, fantasia, 

sociabilidade etc., principalmente em crianças pré-escolares. Investigadores como 

Brougère (1994, 1998), Conti e Sperb (2001), Moraes e Carvalho (1994), Uldwin e 

Shmukler (1981) e Vygotsky (1991) consideram que, ao brincar, as crianças 

reproduzem aspetos da sua sociedade e do mundo adulto como uma forma de 

compreender, através da simulação, a moral dominante do meio, no qual estão inseridas. 

Para Cerisara (1998), uma grande contribuição de Vygotsky foi a de apontar como os 

temas e conteúdos dos jogos infantis variam de acordo com fatores sócio-culturais. A 

teoria de Vygotsky salienta que consoante a classe social, o momento histórico e outros 

fatores, a brincadeira muda em função das atividades das pessoas e das suas relações com 

o mundo. 

 

Estudos realizados em culturas diferentes mostram que, apesar da sua 

universalidade, a brincadeira possui peculiaridades em grupos distintos (Eibl-Eibesfeldt, 

1989; Johnson, Christie & Yawkey, 1999; Roopnaire, Johnson & Hooper, 1994; Tudge, 

Lee & Putnam, 1999). Na brincadeira aparece, por exemplo, a escolha de temas de faz-

de-conta ligados à vida diária das suas comunidades, revelando aspetos da cultura destas 

(Bichara, 1999, Gosso & Otta, 2003; Lordelo, 2002). O contexto diferenciado do habitual 

para o desenvolvimento infantil pode revelar muitos aspetos dessa cultura (Alves, 2008; 

Neiva-Silva & Koller, 2002). Partindo da conceção de que o desenvolvimento ocorre em 

contextos culturais diferentes, apresentando peculiaridades que não implicam vantagens 

ou desvantagens para as crianças (Lordelo & Carvalho, 2002; Tudge, Lee & Putnam, 

1999).  
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Inúmeros autores concordam que o fenómeno da brincadeira é algo difícil de se 

definir e que não há uma conceptualização precisa desse fenómeno que satisfaça todos os 

estudos científicos (Bichara, 2002; Bonamigo & Koller, 1993; Conti & Sperb, 2001; 

Johnson, Christie & Yawkey, 1999; Resende & Ottoni, 2002; Spinelli, Nascimento & 

Yamamoto, 2002; Vieira & Sartorio, 2002; Yamamoto & Carvalho, 2002). Brougère 

(1998) defende que essa definição é trespassada por valores culturais que julgam o que é 

ou não é uma atividade lúdica. Dessa forma, cada pesquisador formaria os seus critérios 

de avaliação. Yamamoto & Carvalho (2002) acreditam que, entre os humanos, a 

identificação da brincadeira é facilitada pelo olhar do pesquisador, uma vez que, apesar 

das dificuldades conceptuais, as crianças dão pistas faciais e corporais de que estão a 

brincar, que são reconhecíveis como o riso e a descontração. 

 

Os estudos que tentaram definir este fenómeno acabaram por fazer recortes 

que privilegiaram aspetos, como manifestações comportamentais, estados internos ou 

fatores situacionais. Esses autores consideram que tais abordagens não devem ser 

excludentes para, assim, considerar o fenómeno de uma forma holística (Johnson, Christie 

& Yawkey, 1999). 

 

Uma classificação de brincadeiras amplamente aceite e utilizada por vários autores 

propõe três categorias:  

1) brincadeiras com objetos;  

2) brincadeiras envolvendo locomoção; e,  

3) brincadeiras sociais (Resende & Ottini, 2002; Vieira & Sartorio, 2002).  

 

Esta classificação parece muito abrangente, permitindo a inclusão de tipos de 

brincadeiras muito diferentes numa só categoria. 

Moraes e Otta (2003) e Gosso e Otta (2003) apresentam uma classificação 

baseada em Parker (1984) e Piaget (1971), composta por seis tipos:  

1) brincadeiras de contingência física/de exercício sensório-motor, na qual a 

criança exercita relações espaciais e causais e aprende a força e a função dos 

instrumentos manuseados;  

2) brincadeiras de contingência social, que envolvem a troca de papéis, e 

parecem ser motivadas e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de produzir 
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respostas contingentes nos outros, e de responder contingentemente aos outros, por 

exemplo, o esconde-esconde;  

3) simbólica ou imaginativa, na qual a criança trata objetos como se fossem 

outros, atribui a si e aos outros papéis diferentes dos habituais e/ou cria cenas 

imaginárias e representa-as;  

4) turbulentas/agonísticas, que envolvem comportamentos de luta, perseguição e 

fuga, como o brincar de lutas;  

5) jogos de construção, nas quais os  materiais são combinados ou modificados 

para criar um novo produto, como empilhar caixas; e,  

6) brincadeiras e jogos de regras. Estão nesta última categoria, os jogos de 

campo e de mesa, os jogos icónicos e os jogos de palavras. Considerando que as 

brincadeiras podem envolver mais de um componente relacionado.  

 

Segundo a forma de interação, Moraes e Otta (2003), baseadas em Parten (1932), 

subdividem cada uma das seis categorias anteriores em:  

1) brincadeira solitária, com apenas um participante;  

2) paralela, na qual duas ou mais crianças brincam lado a lado, mas não há 

interação relacionada com a brincadeira;  

3) associativa, na qual duas ou mais crianças brincam, interagindo com frequência, 

mas não há cooperação, nem divisão de tarefas ou de papéis; e,  

4) cooperativa, com duas ou mais crianças, que brincam juntas num mesmo tema, 

havendo cooperação ou competição, divisão de tarefas e papéis. 

 

Os primeiros registos sobre a brincadeira dos seres humanos, relatados por 

Frenzel (1977), foram obtidos através de escavações arqueológicas e advêm do período 

em que a espécie humana ainda tinha, como modo de sobrevivência básico, a caça e 

a colheita. Foram encontrados ossos de animais e chocalhos de barro recheados 

de pedrinhas, que foram caracterizados como brinquedos. Tal facto mostra que a 

brincadeira é um comportamento que resiste há várias gerações e revela aspetos do 

quotidiano da comunidade. Um exemplo dessas brincadeiras, com registros 

arqueológicos e artísticos, e que é ainda hoje encontrada em várias culturas, é a 

brincadeira conhecida Portugal e em França como cabra-cega, que já era utilizada pelos 

romanos no século III a.C. com o nome de murinda (Medeiros, 1990). 
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As pesquisas salientam que tanto a forma como os conteúdos das brincadeiras são 

influenciados por fatores culturais (Brougère, 1994; Johnson, Christie & Yawkey, 1999; 

Tudge, Lee & Putnam, 1999). Apesar de muitas brincadeiras ocorrerem em diversas e 

distantes partes do mundo, além dos seus aspetos mais amplos que são repetidos em todos 

os contextos, ilustram algumas características peculiares da cultura local (Bichara, 1999). 

 

A persistência de brincadeiras por gerações e entre comunidades demonstra que elas 

devem ter uma função importante para a sobrevivência do ser humano. Para Azar 

(2002), várias teorias enfatizam respostas específicas, variando desde o treino para a 

vida adulta, até ganhos imediatos como o condicionamento aeróbico, passando por 

habilidades morais, sociais, emocionais, …. Para Vieira & Sartorio (2002), ainda não é 

possível afirmar para que serve a brincadeira; porém, consideram que se os custos dessa 

atividade são elevados (gasto de tempo, energia e exposição a riscos), então o retorno, em 

termos de benefícios, deve ser considerável. 

 

Bichara (2002) concorda com Johnson, Christie &Yawkey (1999) de que há 

três posições que se sobrepõem, dando uma explicação para a existência da brincadeira 

em várias espécies:  

1) reflete o desenvolvimento;  

2) reforça o desenvolvimento; e,  

3) resulta em desenvolvimento.  

 

Spinelli, Nascimento & Yamamoto (2002) concordam com Fagen (1981) sobre a 

existência de três possíveis fatores funcionais: desenvolvimento de flexibilidade 

comportamental calibrada pelo meio ambiente; promoção de habilidades cognitivas 

e motoras; e promoção do reconhecimento de parentes e da aprendizagem social . 

 

Carvalho (1998) salienta que a brincadeira pode ser vista de dois modos, o 

primeiro como meio de desenvolver habilidades para a vida adulta, e o segundo como 

importante em si mesma. Neste último caso, a infância passa a ser mais valorizada 

como uma fase que deve ser vivida para o presente. As habilidades desenvolvidas na 

brincadeira devem ser vistas como uma adaptação para a sobrevivência enquanto 

criança. Esta opinião, também, é compartilhada por Daudt, Sperb e Gomes (1992), 

os quais sugerem que, na perspetiva das crianças, o brincar é um processo e não um 
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fim. Ou seja, apesar de poder ter um objetivo, a brincadeira é importante, 

independentemente do seu produto. Baldwin e Baldwin (1977) realizaram um estudo 

de sistematização acerca das funções para a brincadeira. Kishimoto (1998) considera 

uma das mais importantes funções da brincadeira é promover o desenvolvimento 

cognitivo, uma vez que a criança aprende, através da brincadeira, a falar, a tomar 

iniciativa e alterá-la, além de descobrir regras. 

 

Cole e Cole (2001) fazem um paralelismo entre a brincadeira infantil e as fases 

do desenvolvimento cognitivo. Piaget (1971) considerava que toda a ação infantil, na 

sua fase inicial, consiste num jogo, à exceção das atividades de nutrição e algumas 

reações emocionais, como a raiva. Cole e Cole (2001) consideram que segundo as 

conceções de Piaget (1971), não é possível traçar uma fronteira natural entre o que é 

jogo ou não. Na fase das reações circulares primárias, a brincadeira serve para consolidar 

novos esquemas sensório-motores recentemente adquiridos. Porém, quando a criança age 

sobre si ou sobre objetos, após já ter ocorrido uma acomodação, ela está a jogar; 

neste caso, a criança repete o ato por prazer. Assim, para Piaget (1971), na brincadeira 

há um predomínio da assimilação sobre a acomodação, ou seja, a realidade é adaptada 

às próprias necessidades da criança. O pensamento é orientado pela preocupação da 

satisfação individual. Em termos de reação circular secundária, a explicação é 

semelhante. O jogo caracteriza-se a partir do momento em que a criança já compreende o 

novo fenómeno e a exploração é substituída pelo simples prazer de ser causa sobre o 

objeto. 

 

Piaget (1971) classifica os jogos que a criança apresenta em três tipos: jogos de 

exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. Os jogos de exercícios são os primeiros a 

aparecer e predominam nos dois primeiros anos de vida. São exercícios lúdicos que 

correspondem a uma espécie de simples funcionamento por prazer. Com o 

desenvolvimento, a frequência destes jogos diminui e aparecerão os jogos de outros 

tipos. Os jogos simbólicos são brincadeiras em que um objeto qualquer representa um 

objeto ausente. Tal acontecimento só ocorre a partir dos dois anos de idade, quando a 

criança já está na fase pré-operacional. Ainda para Piaget, os jogos de regras consistem 

em combinações sensório-motoras ou intelectuais e são reguladas, quer por um código 

transmitido de geração a geração, quer por acordos momentâneos. Este é um jogo 

característico do indivíduo socializado. Quanto à função da brincadeira no 
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desenvolvimento, Piaget (1971) refere que o intercâmbio social realizado na brincadeira 

propícia à criança desenvolver noções de lógica, pois esta procura usar palavras que 

são comummente compreendidas, fazer afirmações verdadeiras e pensar logicamente. 

O desejo de trocar pontos de vista com outras crianças auxilia o desenvolvimento do 

pensamento e de outras capacidades. Piaget, também distancia a brincadeira da simples 

atividade de repetição com o objetivo de acomodação, pois a realidade é adaptada às 

necessidades da criança (Bichara, 1994). 

 

Além da preocupação sobre o desenvolvimento cognitivo, há também interesse 

na influência da brincadeira noutros aspetos do desenvolvimento. Pesquisadores de 

vários países constataram, nos seus estudos, correlação entre a fantasia e a 

sociabilidade. As crianças que brincam mais ao faz-de-conta apresentam-se mais aptas 

para se envolverem com outros colegas (Allison, 1992; Corsaro, 1999; Harkness, 1992; 

Howe, Petrakas & Rinaldi, 1998; Johnson, Christie & Yawhey, 1999; Pontes & 

Magalhães, 2002; Sager & Sperb, 1998). Howe, Petrakas e Rinaldi (1998) afirmam que 

o relacionamento das crianças é de grande importância para se estudar os grupos de 

brincadeira, já que estas, para se manterem nos seus grupos, devem saber negociar e 

cumprir as regras. Eles previnem que as diferenças na negociação refletem, também, as 

diferenças nas relações sociais. Por outro lado, os relacionamentos conflituosos não 

favorecem a expressão de estados emocionais positivos. Bichara (1994) acrescenta que o 

faz-de-conta é um facilitador da interação social, pois requer um nível alto de negociação 

entre as crianças, para que haja aceitação mútua de papéis e do procedimento da 

brincadeira. O faz-de-conta aumenta a procura social; ou seja, a necessidade de formar 

grupos para crianças mais novas. 

 

Fagen (1981) salienta que a brincadeira proporciona aprendizagem e permite a 

adaptação da criança a novas situações e a novos ambientes, podendo assim explorar novas 

oportunidades. Para este autor, a versatilidade promovida pelas experiências lúdicas 

resultaria no autocontrole, na inibição da aceleração e na capacidade para alternar as 

respostas, em lugar de preservar uma tática mal sucedida. Segundo Bichara (1994) através 

do brincar a criança tem a oportunidade de interagir com pessoas e objetos, libertar a 

sua criatividade, explorar os seus limites e adquirir repertórios comportamentais/afetivos 

de forma reforçadora e lúdica. 
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Moraes e Carvalho (1994) destacam que a brincadeira está fortemente ligada à 

aprendizagem e a comportamentos sociais. Segundo o seu ponto de vista, o brincar reforça 

o papel adaptativo da brincadeira na evolução humana. Os jogos de exercícios são vistos 

como um treino para o desenvolvimento de habilidades para a vida adulta e, mesmo a 

inteligência representativa, ou seja, a fantasia, deve ter um papel importante para tornar a 

brincadeira social. O ser humano é primordialmente social, passando o seu 

desenvolvimento biológico, por uma evolução cultural; assim, devem ser aprendidas regras 

e papéis já determinados num processo de humanização essenciais para a sobrevivência 

(Carvalho & Lordelo, 1989). Tal evolução cultural está relacionada com a evolução 

biológica; ou seja, a cultura produziu o cérebro que a produz. O ser humano passa a ser 

visto como um ser biologicamente social e cultural. Dessa forma, é enfatizada a 

oportunidade de interação social proporcionada pela brincadeira, focalizando a sua 

importância no desenvolvimento de habilidades sociais.  

 

Para que haja uma interação social na brincadeira de faz-de-conta é necessário 

que os conteúdos sejam comunicados entre os parceiros e entendidos por eles, o que 

envolve aspetos linguísticos e para-linguísticos (Garvey & Kramer, 1989). A pesquisa 

realizada por Barbosa, Ramalho e Bichara (1995) confirma a importância da comunicação 

no início e no desenvolvimento do faz-de-conta. Garvey e Kramer (1989) verificam que 

a linguagem empregada no faz-de-conta é mais complexa e rica em particularidades do 

que a usada noutras brincadeiras ou, até mesmo, em conversações com os pais, com 

colegas, etc. Esta comunicação envolve complexos códigos, nos quais as crianças 

empregam variações no tempo verbal e na pronúncia correta das palavras de acordo com 

a acentuação, na personificação do discurso, dando vida a objetos inanimados e voz a 

pessoas ausentes ou animais e um ritmo musicado para indicar o estado da fantasia. Do 

mesmo modo, na comunicação são encontrados o chamar para brincar, as negociações e 

os avisos que assinalam a preparação e a interrupção ou o término da brincadeira 

(Bateson, 1955; Black, 1989; Garvey & Kramer, 1989; Goncu, 1993). 

 

Bichara (1994) constatou que, no desenvolvimento do enredo da brincadeira de 

faz-de-conta, as crianças alteram o tom de voz, dependendo do papel que estão a 

desempenhar. Black (1989) relata que as crianças mais novas são mais dependentes dos 

objetos e gastam mais tempo em comunicações sobre o jogo, do que no jogo propriamente 

dito. Para Bateson (1955) a metacomunicação caracteriza o faz-de-conta, pois neste tipo de 
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brincadeira, as crianças precisam compreender as mensagens sobre como entender 

outras mensagens. Por exemplo, elas devem, a partir da fala de uma outra criança, 

entender uma mensagem dupla; ou seja, uma que indica que aquela situação é uma 

brincadeira e outra qual é o conteúdo da brincadeira. Todos estes resultados sobre a 

comunicação, estão de acordo com o pensamento de Vygotsky (1991). Para ele, o 

momento de maior significado ao longo do desenvolvimento intelectual, que dá origem 

às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, ocorre quando a fala e a 

atividade prática, embora independentes, convergem. Desta forma, a palavra pode moldar 

uma atividade dentro de uma determinada estrutura fazendo surgir a função planeadora da 

fala. 

 

Além do desenvolvimento cognitivo e social, alguns pesquisadores dão 

ênfase ao desenvolvimento emocional do ser humano através da brincadeira. Cunha 

(1994) afirma que a criança quando brinca pode ajustar-se às expectativas sociais e 

familiares. A autoestima pode modificar-se significativamente, sendo fortalecida 

através de experiências emocionais/cognitivas que o brincar oferece e, assim beneficiar 

as crianças no seu crescimento pessoal. As crianças são, também, capazes de 

ultrapassar situações psicológicas adversas através do brincar. Garbarino (1992) afirma 

que ao brincar, a criança restabelece o seu controle interior, a sua autoestima e 

desenvolve relações de confiança consigo mesma e com os outros. 

 

Outro aspeto importante que se expressa na socialização é a diferença de género 

no brincar. Pesquisas de Archer (1989), Beraldo (1993), Black (1989), Bichara 

(1994), Carvalho e Beraldo (1989), Martin e Fabes (2001), Moraes (1980), Whiting e 

Edwards (1973) encontraram diferenças significativas nos temas e enredos da brincadeira 

de faz-de-conta em relação ao género. Os meninos preferem brincadeiras com muita 

ação e transportes, enquanto que as meninas preferem atividades ligadas a temas 

domésticos. Isto mostra que existe, já na criança, um forte estereótipo de género que é 

passado pela sociedade, o que comprova a presença de elementos da realidade nas 

fantasias da criança. Os papéis masculinos e femininos transmitidos na interação social 

e pelos meios de comunicação social apresentam, em geral, homens mais agressivos, 

ativos e premiados pelas suas atividades, e as mulheres mais passivas e menos 

recompensadas pelos seus comportamentos (Bichara, 1994; Bonamigo & Koller, 1993). 

 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

74 

 

Bonamigo e Koller (1993) destacam que os pais influenciam a questão da 

tipificação do género nas brincadeiras, levando as crianças a realizar uma pseudo-

escolha dos seus brinquedos, uma vez que as opções já foram efetuadas anteriormente 

pelos adultos. Carvalho e Lordelo (1989) demonstram que havia fortes pressões dirigidas 

às crianças do sexo feminino em termos de treino em tarefas de assistência e cuidado a 

irmãos mais jovens ou outras pessoas dependentes, durante o brincar. Tal reflete-se nas 

brincadeiras que envolvem cuidados entre crianças, nas quais as meninas mais velhas, 

geralmente, assumem o papel de mãe. Bonamigo e Koller (1993), lembram que há uma 

pressão social maior sobre os meninos para que estes escolham atividades 

consideradas masculinas. Nas suas pesquisas verificaram que não houve diferenças quanto 

à permissão dada por uma criança para que outra brinque com brinquedos estereotipados 

para o sexo oposto. Porém, foi mais comum que as meninas brincassem com 

brinquedos estereotipados como masculinos, que os meninos com brinquedos 

estereotipados como femininos. Apesar das meninas mostrarem, uma preferência cada 

vez maior por desportos masculinos, os seus temas de faz-de-conta não mudaram com o 

tempo, provavelmente porque o papel da mulher não mudou significativamente no 

decorrer desse período (Bichara, 1999).  

 

Alguns estudos têm investigado como a cultura é transmitida nas brincadeiras 

infantis ou como esta é refletida nas brincadeiras (Bichara, 1999; Gosso & Otta, 2003; 

Moraes & Otta, 2003; Pontes & Magalhães, 2002). Segundo Misra e Gergen (1993, p. 

226), a “cultura é constituida pelos valores, crenças, perceções, símbolos e outros 

artefatos humanamente criados, que são transmitidos entre gerações através da 

linguagem e outros meios”. Tudge, Lee e Putnam (1999) entendem que a cultura não 

deve ser vista como uma variável independente separada, que influencia o processo de 

desenvolvimento. Esta deve ser entendida como parte de um sistema em relação 

dinâmica com todas as outras partes.  

 

Para Conti (1996), é no decorrer das atividades de rotina e quotidianas, em que 

as crianças participam ativamente, como na brincadeira, que se dá o conhecimento dos 

significados atribuídos a diferentes fenómenos, assim como o se comportar e o pensar 

numa mesma cultura.  
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Moraes e Otta (2003) propõem a ideia de zona lúdica ao contextualizar a 

brincadeira de crianças de um ambiente cultural específico. A zona lúdica inclui 

variáveis que influenciam a brincadeira, como o modo de vida da criança, a sua família, 

a disponibilidade de objetos para brincar, além das questões temporais. Para Santos (1991) 

a zona lúdica é composta por vários elementos que traduzem o conceito de cultura. 

 

Qualquer transmissão de um elemento cultural só se dá, portanto, dentro de um 

contexto social. Carvalho e Pedrosa (2003) enfatizam que na microcultura do brinquedo, as 

crianças trabalham com elementos da sua macrocultura. Dessa forma, as crianças efetuam 

uma transmissão cultural dupla, da macro e da micro cultura (Corsaro, 1999). Para 

Carvalho e Pedrosa (2003), a macrocultura é percebida através de papéis e valores que as 

crianças demonstram através do estereótipo do género, salientando que estes elementos 

não são simplesmente reproduzidos, mas esta é uma oportunidade de questioná-los e 

repensá-los. Neste sentido, entender a organização social de um determinado grupo é um 

fator essencial para o estudo da transmissão da cultura e consequentemente da brincadeira, 

estes estudos mostram em que medida e de que modo a brincadeira influencia no 

desenvolvimento e na forma como a criança apreende o seu mundo cultural.  

 

De acordo com Brougère (1994), o brinquedo (objeto) faz parte de um conjunto de 

apoios pelos quais uma cultura é transmitida a uma criança. Porém, ao brincar, a criança 

não se encontra diante de uma reprodução fiel do mundo real, mas de uma imagem 

cultural que lhe é particularmente destinada. Dentro de uma mesma cultura, as crianças 

brincam com temas comuns: educação, relações familiares e papéis, que representam as 

pessoas que integram essa cultura (Bomtempo, 1997). Geralmente, os temas 

representam o ambiente das crianças e aparecem no contexto da vida diária; dessa forma, 

o brinquedo aparece como um pedaço de cultura colocado ao alcance da criança. Para 

Kishimoto (1997a), o brinquedo propõe um mundo imaginário à criança e representa a 

visão que o adulto tem dela; assim sendo, o adulto introduz nos brinquedos, imagens 

que variam de acordo com a sua cultura e cada cultura tem maneiras de ver a criança, de 

tratá-la e educá-la. 

 

Em contrapartida, Brougère (1994) alerta que, embora a impregnação cultural 

passe pela brincadeira, não se deve entender isso como uma simples impregnação dos 

conteúdos simbólicos do brinquedo. Trata-se de um processo dinâmico de inserção cultural 
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sendo, ao mesmo tempo, a imersão da criança em conteúdos pré-existentes e a 

apropriação ativa destes conteúdos. Por exemplo, a criança ao brincar com um 

brinquedo industrializado, envolve-se numa interação dinâmica entre o conteúdo cultural 

presente neste e a sua forma de significá-lo. 

 

O contexto sócio-cultural e económico em que a criança vive interfere na forma 

como ela se relaciona com os outros. Para Carvalho (1998) as crianças que interagem 

com outras mais velhas, principalmente irmãos, tendem a apresentar um comportamento 

mais independente, afastando-se mais da figura materna. Whiting e Edwards (1973), 

também, consideram que a rotina diária da família, as pessoas com as quais as crianças 

convivem e as atividades em que elas se envolvem, influenciam e direcionam os seus 

comportamentos. Black (1989) mostra como as diferenças de género, além do meio, mas 

potencializadas provavelmente por questões culturais, influenciam na escolha dos temas 

e nos processos de interação social de brincadeiras sócio-dramáticas. 

 

Uldwin e Shmukler (1981), ao compararem países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, mostraram que o número de irmãos influencia no nível de criatividade 

nas brincadeiras, assim como o nível social, o espaço e o tempo disponíveis para brincar. 

Ficou constatado que as crianças com um menor número de irmãos e com um quarto 

próprio desenvolvem mais a imaginação durante a brincadeira. Aquelas que brincam com 

os pais e ajudam nas tarefas domésticas, também, são mais criativas. Estes autores 

concluíram que o nível socioeconómico é a variável mais importante no grau de 

criatividade. As crianças de nível socioeconómico médio conseguem manter o mesmo 

enredo por mais tempo, enquanto que as de nível baixo usam menos a imaginação e as 

brincadeiras de faz-de-conta são de natureza estática e acabam mais rapidamente. Uldwin e 

Shmukler (1981) concluíram que a criatividade e a fantasia são praticamente ausentes em 

algumas culturas e bastantes ricas noutras. 

 

A vivência de microssistemas diferenciados leva a criança a transitar 

informações de um microssistema para outro, o que formaria o seu mesossistema. Para 

Burgos, Krebs e Hoehler (2001), enquanto as crianças brincam, estão a ser constituídos 

laços entre contextos, o que torna essa atividade significativa e persistente no tempo, 

resultando em desenvolvimento. As crianças compartilham influências de contextos 

diferenciados; ou seja, tomam contacto com os conteúdos vivenciados por outras 
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crianças noutros ambientes e, da mesma maneira, trocam  influências de uns ambientes 

para os outros. 

 

O grupo de brincadeira propicia à criança a formação de uma nova identidade, 

intermediária entre a família e a sociedade, com o assumir e o exercício de novos papéis 

(Oliveira, 1997). Nos grupos, as crianças sentem-se menos expostas e de certa maneira, 

protegem-se, confiam mais nos seus valores e diluem sentimentos de vergonha, medo, 

culpa e inferioridade (Paludo, 2004). Através do grupo, reorganizam a sua autoestima; 

por outro lado, a ideia de que a união faz a força, dá poder em determinados grupos, o 

que pode esconder sentimentos de fragilidade e de dependência. 

 

Ainda para Burgos, Krebs e Hoehler (2001), o facto de um grupo ser formado 

por crianças de idades diferentes, leva a uma maior troca de informações. Nesses grupos, 

o contacto de crianças mais novas com outras crianças mais velhas, estabelece um 

desafio para elas, sendo a realização de tal desafio um sinal de desenvolvimento do seu 

potencial. Para Bronfenbrenner (1996), o desenvolvimento de uma pessoa está ligado à 

transmissão de poder de uma pessoa mais desenvolvida para outra. Assim, as relações 

estabelecidas num grupo, com as posições de aprendiz e subordinado propiciam 

processos proximais que são fundamentais no desenvolvimento de ambos. 

 

 É através do brincar que a criança descobre o mundo, que a criança comunica e 

se insere num contexto social, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas, motoras e 

afetivas. Contudo, muitas vezes surgem dificuldades em fazer-se a diferenciação entre a 

brincadeira e o jogo, uma vez que a brincadeira é uma forma de jogo, na qual a criança 

recria a realidade, utilizando os brinquedos. Por outro lado, o jogo pressupõe elementos, 

o grupo de pares, através deste a criança manifesta a cultura e a sociedade da qual faz 

parte e através do jogo a criança aprende a existência de regras, o que é permitido e o 

que é proibido; promovendo o desenvolvimento social, cultural, motor e psicológico da 

criança. Pode-se observar que as crianças utilizam vários tipos de jogos, um deles é o 

jogo cooperativo, sendo este caracterizado pela existência de regras, no qual as crianças 

coordenam esforços para atingirem metas comuns, repartem papéis e colaboram entre si 

para conseguirem o objetivo final. 
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 Têm sido feitas várias tentativas na procura de modelos para a compreensão da 

transmissão e da evolução da cultura; destacam-se os trabalhos de Cavalli-Sforza e 

Feldman (1981), Cavalli-Sforza, Feldman, Dornbusch e Chen (1983) e Baum (1999). O 

termo transmissão cultural foi introduzido por Cavalli-Sforza e Feldman (1981) como 

um paralelo à noção de transmissão biológica. Por analogia, a transmissão cultural 

permite a um grupo perpetuar uma característica nas gerações subsequentes, através de 

mecanismos de ensino e aprendizagem. 

 

 Para Cavalli-Sforza, Feldman, Chen e Dornbusch (1982), a transmissão cultural 

é o processo de aquisição de comportamentos, atitudes ou tecnologias através de 

impressão, condicionamento, imitação, ensino ativo e aprendizagem ou a combinação 

desses elementos. Nesse modelo, quando a transmissão ocorre dos pais para a criança, 

ela é denominada de vertical; quando é feita entre membros da mesma geração (adulto-

adulto, criança-criança), denomina-se de horizontal, e é chamada oblíqua quando se dá 

entre não-parentes de gerações diferentes. A partir do modelo comportamental, Baum 

(1999) identifica duas formas pelas quais os traços culturais adquiridos são 

transmitidos: a primeira pela imitação e a segunda através do seguimento de regras. Para 

este autor, na imitação existe uma cópia direta, promovendo a base da aprendizagem 

operante. Por outro lado, a imitação aprendida é uma forma de comportamento 

controlado por regras, as crianças aprendem o comportamento de seguir regras porque a 

transmissão de práticas sociais através do seguimento de regras é particularmente 

rápida.  

 

 Tomasello, Kruger e Ratner (1993), numa perspetiva teórica distinta da utilizada 

por Baum, salientam a importância de se distinguir a aprendizagem social da 

aprendizagem cultural. A aprendizagem social pode ser definida pelos critérios 

utilizados por Tomasello, Kruger e Ratner (1993), os quais consideram que esta é uma 

forma de aprendizagem individual, influenciada de alguma maneira pelo ambiente 

social. No entanto, a natureza característica da espécie humana, de aprender a partir de 

um outro, apresenta uma maneira qualitativamente diferente de ser; os aprendizes não 

estão com a atenção voltada diretamente para a atividade do outro indivíduo, pelo 

contrário eles tentam ver a situação da forma que o outro a vê. Esta aprendizagem, na 

qual a criança tenta aprender não a partir do outro, mas através do outro, é denominada 

pelos autores de aprendizagem cultural. 
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Tomasello, Kruger e Ratner (1993) distinguem três tipos de aprendizagem 

cultural: a aprendizagem imitativa, a aprendizagem instruída e a aprendizagem 

colaborativa. Na aprendizagem imitativa a criança interioriza algo da estratégia 

comportamental do demonstrador, podendo ocorrer dentro ou fora do contexto 

pedagógico. Quando o ensino está envolvido no processo, pode ocorrer a aprendizagem 

instruída, essencialmente Vygotskyniana, na qual as crianças interiorizam as instruções 

e as usam posteriormente para autorregular a sua atenção, a sua memória e outras 

funções cognitivas. A aprendizagem colaborativa não envolve a transmissão, no sentido 

clássico, do mais experiente para a criança. A situação consiste em pares que colaboram 

para construir algo novo e diferente do que a díade possuía antes de a interação se 

iniciar. Para os autores, este processo realça o espírito inventivo e conduz à evolução 

cultural. Numa minoria dos casos, a aprendizagem colaborativa pode contribuir para a 

manutenção de tradições culturais.  

 

Qualquer transmissão de um elemento cultural só pode ocorrer dentro de um 

contexto social. A cultura da brincadeira é um fenómeno de grupo, num conjunto de 

crianças que mutuamente se regulam, com uma identificação própria e com um modo de 

organização típico, sendo desta forma que uma brincadeira tradicional se mantém e é 

transmitida. Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que entender a organização social 

de um determinado grupo é um fator essencial para se estudar a transmissão da cultura 

(Anjos, Silva, Santos, Pontes & Magalhães, 2001). 

 

O contexto social, formado pelas pessoas com as quais a criança interage, 

modela o comportamento social, as normas e os valores. A proximidade física de cada 

criança dos acontecimentos sociais é um indicador do contexto de desenvolvimento, do 

contexto de aquisição de cultura (Harkness & Super, 1983; Super & Harkness, 1986). 

 

A partilha de elementos culturais parece ser proporcionada às crianças de uma 

forma diferenciada, uma vez que algumas brincadeiras são praticadas somente por 

determinados estratos etários e, por crianças de determinado género. Pontes e Galvão 

(1992, 1997) e Souza (1999) consideram que o tamanho do grupo e a faixa etária das 

crianças parece variar em função da brincadeira ou do jogo., Anjos, Silva, Santos Pontes 

e Magalhães (2001) indicam que em algumas brincadeiras, como o berlinde, existe uma 

variação um tanto ampla da faixa etária dos praticantes.  
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Quanto à segregação por sexo, vários estudos (Archer, 1992; Beraldo, 1993; 

Bichara, 1994; Maccoby, 1989) indicam que, desde os três anos de idade, as crianças já 

demonstram preferência por parceiros do mesmo sexo, embora participem também em 

atividades com grupos mistos. No mesmo sentido, algumas brincadeiras são típicas de 

determinados géneros. Na cultura portuguesa, saltar à corda, brincar à macaca e ao 

elástico são brincadeiras típicas de meninas, enquanto que jogar ao berlinde e jogar à 

bola são tidas como brincadeiras de meninos; no entanto, tal categorização está-se a 

modificar (Chagas, Santos, Anjos, Silva, Pontes & Magalhães, 2000). 

 

Anjos, Silva, Santos, Pontes e Magalhães (2001) referem que a segregação 

sexual ativa em determinadas brincadeiras, caracterizada como tipicamente de menino 

ou de menina, atribuindo geralmente um status inferior para o membro do sexo oposto 

que a pratique, conduz a diferentes domínios da cultura da brincadeira e, 

consequentemente, a rotas diferenciadas de transmissão da cultura. 

 

Como a brincadeira implica uma aprendizagem sócio-cultural, evidenciam-se 

dois atores principais que devem-se tornar num foco prioritário de análise: o mais 

experiente e o aprendiz. Os jogos das crianças mais experientes são mais complexos e 

mais avançados do que os das crianças principiantes e representam, uma forma mais 

elaborada da cultura da brincadeira (Pontes & Galvão, 1997). Dificilmente um grupo 

apresenta entre os seus intervenientes o mesmo nível de habilidade, tendo em conta que 

as crianças mais experientes organizam, distribuem papéis numa determinada 

brincadeira e geralmente apresentam uma postura mais ativa no grupo, pode-se dizer 

que a aprendizagem da criança principiante depende, em parte, das oportunidades 

proporcionadas pela criança mais hábil. A forma como a criança mais experiente irá 

lidar com a criança principiante, pode ou não facilitar o processo de aprendizagem de 

determinadas habilidades da brincadeira.  

 

As oportunidades proporcionadas à criança principiante podem estar previstas 

em algumas brincadeiras; no entanto, elas realizam-se efetivamente, quando as crianças 

mais hábeis assim o permitem. Nesse sentido, verifica-se a assimetria de papéis e 

variáveis relacionais como um fator presente no fenómeno de transmissão de cultura 

(Segall, Dasen, Berry & Poortinga, 1990). 
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Diversos aspetos do comportamento de brincar vêm sendo estudados ao longo 

dos anos, tais como a sua relação com o desenvolvimento (Pellegrini & Smith, 1998), o 

brincar enquanto meio de transmissão e ressignificação da cultura na qual a criança está 

inserida (Conti & Sperb, 2001; Carvalho & Pedrosa, 2002; Pontes & Magalhães, 2003), 

aspetos universais da interação do brincar, incluindo semelhanças e diferenças entre 

géneros (Martin & Fabes, 2001) e entre diferentes contextos culturais (Gosso, 2004; 

Morais, 2004). Essa diversidade de aspetos contempla a afirmação de Rabinovich (2003) 

acerca da natureza do brincar, o qual pode ser pensado como um comportamento 

adaptado e adaptativo da espécie. Adaptado porque, a longo prazo, é comum a todos os 

membros da espécie; já a curto prazo, é adaptativo, porque se todos da espécie brincam 

varia o como, o onde, o com quê e o com quem brincam. 

 

Embora a brincadeira seja uma atividade universal entre as crianças de diferentes 

populações, cada cultura possui uma forma peculiar de expressão que é reflexo das 

características ambientais específicas (Gosso, 2004). Segundo Morais (2004) tanto a 

brincadeira como os brinquedos que ela pode envolver, estão marcados pela identidade 

cultural e por características sociais específicas de um grupo social. Ao mesmo tempo 

que a brincadeira se constitui como uma característica universal, ela possui aspetos 

específicos que irão depender de diversos fatores, tais como o ambiente físico, social e 

cultural e as características da criança. 

 

Relativamente ao que pode influenciar o brincar, Moraes e Otta (2003) 

introduzem o conceito de zona lúdica, correspondente ao espaço onde ocorre o brincar, 

o qual é constituído por três elementos:  

1) a criança com as suas experiências, os seus recursos, as suas motivações, as 

pressões e as condições sociais que a rodeiam;  

2) o espaço físico em que ela está inserida, como os brinquedos que ela tem 

acesso; e  

3) o espaço temporal com o tempo dedicado à brincadeira, as relações e as 

crenças familiares.  

Tais elementos podem influenciar o brincar, garantindo-lhe um aspeto específico em 

cada contexto. 
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As diferenças de género foram detetadas em diversos estudos (Moraes, 2001; 

Martin & Fabes, 2001; Souza & Rodrigues, 2002) e são importantes na medida em que 

possibilitam que os meninos e as meninas se desenvolvam de maneira diferenciada, 

adquirindo habilidades diversificadas e, dessa forma, distinguirem o seu papel de género 

de acordo com a sociedade e a cultura nas quais estão inseridos. Segundo Katz e 

Boswell (1986) o papel de género vem sendo definido como um conjunto organizado de 

expectativas para os comportamentos e para as atividades que são considerados 

apropriados e esperados pelos outros, tanto para os homens como para as mulheres, de 

uma determinada cultura.  

 

Aos três anos de idade, as crianças já possuem uma capacidade definida de 

atribuir rótulos de género, tanto a si como aos outros, demonstrando uma preferência 

por brincarem em grupos do mesmo sexo, apesar de a maioria das crianças também 

participar em grupos mistos (Beraldo, 1993). Contudo, outros fatores também podem 

estar relacionados com a existência da segregação no brincar infantil, como refere 

Beraldo (1993), um deles é a presença de indícios de que os meninos não aceitam o 

estilo de influência das meninas (baseado na argumentação e na persuasão) e as meninas 

não aceitam o dos meninos (baseado na força física). Outro fator são as brincadeiras 

sarcásticas feitas pelas crianças quando um menino e uma menina se envolvem na 

mesma brincadeira, sendo-lhes associada a perceção de um potencial futuro romântico; 

além disso, os meninos gostam de brincadeiras mais brutas e barulhentas e por isso, 

procuram parceiros do mesmo sexo, porque estes vão responder de uma forma mais 

positiva ao convite para brincar, do que as meninas. 

 

Nas brincadeiras de faz-de-conta, embora existam preferências, o tema pode 

variar de acordo com os suportes disponíveis (Pellegrini & Smith, 1998); ou seja, ser 

regulado pelas características dos objetos e das pessoas sobre os quais a criança 

imprime as suas transformações simbólicas (Bichara, 1999).  

 

Os comportamentos infantis são influenciados pelo ambiente físico e social no 

qual as crianças estão inseridas (Meneghini & Campos-de-Carvalho, 2003); assim, as 

diferentes maneiras de organizar o espaço oferecem um suporte para as várias formas de 

contacto social (Pellegrini & Smith, 1998). 
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Desde o berço, as atitudes, as palavras, os brinquedos, os livros procuram 

moldar as crianças para que aceitem e assumam os rótulos que a sociedade lhes 

reservou. Para os homens o público e a política, para as mulheres o privado e a casa. 

Dos meninos espera-se agressividade, capacidade de liderança, racionalidade, das 

meninas espera-se delicadeza, sensibilidade e beleza (Perrot, 1998). As normas sociais 

prescrevem posturas, comportamentos, atitudes diferenciadas para homens e mulheres. 

Desde a infância, tais atitudes são enraizadas através dos relacionamentos na família, 

na escola, construindo assim valores, nem sempre explícitos, mas que subtilmente 

determinam os nossos comportamentos. Há pesquisas que afirmam que as meninas 

preferem as bonecas, os meninos os carros (Saavedra & Barros, 1996) e também que 

elas fazem jogos de roda e eles jogam à bola (Guareschi, 1994). As hierarquias de 

género são contestadas e mantidas por estes meninos e meninas que vivem num 

ambiente coletivo e público de educação. Os meninos e as meninas, de 4 a 6 anos, 

têm participado nas transformações da sociedade, como portadores de história, como 

atores dos processos sociais, reproduzindo e produzindo a cultura, os
 
meninos e as 

meninas são, ao mesmo tempo, produtos e atores dos processos sociais (Sirota, 2001). 

Essa construção social da infância aponta para um novo paradigma, em que as crianças 

são e devem ser estudadas como atores na construção da sua vida social e da vida 

daqueles que as rodeiam. Tais considerações permitem que a infância seja considerada 

como um componente da cultura e da sociedade (Louro, 2001). 

 

As crianças ao brincarem fazem escolhas de acordo com aquilo que lhes dá 

prazer e curiosidade. Não existem fronteiras para os espaços ocupados pela brincadeira. 

As fronteiras do que é permitido e do que não é permitido, para cada sexo, não são 

consideradas nos momentos das brincadeiras. As categorizações dos brinquedos são 

construções criadas por adultos e não tem significado para as crianças nos 

momentos das brincadeiras. Essas construções categorizadas, ou seja, a norma cultural 

de que existem brinquedos certos para as meninas e outros para os meninos, podem 

estar relacionadas com a preocupação que se tem com a futura escolha sexual da 

criança. O facto de um menino brincar com uma boneca e de uma menina brincar com 

carrinho não significam que eles terão, no futuro, uma orientação homossexual. De 

acordo com Louro (2001) e Felipe (1999), a preocupação do adulto em relação à 

orientação sexual da criança, aponta para a obsessão com sexualidade instituída, há uma 

vigilância exercida desde os primeiros anos de vida não só pela família,  mas também 
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pela escola, para que possa garantir a manutenção de uma masculinidade considerada 

hegemónica. Qualquer possibilidade de rompimento das fronteiras de género aponta 

para uma classificação no campo da patologia, da anormalidade. (Felipe, 2000). Essa 

preocupação do adulto está relacionada com a dificuldade em se diferenciar a identidade 

de género da identidade sexual, “essas identidades estão interrelacionadas; nossa 

linguagem e nossas práticas muito as confundem, tornando difícil pensa-las distintivamente. 

No entanto elas não são a mesma coisa”. (Louro, 2001, p. 27). 

 

 

4.2. O brincar e a aprendizagem social 

 

O brinquedo e a criança são palavras que estão intimamente associadas. Todas as 

sociedades reconhecem o brincar como parte da infância. Os primeiros registros desse 

reconhecimento, foram obtidos através de escavações arqueológicas, advêm do período 

em que a nossa espécie ainda tinha como modo de sobrevivência básico a caça (Frenzel, 

1977). O mesmo não se pode dizer acerca das palavras cultura e criança; salvo algumas 

exceções, o fenómeno cultura foi frequentemente tratado como uma propriedade do 

adulto. Quando se faz alusão ao termo património cultural, geralmente este remete para 

aspetos da cultura adulta como prédios, danças, comidas típicas, vestuário e artefactos 

artesanais. Isso deve-se, em parte, ao facto de ter perdurado por muito tempo, em 

algumas abordagens, uma visão adultocêntrica e futurista em relação ao 

desenvolvimento infantil. Carvalho e Beraldo (1989) afirmam que este tipo de visão 

impediu que se visse a riqueza das interações criança-criança. O elo entre a cultura e a 

criança, é claramente percebido nos jogos e nas brincadeiras tradicionais e populares, 

especialmente aquelas desenvolvidas na rua. A modalidade do jogo tradicional infantil 

possui características de anonimato, tradicionalista, transmissão oral, conservação, 

mudança e universalidade (Kishimoto, 2001). Apesar de os jogos tradicionais 

caracterizarem uma cultura local (Friedmann, 1990), é interessante a existência de 

certos padrões lúdicos universais, mesmo observando-se diferenças regionais, nas 

variações das designações, nas regras e nas suas formas de utilização. 

 

 A brincadeira de cabra-cega já era utilizada entre os romanos no século III a.C. 

com o nome de “murinda”; na Espanha tem o nome de “galinha cega”; na Alemanha de 
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“vaca-cega”; nos Estados Unidos de “blindman´s buff” e na França de “colinmaillard” 

(Medeiros, 1990). O berlinde é conhecido, no mundo de língua inglesa, como “game of 

marble” e, em grande parte do Brasil, como jogo de bola de gude. Apesar dos momentos 

e dos espaços diferentes, a estrutura das regras é extremamente semelhante. 

Conservação, mudança e universalidade são palavras-chave para a compreensão desses 

jogos. É evidente que o caráter dinâmico da manutenção de tais normas, o que parece 

ser um paradoxo, mas, como Laraia (1986) refere, qualquer sistema cultural está num 

contínuo processo de mudança; ou seja, a conservação é sempre algo relativo, depende 

da dimensão do tempo e do sistema cultural a ser considerado; é certo, entretanto, que o 

fenómeno cultural também pode mostrar uma estabilidade considerável no decorrer do 

tempo e no espaço (Cavalli-Sforza, Feldman, Chen & Dornbush, 1982).  

 

 A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social (Brougère, 1994), aprendem-

se as formas, o vocabulário típico, as regras e o momento de enunciá-las, as habilidades 

específicas requeridas para cada brinquedo, os tipos de interações necessários etc.  

 

Para Brougère (1994, p.98) a “brincadeira pressupõe uma aprendizagem 

social”, pois a criança é iniciada nessa atividade por pessoas que cuidam dela, e não por 

iniciativa própria. Aos poucos, as crianças inserem-se nesse universo, compartilhando o 

mesmo código cultural, atribuindo, portanto, significações semelhantes. Brougère 

(1998, p. 24) fala, ainda, numa cultura lúdica, entendida como “um conjunto de 

procedimentos que permitem tornar o jogo possível”, anterior à brincadeira 

(preparação) e construída através das interações sociais, com restrições e/ou oposições 

impostas pelo adulto. 

 

O brincar é uma atividade considerada como uma linguagem infantil que ocorre 

no plano da imaginação. Para a criança poder imaginar é preciso ter o domínio da 

linguagem simbólica; ou seja, a criança deve apropriar-se de elementos da realidade e 

atribuir-lhes novos significados. A brincadeira consiste na capacidade das crianças 

criarem e recriarem o mundo, dando-lhe valores e significados diferentes da realidade. 

 

A brincadeira tem como função favorecer a autoestima, possibilitar o 

desenvolvimento da linguagem oral e gestual, ajudar na elaboração das emoções e 

sentimentos e na construção de regras sociais. Enquanto as crianças brincam, assumem 
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papéis sociais diferenciados que podem proporcionar o estabelecimento de vínculos, de 

relações e generalizações para outras situações e a interiorização de modelos e valores 

dos adultos. Além disso, o brincar possibilita o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia. Ao perceberem as diferentes formas de pensar e de agir, podem comparar 

aquilo que é seu e aquilo que é do outro, tendo a possibilidade de incluir essas 

semelhanças e diferenças na construção da sua personalidade. 

 

O brincar de faz-de-conta requer imaginação, criatividade, representação e 

repetição. O sempre “de novo” na mesma brincadeira favorece o hábito das atividades 

diárias (comer, vestir, tomar banho, …), como refere Benjamin (1984, p. 75) “Todo 

hábito entra na vida como brincadeira, e mesmo em suas formas mais enrijecidas 

sobrevive um restinho de jogo até o final”. A repetição também ajuda a interiorizar as 

dualidades: bom/mau, leve/pesado, muito/pouco, triste/alegre. O brincar é importante 

uma vez que possibilita, nas relações entre as crianças, o exercício da autonomia e da 

cooperação. 

 

A criança em idade pré-escolar possui desejos, como cozinhar, conduzir carros, 

cuidar de crianças, que não são passíveis de serem realizados; mesmo assim, permanece 

a tendência de realização imediata. Desse modo, a solução encontrada por ela é 

envolver-se num mundo imaginário e ilusório chamado brinquedo (Vygotsky, 1991). 

 

Os brinquedos industrializados, ou mais atraentes, não despertam a capacidade 

de simbolizar e representar, uma vez que, na maioria das vezes, estes fazem todas as 

ações pelas crianças. O conteúdo imaginário da brincadeira é aquele que está baseado 

em regras, mesmo que sejam regras de comportamento. O que no dia a dia passa 

despercebido pela criança, no brinquedo, torna-se o centro da atenção. Observa-se, 

frequentemente, nas brincadeiras das crianças, questões ligadas a assuntos familiares, 

em que estão presentes a estrutura familiar e os papéis (pai, mãe, filhos). Nessas 

brincadeiras, as crianças copiam e criam regras de conduta que orientam a convivência 

nos diferentes grupos sociais dos quais elas participam. 

 

Leontiev (1994) acrescenta que a ação da criança corresponde ao objeto da 

brincadeira. Embora algumas condições possam ser modificadas, o conteúdo e a 

sequência condizem com a realidade. Assim, uma criança que está a brincar à “casinha” 
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pode pegar em pedras para dizer que está a cozinhar, mas a ordem de preparar os 

alimentos, colocar no prato e comer não pode, no entanto, ser alterada.  

 

Vygotsky (1991) e Leontiev (1994) concordam que os sentidos vão sendo 

construídos no decorrer da brincadeira. Muitas vezes, as crianças retêm o significado do 

objeto (as suas propriedades e os modos de uso compartilhados por todos), mas dão um 

outro sentido, ou vários sentidos durante a brincadeira. É pelo brinquedo que a criança 

aprende a agir cognitivamente. A criança, até mais ou menos dois anos de idade, não 

consegue simbolizar, não separa o significado da ação, da perceção do objeto; depende, 

assim, das características do brinquedo. Já a criança de idade pré-escolar, começa a 

existir uma separação entre o significado e a perceção imediata do objeto, e a ação surge 

através da situação, e não do objeto em si. Assim, antes dos dois anos, 

aproximadamente, a criança não consegue brincar de filha se não tiver uma boneca 

cujos traços se assemelhem a um bebé, pois está presa a esses traços, e não ao brincar da 

filha em si. Posteriormente, ela consegue brincar de filha, na ausência de um objeto, que 

lhe dê indicativos de humano: um pedaço de madeira pode ser a filha. Assim, o que 

prevalece é a situação (o brincar de filha), e não o objeto em si (o pedaço de madeira). 

 

A brincadeira proporciona às crianças, a livre substituição (capacidade de 

substituir um objeto pelo outro, independentemente da função real do objeto), o que lhes 

possibilita atingir uma definição funcional de conceitos e objetos, desenvolver o 

pensamento abstrato, além de aprender regras, valores e modelos dos adultos. Um outro 

aspeto importante com relação ao brinquedo é que ele permite a criação de uma Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), emergindo, assim, novas ações até então em 

processos de amadurecimento (Vygotsky, 1991). 

 

As conceções contemporâneas sobre o desenvolvimento humano entendem que é 

com o outro e através do outro que o indivíduo se constitui (Carvalho & Pedrosa, 2003). 

Tais conceções trazem a noção de desenvolvimento como um processo que se dá pelas e 

nas interações sociais e que só é possível um indivíduo tornar-se humano num ambiente 

cultural, o qual é considerado o nicho ontogenético da espécie humana (Ribeiro, Bussab 

& Otta, 2004). 
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Um dos pressupostos da psicologia do desenvolvimento evolucionista é que a 

herança biológica e a cultura na qual o indivíduo está inserido são componentes de um 

mesmo processo de desenvolvimento (Keller, 2002). Quando a criança nasce ela traz 

consigo um pouco da história evolucionária (Vieira & Prado, 2004); dessa forma, herda 

certos aspetos estruturais do desenvolvimento que foram selecionados ao longo de 

milhares de anos e que passam de geração em geração através da herança genética. 

 

Quando se fala em herança biológica, fala-se da repercussão do passado 

evolucionista sobre o desenvolvimento ontogenético do ser humano, através da ação 

genética. Segundo Keller (2002), a análise do desenvolvimento permite entender a 

interação entre as predisposições biológicas e as informações ambientais, rejeitando o 

determinismo biológico e destacando a ideia de relações transacionais entre o 

organismo e o ambiente. Isso quer dizer que, apesar das adaptações envolverem algum 

grau de controle genético (geralmente vários genes), pois são passadas de uma geração a 

outra, a história ontogenética de cada um tem um papel importante na emergência e 

ativação dessas adaptações (Buss, Haseltom, Shackelford, Bleske & Wakefield,1998; 

Dekay & Buss, 1992). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que existem duas matrizes conceptuais que têm 

contribuído para a psicologia do desenvolvimento e que estão relacionadas com a 

perspetiva evolucionista (Charlesworth, 1992). A primeira seria a noção de 

características da espécie (universais), comportamentos ou motivações que 

frequentemente aparecem em diferentes contextos culturais e históricos e que estão 

associados à sobrevivência e à perpetuação da espécie. Já a segunda contribuição refere-

se às diferenças individuais relacionadas com aspetos do ambiente físico e social 

(mortalidade infantil, abuso, negligência, desnutrição, qualidade no cuidado e na 

educação de infância, …). 

 

Segundo Keller (2002), Vieira e Prado (2004) e Tooby e Cosmides (2005) 

existem certas tarefas desenvolvimentais que possuem funções específicas durante os 

períodos das histórias de vida dos indivíduos. Vieira e Prado (2004) afirmam que as 

crianças de um modo geral e os bebés de um modo específico, apresentam certas 

características que só adquirem significado uma vez que são entendidas na perspetiva do 

desenvolvimento infantil (adaptações ontogenéticas). Existem portanto, certos 
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comportamentos que são adaptativos a uma fase específica do desenvolvimento e ao 

longo da vida desaparecem. Um exemplo típico presente em várias espécies é o 

comportamento de brincar, o qual na espécie humana está relacionado com o 

desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo das crianças. O brincar pode ser 

visto como um comportamento adaptado e adaptativo da espécie (Rabinovich, 2003); 

adaptado porque visto ao longo do tempo, é comum a todos os membros da espécie, já 

visto num curto período de tempo é adaptativo, porque se todos da espécie brincam 

varia o como, onde, com que e com quem brincam. 

 

Embora a brincadeira seja uma atividade universal entre as crianças de diferentes 

populações, cada cultura possui uma forma peculiar de expressão que é um reflexo das 

características ambientais específicas. Segundo Morais (2004), tanto a brincadeira como 

os brinquedos que ela pode envolver estão marcados pela identidade cultural e por 

características sociais específicas de um grupo social. 

 

Em relação aos aspetos que podem influenciar o brincar, Moraes e Otta (2003) 

introduzem o conceito de zona lúdica, correspondente ao espaço em que ocorre o 

brincar, o qual é constituído por três elementos:  

1) a criança com as suas experiências, os seus recursos, as suas motivações, as 

pressões e as condições sociais que a rodeiam;  

2) o espaço físico em que ela está inserida, como os brinquedos a que ela tem 

acesso; e  

3) o espaço temporal como o tempo dedicado à brincadeira, as relações e as 

crenças familiares. Tais elementos podem influenciar o brincar, garantindo-lhe um 

aspeto específico em cada contexto. 

 

Um conceito semelhante à zona lúdica, trazido por Rabinovich (2003) é a noção 

de estrutura de oportunidades de experimentação do brincar, tal estrutura dependeria 

também de três ordens de fatores:  

1) a criança e as suas características como a idade, o sexo, o temperamento, as 

habilidades;  

2) as características do espaço físico, como o tamanho e a qualidade do espaço; e  
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3) a organização sócio-cultural em que a criança está inserida, tendo em conta as 

crenças parentais, as significações, as emoções. Os três fatores relacionam-se entre si, 

interferindo mutuamente e gerando o espaço potencial do brincar. 

 

Relativamente à reconstrução da realidade vivenciada a partir de experiências 

adquiridas pela criança nos seus espaços físicos e culturais, Santos e Bichara (2005) 

consideram que esse facto não é visto apenas como uma repetição dos eventos vistos ou 

ouvidos, uma vez que a criança cria e recria, combinando o antigo com o novo. Segundo 

Conti e Sperb (2001) quando isso acontece, a criança exterioriza a sua compreensão dos 

eventos sociais e, ao mesmo tempo, reconstrói o significado social dessas atividades. 

 

Corsaro (1999) entende a brincadeira como produções coletivas e inovadoras, 

em que a criança não é um agente passivo, mas contribui para a reprodução da cultura 

adulta, assim como para a produção de culturas particulares entre os parceiros de 

brincadeira. 

 

Segundo Gosso (2004) as crianças parecem viver numa cultura à parte da dos 

adultos. É uma cultura dentro de outra, sendo que uma interfere na outra, o adulto e a 

criança estão em contacto com a cultura um do outro e participam dela também. Dessa 

forma, aos poucos a criança aprende a fazer parte da cultura do adulto e sem perceber 

passa a compartilhar com a cultura dele. Isso acontece porque, de acordo com Bussab e 

Ribeiro (1998), a criança é um ser biologicamente cultural; ou seja, possui uma 

tendência inata para a cultura e é através dela que se constitui enquanto ser humano. 

 

Segundo Smith (1982), os benefícios da brincadeira estão relacionados com a 

preparação para a vida adulta; ou seja, manifestam-se a longo prazo, no decorrer do 

desenvolvimento do indivíduo. Bjorklund (1997) propõe a ideia de que alguns 

comportamentos da infância foram delineados para adaptar a criança ao seu ambiente 

presente. O brincar seria um comportamento selecionado pelo seu valor imediato de 

sobrevivência; ou seja, o que se aprende a brincar é como brincar melhor (Sutton-Smith, 

1995). Corroborando essa ideia, Bjorklund e Pellegrini (2000) e Morais (2004) têm 

indicado que pressões seletivas distintas em diferentes períodos da ontogénese e 

algumas características das crianças, como o comportamento de brincar, possuem um 
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valor adaptativo num momento específico da sua história de vida e não apenas na 

preparação para a vida adulta. 

 

Existem diversas razões para a criança brincar, sendo uma delas o próprio prazer 

que podem usufruir enquanto brincam; no entanto, é importante salientar que a 

brincadeira possui um lugar fundamental no desenvolvimento da criança, seja pelos seus 

benefícios imediatos ou de longo prazo. A importância da brincadeira pode estar 

relacionada com aspetos do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e físico (Morais, 

2004; Souza & Vieira, 2004). 

 

Relativamente aos benefícios cognitivos da brincadeira, Moraes (2001) 

relaciona-os com a capacidade de concentração, o desenvolvimento da lógica e da 

linguagem da criança. As brincadeiras ligadas a aspetos cognitivos geralmente 

envolvem números, adivinhas, utilizam o raciocínio lógico, o pensamento abstrato, a 

rapidez de raciocínio, e ao mesmo tempo são combinadas com atividades que requeiram 

ação, esse tipo de brincadeiras, segundo Dohme (2003) entusiasma as crianças. Souza e 

Vieira (2004) consideram que durante as interações sociais lúdicas, as crianças criam e 

procuram situações inesperadas em que se colocam ativamente em diferentes papéis, 

que além dos aspetos emocionais e físicos, essas situações teriam também repercussões 

cognitivas para a criança. 

 

A brincadeira também contribui de forma bastante efetiva para o relacionamento 

social das crianças, visto que oferece uma forma livre e autónoma de interação entre as 

mesmas. Através dela, a criança é capaz de readquirir valores e sentimentos, como a 

responsabilidade, além de aprender a importância da negociação, da conquista, de 

conviver com regras e a resolver conflitos (Moraes, 2001). 

 

Morais (1980) estudou alguns benefícios da brincadeira de faz-de-conta como o 

treino de atividades e de papéis de adultos; assim como da linguagem utilizada nesses 

papéis (o desenvolvimento da adoção da perspetiva do outro, necessária para a perceção 

de sentimentos, de intenções e do papel dos parceiros de interação); a compreensão da 

complementaridade de papéis sociais, o treino da inversão de papéis e da flexibilidade 

de comportamento, a perceção das pistas sociais, inclusive sinais de brincadeira, de 

manipulação e de engano; e a apreensão de normas, valores e crenças culturais. 
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O aspeto afetivo da brincadeira encontra-se na possibilidade que esta oferece à 

criança de se conhecer melhor, tendo assim oportunidades de encontrar nos outros 

atitudes e habilidades que causem admiração, que combinem com a sua maneira de 

pensar, que causem vontade de conhecer melhor o outro, emergindo daí as primeiras 

amizades (Dohme, 2003). Do ponto de vista dos benefícios emocionais, pode-se 

constatar também a função retaliativa e compensatória da brincadeira, através dela a 

criança pode exprimir a sua agressividade, dominar as suas angústias e trabalhar a 

ansiedade (Morais, 2004). 

 

Quanto aos benefícios físicos da brincadeira, Pellegrini e Smith (1998) destacam 

os benefícios que trazem as atividades físicas nas brincadeiras, auxiliando as crianças a  

desenvolverem o vigor físico e algumas habilidades necessárias para a vida adulta; 

apontando especificamente para a motricidade ampla, no que se refere a redução de 

gordura e a termorregulação (Moraes, 2001). Segundo Dohme (2003) algumas 

brincadeiras propiciam o desenvolvimento de habilidades onde se emprega a força 

(puxar, levantar, empurrar, etc.), a agilidade (correr, saltar, rastejar, etc.), a destreza 

(atirar, apontar, desviar, etc.). 

 

O mundo de faz-de-conta vivido pela criança, quando inserida num espaço de 

brincadeiras ou mesmo envolvida com as regras de qualquer jogo infantil, pode 

representar um fio condutor para a aprendizagem, como também uma valiosa 

experiência emocional, física e social para as crianças (Brougère, 1994, 1998; Elkonin, 

1998; Kishimoto, 1997b, 1998; Oliveira, 1988; Vygotsky, 1991). 

 

De um modo geral, quando as crianças brincam, elas interagem o tempo todo, 

influenciando e sendo influenciadas pelos outros membros do grupo. Nessa interação, 

experimentam papéis diferentes e têm as suas ações delimitadas pelas ações do grupo 

como um todo. Nessa troca, experimentam uma variedade de atitudes sociais, 

reproduzem práticas que observam entre os adultos e podem assim, aprender a 

importância das relações entre os humanos e, sobretudo, o que envolve o viver em 

sociedade. Uma criança, quando envolvida numa brincadeira de faz-de-conta, como por 

exemplo, quando usa a sua imaginação para brincar com outras crianças, distribuindo 

papéis e incorporando outros, pode experimentar significados que já ocorreram de 

alguma forma no seu quotidiano, como também construir algum significado que para 
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ela é importante naquele momento de interação social. De uma forma ou de outra, 

quando inseridas num momento de brincadeira, as crianças realizam entre si um tipo de 

interação social que é de extrema importância para a formação delas enquanto pessoas, 

realizando trocas variadas quando riem, se desentendem, choram ou trocam carinhos 

que só são possíveis numa situação imaginária. 

 

O brincar, além de estar repleto de significados para a criança, constitui um 

importante fator para o desenvolvimento cognitivo da criança. Quando uma criança 

brinca com um ou mais colegas, além de interagir de forma intensa com os outros, ela 

também compartilha o prazer da brincadeira e, ao mesmo tempo, incorpora uma 

infinidade de elementos do mundo objetivo. Com a situação de faz-de-conta, a criança 

tem acesso ao real e ao imaginário, sempre envolvida numa condição de regras 

(Vygotsky, 1991). A situação imaginária com  qualquer tipo de brinquedo já contém 

regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais 

estabelecidas à priori. A brincadeira é uma atividade privilegiada para se observar o 

desenvolvimento da criança, as suas habilidades sociais, os seus sentimentos, as suas 

expressões e a sua organização cognitiva. 

 

Lamb e Sherrod (1981) salientaram que a cognição social situa-se na interseção 

de várias áreas, nomeadamente, a percetiva, a cognitiva, a social, a emocional e o 

desenvolvimento da personalidade. Consequentemente, é necessário que se reconheçam 

as influências mútuas e as inter-relações entre os desenvolvimentos em áreas muito 

diversas. 

 

Forgas (2001) realça a necessidade da abordagem do afeto e da cognição como 

dimensões entrelaçadas e inseparáveis da vida social humana. Considera que as 

pesquisas realizadas promovem conceitualizações dinâmicas e interativas entre o afeto e 

a cognição social. Fiske e Taylor (1991) incluem nessa conceitualização, além da 

cognição sobre as outras pessoas, a cognição sobre elas mesmas, considerando não 

apenas a forma como as pessoas pensam sobre as outras, mas também a forma como 

elas pensam que pensam sobre as outras. 

 

Flavell, Miller e Miller (1999) explicam o conceito da cognição sobre as pessoas 

e as suas ações e Bee (1996) acrescenta que, além do pensar sobre as pessoas e sobre o 
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que elas fazem, a cognição social inclui também o pensar sobre o que as pessoas 

deveriam fazer e como elas se sentem. A definição proposta por Fu, Goodwin, 

Sporakowki e Hinkle (1987), amplia o conceito para além da compreensão das relações 

sociais, objetos e acontecimentos sociais. Eles consideram que a cognição social 

abrange mais do que a perceção e as inferências sobre outras pessoas, envolvendo a 

compreensão das relações entre os próprios sentimentos, pensamentos e ações, tanto 

quanto as relações entre esses fatores pessoais e os fatores correspondentes nas outras 

pessoas. Isso implica que, da perspetiva da cognição social, a nossa compreensão da 

interação social depende da nossa organização dos conceitos sociais e da habilidade de 

integrar e coordenar perspetivas. 

 

Lamb e Sherrod (1981) indicam que o processo através do qual as crianças 

desenvolvem a sua compreensão do ambiente social e do seu papel nele é complexo e 

multifacetado. As pesquisas nesse campo focaram, por exemplo, o desenvolvimento da 

capacidade de identificar, lembrar e reconhecer objetos sociais, sendo as pessoas 

distintas dos objetos inanimados do ambiente; o desenvolvimento da capacidade de 

fazer inferências sobre as probabilidades comportamentais, motivações e emoções das 

outras pessoas; a habilidade da criança de atribuir significado às suas experiências 

sociais; e focaram também, o conceito do self que a criança desenvolve e os 

mecanismos subjacentes a esse desenvolvimento. 

 

A cognição social reconhece a criança como ativa e interativa, atribuindo a ela 

um papel construtivo no seu desenvolvimento. Mais do que uma recetora de inputs 

sociais, essa criança é um ator pensante no mundo das pessoas. Há muito tempo que 

sido reconhecido que as primeiras experiências relacionais desempenham um papel 

importante no curso do desenvolvimento, mas pouco se sabe sobre os processos através 

dos quais isso ocorre. Avanços nesse conhecimento dependem do que se possa 

compreender não apenas o que é feito à criança, mas como ela percebe o que lhe 

acontece, é daí que surge a procura da pesquisa no campo da cognição social. 

 

O desenvolvimento sócio-cognitivo, começa com os primórdios do processo de 

separação-individualização e a conexão emocional com o outro nos bebés. Esse 

desenvolvimento inclui a compreensão crescente das emoções e das perceções, e 

também o conhecimento das crianças e dos adolescentes acerca dos atributos pessoais 
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dos outros e do self. Inclui ainda o conhecimento das causas do comportamento e uma 

compreensão das relações sociais que implicam no reconhecimento de relações 

recíprocas como a amizade, os relacionamentos amorosos e os julgamentos morais. 

 

 

4.3. A Importância das interações sociais para a criança 

 

Numa grande parte das sociedades contemporâneas, a infância é marcada pelo 

brincar, a brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, 

apreender a realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo (Siaulys, 

2005). Nesta perspetiva, as crianças que brincam aprendem a significar o pensamento 

dos parceiros através da metacognição, típica dos processos simbólicos que promovem 

o desenvolvimento da cognição (Kishimoto, 2002) e de dimensões que integram a 

condição humana (Andresen, 2005; Branco, 2005). 

 

Para a maioria dos grupos sociais, a brincadeira é reconhecida como uma 

atividade essencial para o desenvolvimento da infância. Historicamente, a brincadeira 

assim como o lúdico sempre estiveram presentes na educação de infância, o único nível 

de ensino que deu passaporte livre, aberto à iniciativa, criatividade, inovação por parte 

dos seus protagonistas (Lucariello, 1995). Assim, a brincadeira é cada vez mais vista 

como uma atividade que, além de promover o desenvolvimento global das crianças, 

incentiva a interação entre os pares, a resolução construtiva de conflitos, a formação de 

um cidadão crítico e reflexivo (Branco, 2005; DeVries, 2003; DeVries & Zan, 1998; 

Tobin, Wu & Davidson, 1989; Vygotsky, 1984, 1987). Hoje, pode-se afirmar que já foi 

superado parte do equívoco, de que o conteúdo imaginário do brinquedo determinava a 

brincadeira da criança. Segundo Benjamin (1984, p.76),  

“a criança quer puxar alguma coisa, torna-se cavalo, quer brincar com 

areia e torna-se padeiro, quer esconder-se, torna-se ladrão ou guarda e 

alguns instrumentos do brincar arcaico desprezam toda a máscara 

imaginária (na época, possivelmente vinculados a rituais): a bola, o 

arco, a roda de penas e o papagaio, autênticos brinquedos, tanto mais 

autênticos quanto menos o parecem ao adulto.” (Benjamin, 1984, 

p.76) 
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 Para o autor, quando a criança brinca, além de conjugar materiais heterogéneos 

(pedra, areia, madeira e papel), ela faz construções sofisticadas da realidade e 

desenvolve o seu potencial criativo, transforma a função dos objetos para atender aos 

seus desejos. Assim, um pedaço de madeira pode-se transformar num cavalo; com areia, 

ela faz bolos, doces para a sua festa de aniversário imaginária; e, ainda, cadeiras 

transformam-se num comboio, em que ela tem a função de condutor, imitando o adulto 

(Benjamin, 2002). 

 

Inicialmente, a brincadeira não tem um objetivo educativo ou de aprendizagem 

pré-definido. A brincadeira é desenvolvida pela criança para seu prazer e recreação, mas 

também lhe permite interagir com os pais e os adultos, bem como explorar o meio 

ambiente. “A brincadeira é uma atividade que a criança começa desde seu nascimento 

no âmbito familiar” (Kishimoto, 2002, p. 139) e continua com os seus pares. Como a 

criança é um ser em desenvolvimento, a sua brincadeira vai-se estruturando com base 

no que é capaz de fazer em cada momento; ou seja, a criança aos seis meses e aos três 

anos de idade tem diferentes possibilidades de expressão, comunicação e 

relacionamento com o ambiente sócio-cultural no qual se encontra inserida. Ao longo 

do desenvolvimento, as crianças vão construindo novas e diferentes competências, no 

contexto das práticas sociais, o que lhes irão permitir compreender e atuar de forma 

mais ampla no mundo. 

 

A brincadeira das crianças evolui mais nos primeiros seis anos de vida do que 

em qualquer outra fase do desenvolvimento humano (Brougère, 1994). A partir da 

brincadeira, a criança constrói a sua experiência de se relacionar com o mundo de 

maneira ativa, vivência experiências de tomadas de decisões. Num jogo qualquer, ela 

pode optar por brincar ou não, o que é característica importante da brincadeira, pois dá 

oportunidade de haver o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da 

responsabilidade quanto às suas próprias ações. É no contexto da cultura que se dá a 

construção social, de significados, com base nas tradições, ideias e valores do grupo 

cultural que cria e recria padrões de participação, dando origem ao desenvolvimento de 

categorias de pensamento e de recursos de expressão (Valsiner, 2000).  

 

Spodek e Saracho (1998, p.210) afirmam que é muito “difícil definir a 

brincadeira, mas, em certo sentido, ela se autodefine”. A preocupação em considerar o 
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que é a brincadeira não é apenas dos educadores, mas está na lista de outros 

profissionais, entre eles psicólogos, filósofos, historiadores e antropólogos. Spodek e 

Saracho (1998) apontam que a dificuldade em se chegar a uma definição consensual 

sobre a brincadeira advém da falta de critérios para se classificar uma atividade como 

tal; assim, em alguns contextos ou momentos, uma atividade pode ser considerada 

brincadeira, e deixar de sê-lo noutros, o que depende da relação que se estabelece com a 

situação, do significado que assume para quem brinca. 

 

Para Vygotsky (1991), a criança nasce num meio cultural repleto de 

significações sociais e historicamente produzidas, definidas e codificadas, que são 

constantemente ressignificadas e apropriadas pelos sujeitos em relação, constituindo-se, 

assim, em motores do desenvolvimento. Neste sentido, o desenvolvimento humano é 

visto como um processo cultural que ocorre necessariamente mediado por um outro 

social, no contexto da própria cultura, forjando-se os processos psicológicos superiores, 

sendo a psique humana, nesta perspetiva, essencialmente social. Os processos 

psicológicos superiores para Vygotsky (1987, p. 32) são constituídos 

 “(...) pelos de domínio dos meios externos do desenvolvimento 

cultural e do pensamento: o idioma, a escrita, o cálculo, o desenho, 

bem como pelas funções psíquicas superiores especiais, aquelas não 

limitadas nem determinadas de nenhuma forma precisa e que têm sido 

denominadas pela psicologia tradicional com os nomes de atenção 

voluntária, memória lógica e formação de conceitos”. (Vygotsky, 

1987, p. 32) 

 

O pesquisador afirma, ainda, que o desenvolvimento humano é um processo 

dialético, marcado por etapas qualitativamente diferentes e determinadas pelas 

atividades mediadas. O homem, enquanto sujeito é capaz de transformar a sua própria 

história e a da humanidade, uma vez que por seu intermédio muda o contexto social em 

que se insere, ao mesmo tempo em que é modificado. Assim, o que caracteriza a 

atividade humana é a utilização de instrumentos, signos ou ferramentas, que lhe dão um 

caráter mediado. Entretanto, os instrumentos e os signos são coisas diferentes; os 

primeiros influenciam a ação humana sobre a atividade e são externamente orientados. 

Já os segundos não modificam em nada o objeto da atividade, mas constituem uma 

ferramenta interna dirigida ao controle do indivíduo, sendo orientados internamente.  
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Desta maneira, os objetos com os quais a criança se relaciona são significados na 

sua cultura e a relação estabelecida com eles modifica-se à medida que ela se 

desenvolve. Num primeiro momento, esta relação é marcada pela predominância de 

sentidos convencionais, característicos da cultura em que está inserida; o objeto, de 

certa forma, diz para a criança como deve agir. Com o passar do tempo, de modo 

gradual, a relação entre o objeto e a ação altera-se, tendo a brincadeira um lugar de 

destaque nessa mudança.  

 

A importância do brincar para o desenvolvimento da infância reside no facto de 

esta atividade contribuir para a mudança na relação da criança com os objetos, pois 

estes perdem a sua força determinadora na brincadeira. “A criança vê um objeto, mas 

age de maneira diferente em relação ao que vê. Assim, é alcançada uma condição que 

começa a agir independentemente daquilo que vê.” (Vygotsky, 1991, p. 127). Na 

brincadeira, a criança pode dar outros sentidos aos objetos e aos jogos, seja a partir de 

sua própria ação ou imaginação, seja no tecer de relações que estabelece com os amigos 

com os quais produz novos sentidos e os compartilha (Cerisara, 1998). A brincadeira é 

de importância fundamental para o desenvolvimento da criança na medida em que esta 

pode transformar e produzir novos significados. Em situações em que a criança é 

bastante estimulada desde muito cedo, é possível observar que rompe com a relação de 

subordinação ao objeto, atribuindo-lhe um novo significado, o que expressa o seu 

caráter ativo, no curso do seu próprio desenvolvimento. 

 

Para Vygotsky (1991), a criação de situações imaginárias na brincadeira surge da 

tensão entre a criança e a sociedade e a brincadeira liberta a criança das amarras da 

realidade imediata, dando-lhe oportunidade para controlar uma situação existente 

(Cerisara, 1998). As crianças usam objetos para representar coisas diferentes do que 

realmente são: pedrinhas de vários tamanhos podem ser alimentos diversos na 

brincadeira da casinha, pedaços de madeira de variados tamanhos podem representar 

diferentes veículos na estrada. As crianças utilizam processos de pensamento de ordem 

superior no jogo de faz-de-conta, o qual assume um papel central no desenvolvimento 

da aquisição da linguagem e das habilidades de solução de problemas (Meira, 2003). 

 

A brincadeira é a realização das tendências que não podem ser imediatamente 

satisfeitas. Esses elementos da situação imaginária constituirão parte da atmosfera 
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emocional do próprio brinquedo. Nesse sentido, a brincadeira representa o 

funcionamento da criança na zona proximal e portanto, promove o desenvolvimento 

infantil (Vygotsky, 1991). A zona de desenvolvimento proximal a que se refere 

Vygotsky é o espaço entre a zona de desenvolvimento real que é aquilo que a criança já 

consegue realizar sozinha, sem ajuda, a solução independente de problemas, e a zona de 

desenvolvimento potencial, que é determinada pela solução dos problemas com a ajuda 

de adultos ou de outras crianças mais desenvolvidas. A zona de desenvolvimento 

proximal é definida pelas funções que ainda estão em processo de maturação. A 

justificação dada para a importância da criação da zona de desenvolvimento proximal é 

que as realizações independentes da criança podem não indicar tão corretamente o seu 

desenvolvimento mental como aquelas que ela realiza com a ajuda dos outros.  

 

Entretanto, Vygotsky (1991, p. 105) chama à atenção quando afirma que definir 

“o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança, é incorreto”, porque para 

ele, muitas atividades dão à criança prazeres mais intensos que a brincadeira: por 

exemplo, uma chupeta para um bebé mesmo que isso não o sacie da fome. Ele destaca, 

ainda, que há brincadeiras em que a própria atividade não é tão agradável, como as que 

só agradam às crianças (entre cinco e seis anos de idade) se elas considerarem o 

resultado interessante. Os jogos desportivos podem ser outro exemplo (não apenas os 

desportos atléticos, mas os que têm como regra, vencedores e perdedores). Estes são 

frequentemente acompanhados de desprazer para a criança que não alcança o resultado 

favorável, isto é, aquela que perde o jogo. Assim, o prazer não pode ser visto como uma 

característica definidora da brincadeira (Cerisara, 1998). Entretanto, não se deve ignorá-

lo, pois ele preenche as necessidades da criança e cria incentivos para colocá-la em 

ação, o que é de importância fundamental, uma vez que contribui para mudanças nos 

níveis do desenvolvimento humano. Para Cerisara (1998), todo avanço nestes está 

relacionado a alterações acentuadas nas motivações, tendências e incentivos. Torna-se, 

então, necessário lembrar que os interesses mudam em função do desenvolvimento e da 

maturidade da criança; pois, o que atrai um bebé não atrai uma criança um pouco mais 

velha.  

 

Vygotsky (1991) afirma que não é possível ignorar que a criança satisfaz 

algumas necessidades através da atividade do brincar. As mais novas tendem a 

satisfazer os seus desejos imediatamente, e o intervalo entre desejar e realizar, é bem 
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curto. Já as crianças entre os dois e os seis anos de idade são capazes de inúmeros 

desejos, e muitos não podem ser realizados naquele momento, mas posteriormente 

através de brincadeiras. Vygotsky (1991, p. 106) diz que,  

“(...) se as necessidades não realizáveis imediatamente, não se 

desenvolvessem durante os anos escolares, não existiriam os 

brinquedos, uma vez que eles parecem ser inventados justamente 

quando as crianças começam experimentar tendências irrealizáveis”. 

(Vygotsky, 1991, p. 106) 

 

No espaço da sala de aula, a criança procura satisfazer os seus desejos não 

realizáveis imediatamente envolvendo-se num mundo imaginário, onde os não 

realizáveis podem ser concretizados; a este mundo chama-se brincadeira. Há, portanto, 

uma crença de senso comum que o brincar da criança é imaginação em ação, Vygotsky 

(1991) considera que isto deveria ser invertido, uma vez que a imaginação, nas crianças 

em idade pré-escolar, é o brinquedo sem ação. Desta forma, fica claro que o prazer que 

estas vivenciam é controlado por motivações diferentes das experimentadas por um 

bebé ao chupar a sua chupeta. Para o pesquisador, nem todos os desejos não satisfeitos 

dão origem à brincadeira; quando uma criança quer andar de bicicleta e isso não pode 

ser imediatamente concretizado, ela não vai para o seu quarto e faz de conta que está a 

andar de bicicleta para satisfazer o seu desejo, pois não tem consciência das motivações 

e emoções que dão origem à brincadeira.  

 

Nessa perspetiva, Vygotsky (1991) diz que o brinquedo difere muito do trabalho 

e de outras formas de atividade, uma vez que nele a criança cria uma situação 

imaginária. Ele afirma que a imaginação é característica definidora da brincadeira e não 

um atributo de subcategorias específicas do brinquedo. Cerisara (1998) considera que 

toda a situação imaginária que envolve o brinquedo já pressupõe regras, ocultas ou não 

e que o contrário é verdadeiro; ou seja, todo o jogo tem, explicitamente ou não, uma 

situação imaginária envolvida. Nesse sentido, o faz-de-conta é significativo para o 

desenvolvimento da criança, por estar relacionado com a imaginação. 

 

Para se compreender a importância da atividade do brincar para o 

desenvolvimento da criança, numa perspetiva construtivista, pode-se considerar que a 

criança, desde o seu nascimento, integra-se num mundo de significados construídos 
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historicamente. É através da interação com os seus pares que ela se envolve em 

processos de negociação, de entre os quais, os de significação e ressignificação de si 

mesma, dos objetos, dos acontecimentos e de situações, construindo e reconstruindo 

ativamente novos significados. Valsiner (1988) acrescenta que para analisar o 

desenvolvimento da criança deve-se considerar os ambientes em que ocorre a atividade 

da brincadeira, que são fisicamente estruturados, segundo os significados culturais das 

pessoas responsáveis pela criança. 

 

Valsiner (2000) aponta, ainda, que a brincadeira ocupa um papel ativo na 

organização das atividades da criança, construindo uma versão pessoal dos eventos 

sociais que lhe são transmitidos pelos membros da sua cultura. Essa construção é 

elaborada pelos processos de interação social, canalização e trocas, fazendo uso de 

recursos e instrumentos semióticos construídos, cujos significados estão presentes na 

“cultura coletiva”. Também afirma que é preciso considerar que a criança expressa a 

compreensão do mundo através da ação, e que cada classe social tem um sistema de 

significação cultural próprio, relacionado com as práticas típicas do seu grupo. 

 

Pedrosa (1996) está de acordo com Valsiner, e afirma que a criança desde o seu 

nascimento interage com um mundo de significados construídos historicamente; na 

relação com os seus parceiros sociais envolve-se em processos de significação de si, dos 

outros e dos acontecimentos do seu contexto cultural, construindo e reconstruindo 

ativamente significados. Nessa perspetiva, destaca-se a importância de interpretar a 

brincadeira tendo em consideração os contextos sociais específicos em que ela ocorre, 

não sendo possível separá-la artificialmente deles; e, para compreendê-la, deve-se 

relacionar o valor e o lugar que lhe são determinados pela cultura específica, porque só 

assim é que será possível retirar o significado do brincar infantil em cada uma. Assim, a 

perceção da criança sobre a atividade de brincar é marcada pela influência cultural, que 

se torna o elemento de mediação que integra o sistema de funções psicológicas 

desenvolvidas pela criança na organização histórica do seu grupo social, através dos 

processos de interação, canalização e trocas, utilizando recursos e instrumentos 

semióticos construídos por uma geração mais velha, com os quais a criança entra em 

contacto.  
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A cultura, na conceção de Valsiner (2000), refere-se à organização estrutural de 

normas sociais, valores, regras de conduta e sistemas de significados compartilhados 

pelas pessoas que pertencem a um certo grupo com uma história de convivência e 

relações de pertença. Para ele, a cultura tem duas faces: 

a) como entidade coletiva (significados compartilhados);  

b) como entidade pessoal (significados pessoais).  

 

A primeira é aprendida pela criança no contexto das suas experiências em 

diferentes tipos de ambientes. Especialmente, pelos pais e profissionais responsáveis 

pelos cuidados e educação (escola, jardim de infância), que devem procurar organizar o 

ambiente de forma que este proporcione a brincadeira (Dantas, 2002), e que incentive o 

brincar. Contudo, é impossível a criança brincar apenas num âmbito relacionado com a 

fantasia livre; mesmo quando não imita os instrumentos dos adultos, parte sempre de 

significados culturalmente construídos, pois é deles que ela recebe os seus primeiros 

brinquedos, embora tenha certa liberdade para aceitar ou recusar sugestões (bola, 

bonecas, carrinhos) muitos são, de certa forma, impostos como objetos de valor, e daí, 

graças à força da sua imaginação, são transformados em brinquedos maravilhosos 

(Benjamin, 2002).  

 

As crenças dos adultos sobre a brincadeira das crianças são geradas nos seus 

sistemas de significado cultural. Neste sentido, Valsiner (1988) destaca a criança, como 

um ser ativo, no processo ‘viver a brincadeira’, indo além da cultura dos seus pais e 

professores, uma vez que reconstrói as experiências adquiridas nos espaços familiares, 

escolares e comunitários. Desta forma, ela cria, para as suas brincadeiras, funções e 

cenários novos para as sugestões sociais, oferecidas pelo seu grupo; assim, ela 

exterioriza a sua subjetividade sobre os acontecimentos sociais e, ao mesmo tempo, 

reconstrói o significado social da brincadeira.  

 

A subjetividade da criança vai-se formando nas interações que estabelece com os 

seus parceiros nos contextos do quotidiano. Valsiner (1989) acrescenta que o mundo 

adulto, dependente dos seus valores culturais, oferece à criança uma variedade de 

sugestões e modos de interação semioticamente marcados pelos modelos sexuais, 

muitas vezes estereotipados como o masculino, o feminino ou o indiferenciado 

(unisexo). Esta é uma das sugestões sociais que levam a criança por brincadeiras 
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marcadas pelo género, de acordo com a cultura coletiva, o que frequentemente ocorre 

naqueles em que o menino só pode brincar com o carrinho e menina com bonecas. As 

famílias canalizam as ações, as perceções e as representações da criança na direção de 

assumir um papel social aprovado de acordo com as suas crenças e valores. 

 

Para Valsiner (1998, 2000) e Pedrosa (1996), a criança é um sujeito ativo na 

construção cultural, o que garante que a cultura da sua geração ultrapasse a dos adultos 

por ela responsáveis. Nesta perspetiva, torna-se necessário olhar a brincadeira para além 

do conceito da atividade de brincar, e observar o faz-de-conta, que tem despertado um 

interesse especial nos teóricos, pesquisadores; de lembrar a importância dada por 

Bateson (1972) quando se refere aos processos da metacomunicação, através dos quais 

as crianças comunicam entre si, indicando se uma interação deve ser interpretada como 

“luta” - fisionomia séria, sem sorriso, ou “brincadeira”- sorriso, gargalhadas, gritinhos 

de alegria.  

 

A criança é capaz de entender o faz-de-conta e utilizar processos mentais de 

forma representativa a partir dos três anos de idade (Andresen, 2005; Branco, 2005). E é 

nessa faixa etária que ela passa a dar maior importância ao grupo de pares (Eckerman & 

Peterman, 2001). O faz-de-conta social implica uma negociação; para brincar com outra 

sobre o mesmo tema, a criança precisa de um acordo quanto aos significados implícitos 

nos papéis e ações; caso contrário, a brincadeira não acontecerá em grupo. Assim, as 

transformações realizadas sobre os objetos precisam de ser acompanhadas pelos 

parceiros e, para fazer parte da brincadeira, deve haver a aceitação dos papéis e/ou 

formas de negociação, sendo a brincadeira uma atividade estruturadora e 

impulsionadora do desenvolvimento da criança; além disso, as propostas educacionais 

que vêm sendo feitas para a educação desta faixa etária têm reconhecido a sua 

importância no contexto da sala de aula (Leme, 2005).  

 

Quando é mantida a especificidade da brincadeira livre, existem elementos 

fundamentais que devem ser considerados: a incerteza, a ausência de consequência 

necessária e a tomada de decisão pela criança; ela surge como uma possibilidade de 

experimentar, na qual o adulto propõe, mas não impõe, convida, mas não obriga, e 

mantém a liberdade dando alternativas (Dantas, 2002). Caso contrário, arrisca-se a 

destruir o interesse da criança, tendo em vista que nesse momento ela domina o espaço 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

104 

 

de experiência, mas o professor pode até interferir na brincadeira livre, desde que não 

utilize estratégia destrutiva do interesse dela. 

 

Para Valsiner (2000), a brincadeira ocorre em ambientes que são fisicamente 

estruturados de acordo com os sistemas de significado cultural das pessoas que os 

habitam. Muitas crianças que brincam, descobriram e aprenderam através do meio, com 

familiares, pares da mesma idade ou um pouco mais velhos; sendo a brincadeira uma 

atividade construída social e culturalmente em cada meio. 

 

O brincar não significa perda de tempo nem uma forma de preenchê-lo, o 

brinquedo proporciona o desenvolvimento integral do ser humano; ou seja, o desenvolvi-

mento afetivo, social e mental; e quando isso acontece, a criança liberta energia e 

imaginação, constrói normas, encontra alternativas de resolver situações que surgem no 

decorrer da brincadeira. Carvalho (1996), afirma que ao contrário do trabalho adulto, o 

brincar é uma atividade não produtiva, não gera lucro, nem produz objetos de valores 

próprios da sociedade em que se vive. O brincar da criança não gera lucro; no entanto, 

proporciona prazer e alegria, coisas esquecidas por grande parte dos adultos 

envolvidos no seu quotidiano, preocupados em sobreviver, e através da escola querem 

fazer com que a criança também as esqueça. Por isso, deve-se demonstrar aos pais, aos 

professores e à sociedade de uma maneira geral que, no brinquedo, uma ação substitui 

outro objeto ao mesmo tempo que a criança é livre para determinar as suas ações no 

brincar. Essas ações estão subordinadas aos significados dos objetos, e a criança age de 

acordo com eles. O brinquedo tem uma grande importância no desenvolvimento, pois 

cria novas relações entre situações do pensamento e situações reais. Nem os pais, nem a 

escola estão suficientemente preparados para esse entendimento, uma vez que o brincar 

faz parte da cultura do ser humano, onde a brincadeira permeia todas as ações como 

jogo simbólico. É através da brincadeira que a criança se compreende, compreende o outro 

e o meio no qual está inserida. 

 

Para Vygotsky (1991), o conhecimento é o resultado das interações sociais 

que se estabelecem pela mediação dos signos culturais construídos na comunidade. A 

interação social faz a mediação do desenvolvimento humano, pois fornece ao indivíduo 

recursos para ele se apropriar ativamente de formas culturalmente desenvolvidas de 

perceber, memorizar, emocionar-se e solucionar problemas. 
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Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras fazem parte do mundo 

 da criança, pois o brincar está presente desde o início da humanidade. 

Brincar é prazer, é descontração, é divertimento e é muito importante em todas as fases 

da vida, torna-se difícil imaginar, proibir uma criança de fazer aquilo que faz com tanto 

prazer e faz parte do seu dia a dia. Segundo Goes (1996), brincar significa uma dinâmica, 

uma maneira de pensar e de agir. O brincar é uma simbologia, uma linguagem, um modo 

de ser. Sabemos que a brincadeira, para a criança, é tão importante quanto o trabalho para 

um adulto; dessa maneira, ela ocupa a maior parte do tempo da criança que leva isso 

muito a sério. Por isso, os educadores têm um papel fundamental nos Jardins de Infância, 

onde devem trabalhar e entender a brincadeira como uma atividade natural, que propicia 

desafios, deverão propor um fazer sem obrigação, apesar de apresentarem exigências, 

normas e controle. 

 

A sociedade, de uma maneira geral, não reconhece a importância do brincar e 

considera que é apenas uma forma de passar o tempo. Os pais e a sociedade, num todo, 

não acreditam que, através do brincar, pode ocorrer e ocorre a aprendizagem e que a 

criança estará a desenvolver a sua cognição, o seu caráter. O brincar fez sempre parte das 

necessidades vitais dos seres humanos. É a atividade mais séria e fecunda da criança, 

através da qual ela simula situações, dramatiza experiências boas e más, descobre 

significados, conhece o território e o outro que nele se encontra, exercita o pensamento e, 

por isso, constrói o seu conhecimento. A brincadeira reproduz cenas e factos da vida dos 

adultos. Mas essa reprodução não se limita a simples imitação. As crianças imitam a vida 

adulta de forma dinâmica, crítica e, às vezes, inovadora, demonstrando, sobretudo, uma 

observação atenta do que acontece à sua volta. Através da brincadeira, as crianças 

aprendem gradativa e desordenadamente as regras do grupo, os métodos de sobrevivência. 

 

Através da brincadeira, a criança projeta-se nas atividades realizadas pelos 

adultos imitando as reações e comportamentos, procurando ser coerente com os papéis 

assumidos. No brinquedo, ela comporta-se sempre indo além das atitudes normais da 

sua idade, é como se fosse maior do que é na realidade. Dessa maneira, estará 

preparando-se inconscientemente, para a sua futura vida “adulta”. A imitação 

realizada na brincadeira possibilita que a criança interiorize valores, modos de agir e 
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de pensar do meio em que vive, que orientarão o seu próprio comportamento e 

desenvolvimento cognitivo-afetivo-social. 

 

Para uma criança, o brinquedo é um jogo sério, embora num significado 

diferente da palavra. Brinquedo sério significa que ela brinca sem separar a situação 

imaginária da real. Na idade escolar, o brinquedo não desaparece, mas permeia a atitude 

em relação à realidade. A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre a 

situação do pensamento e as situações reais. 

 

Numa visão sócio-interacionista, o brincar dá à criança a oportunidade para 

trabalhar os conteúdos por ela vividos, permitindo a reconstrução do cenário necessário 

para que a sua fantasia fique mais próxima da realidade que vivenciou, transformando 

objetos e assumindo personagens. 

 

A brincadeira é considerada de grande importância para o desenvolvimento motor, 

mental, emocional e social da criança. Através do brinquedo, a criança projeta o seu 

inconsciente, desenvolve a criatividade, a sua motricidade e sociabilidade e, assim, 

descarrega as suas emoções, permitindo a exploração e a construção do conhecimento. Se 

a aquisição de um conhecimento novo resulta de uma descoberta, de uma invenção, a 

tarefa dos educadores é colocar as crianças em circunstâncias favoráveis que lhes 

permitam descobrir aquilo que elas devem saber, o que faz do ato de educar um 

compromisso consciente, intencional de esforço, sem perder o caráter de prazer, de 

satisfação individual e modificador da sociedade. 

 

Utilizar a brincadeira na educação pré-escolar, significa transportar para o campo 

do processo ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do 

conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motora. Por isso, é importante que as pessoas passem a 

compreender que brincar não é apenas lazer, e que nesta fase está na base para o 

desenvolvimento da criança, o qual determinará as suas atitudes futuras. Assim, a escola 

ao criar um ambiente voltado para a brincadeira, propiciará às crianças oportunidades 

para recriarem, repensarem, transformarem o conhecimento, desenvolverem a autoestima e 
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a independência, e para se tornarem capazes de resolver problemas e compreenderem o 

mundo naturalmente. 

 

O brinquedo e as brincadeiras são fontes inesgotáveis na construção do 

conhecimento. E os pais, segundo Mussen, Conger, Kagan e Houston (1990) são, nos 

dois primeiros anos de vida, seus principais agentes socializadores. Mussen, Conger, 

Kagan e Houston (1990) lembram, ainda, que as relações com os companheiros são 

fortemente alimentadas pelo brinquedo e pelas brincadeiras. As brincadeiras de faz-de-

conta trazem muitos benefícios para o desenvolvimento criança, tanto em relação ao 

desenvolvimento de habilidades sociais em que os padrões de interação ganham realce, 

como em relação às possibilidades de experimentação de papéis e regras sociais.  

 

Ellis (1973) e Mussen, Conger, Kagan e Houston (1990) destacam que a 

empatia, a cooperação e a competência cognitiva aumentam quando a criança tem 

oportunidades de assumir papéis. As crianças pré-escolares mais novas formam 

amizades, mas veem os amigos como companheiros físicos do momento. A amiga é a 

criança com que está a brincar. Entre os 5 e 7 anos, os amigos passam a ser colegas de 

brincadeiras com os quais as crianças se divertem juntas. Constata-se também que as 

brincadeiras das crianças pré-escolares vão ganhando complexidade e que, por sua vez, 

o desenvolvimento da criança também se vai estruturando de forma cada vez mais 

complexa. Assim, as brincadeiras de crianças mais velhas vão, aos poucos, substituindo 

os movimentos simples e repetitivos por atividades que envolvem a criação e o 

desempenho de papéis. Estas brincadeiras construtivas propiciam o aumento da 

competência cognitiva e da atividade imaginativa. 

 

O sucesso das etapas formativas da criança depende, primordialmente, do 

processo de socialização. É, inicialmente, no contacto com os pais que a criança aprende 

uma série de habilidades motoras, linguísticas e afetivas, necessárias para a orientação 

no seu ambiente físico e social. Todo esse repertório passará por uma contínua 

transformação, resultado do ingresso em novos grupos sociais e das consequentes 

exigências e desafios impostos pelas vivências extrafamiliares. É nesta perspetiva que a 

entrada no jardim de infância marca o início de um período crítico no desenvolvimento 

da criança (Del Prette & Del Prette, 1999). Assim, os colegas passam a representar uma 

fonte de relações imprescindível ao desenvolvimento da criança, com possibilidades de 
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interação completamente novas e, com isso, a desejável ampliação das habilidades 

sociais. 

 

De acordo com Hartup e Rubin (1986), a efetividade do desenvolvimento da 

criança depende tanto de relacionamentos do tipo vertical, envolvendo o apego com 

pessoas de maior poder, como o horizontal, abrangendo as experiências com colegas da 

mesma idade e igual poder social. Enquanto o primeiro tipo assegura a sobrevivência e 

oferece segurança e proteção à criança, o segundo cria oportunidades para vivências de 

cooperação, competição e intimidade. 

 

Referindo-se ao relacionamento com iguais, Trianes e Muñoz (1994) apontam os 

jogos entre pares, como um importante contexto para a maturação sócio-afetiva, 

requerendo a aprendizagem de regras, coordenação de expectativas interpessoais e 

habilidades de solução de problemas. Para Mussen, Conger, Kagan e Huston (1990), a 

aquisição do comportamento social pela criança é, na sua maior parte, aprendida com os 

companheiros. Esta visão é radicalizada por Harris (1999), ao afirmar que não são os 

pais que socializam as crianças, mas as próprias crianças.  

 

A interação com pares, no entanto, não influencia apenas a formação de um 

repertório de respostas de adaptação social. Como afirma Silva (2001), é na relação com 

os outros que, aos poucos, a criança vai construindo o seu autoconceito, o qual irá 

influenciar na maneira de lidar com as diferentes situações que a vida lhe impõe. Deste 

modo, a perceção dos colegas também se apresenta como um fator preponderante para o 

desenvolvimento da criança, na medida em que contribui para a construção do 

autoconceito, uma vez que o êxito ou fracasso nas relações, têm um impacto na 

autoavaliação, reforçando (positiva ou negativamente) determinadas condutas.  

 

Neste sentido, a perceção dos pares pode refletir o grau de inclusão ou exclusão 

social da criança, facto que levou Coie, Dodge e Coppotelli (1982) a utilizarem cinco 

categorias na análise da perceção por parte dos colegas, nomeadamente:  

1) Popular: refere-se à criança altamente preferida pelos pares, com grande 

número de nomeações positivas e baixo número de nomeações negativas;  

2) Rejeitada: refere-se à criança descontente no seu grupo, com elevado número 

de nomeações negativas e baixo número de nomeações positivas;  
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3) Negligenciada: relativo à criança que não recebe nomeações positivas, 

apresentando também baixo ou nenhum número de nomeações negativas;  

4) Controversa: em relação à criança que gera sentimentos ambivalentes no seu 

grupo, com grande número de nomeações positivas e negativas pelos seus pares e  

5) Mediana: referente à criança que recebe um número de nomeações próximo à 

média do grupo. 

 

Segundo McFadyen-Ketchum e Dodge (1998), os estudos longitudinais 

demonstraram que destas categorias a mais estável, é a de crianças rejeitadas 

socialmente. A investigação longitudinal realizada por Brendgen, Vitaro, Bukowski, 

Doyle e Markiewicz (2001) verificou, no entanto, que há uma significativa estabilidade 

não apenas no que diz respeito à categoria de rejeição, mas também aos enquadramentos 

do popular e do mediano. A categoria controversa não integrou a análise. Estes 

resultados denotam a validade da preferência social como um indicativo do status da 

criança entre os seus colegas, tendo em vista a estabilidade da perceção por parte dos 

seus companheiros. Os dados também sugerem a dificuldade de aceitação das crianças 

rejeitadas e a sua consequente inserção na turma, em virtude do estereótipo concebido 

pelos pares. As crianças rejeitadas são também as que pertencem ao grupo de risco de 

delinquência juvenil e abandono escolar, relação que não se encontra definida nos 

outros grupos (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982; McFadyen-Ketchum & Dodge, 1998; 

Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989). 

 

Embora a competência social e a habilidade social sejam conceitos intimamente 

relacionados, há diferenças claras que impossibilitam o seu uso como sinónimos. Del 

Prette e Del Prette (1999) esclarecem esta diferenciação ao distinguirem o caráter 

descritivo da habilidade social em relação ao caráter avaliativo da competência social. 

Assim, enquanto a competência social reflete o julgamento social sobre a qualidade 

geral da performance individual numa determinada situação (Silvares, 1999), a 

habilidade social refere-se à totalidade dos desempenhos do indivíduo perante as 

necessidades de uma situação num sentido amplo Nesta perspetiva, a habilidade social 

compõe-se por elementos comportamentais molares (habilidades globais como a 

expressão de sentimentos, antecipação de consequências, capacidade de empatia) e 

moleculares (volume da voz, entonação verbal, contacto visual, expressão facial, 

habilidade motora), assim como cognitivo-afetivos e fisiológicos. 
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A competência social relaciona-se com a capacidade da criança (seja 

autoavaliada ou avaliada por outros) de apresentar um desempenho que garanta o 

alcance dos seus objetivos numa situação interpessoal, ligada à melhoria e/ou 

manutenção da interação com o interlocutor, inclusive no sentido de assegurar o 

equilíbrio de poder e a continuidade de trocas na relação. Está vinculada, portanto, à 

autoeficácia, ou seja, ao sentimento de possuir habilidades que facilitam a consecução 

de objetivos, à competência emocional, no sentido de autorregulação da expressão 

afetiva, bem como à competência comunicativa, uma vez que a comunicação verbal e 

não verbal firma-se como elemento-chave nas relações sociais (Trianes & Muñoz, 

1994). Desta forma, a competência social só se verifica na medida em que a criança é 

capaz de integrar no seu desempenho as solicitações que emergem nas relações sociais, 

observando as exigências éticas impostas pela cultura (Del Prette & Del Prette, 1999).  

 

Um estudo desenvolvido por Hubbard (2001) reúne evidências empíricas acerca 

destas dificuldades, demonstrando que as crianças rejeitadas expressam mais raiva do 

que as crianças classificadas sociometricamente como medianas, assim como mais 

alegria em situações que as favorecem em detrimento do outro. A pesquisa mediu a 

expressão destas emoções em termos de frequência e intensidade, tanto no que diz 

respeito à expressão facial quanto à entonação verbal na situação padronizada de um 

jogo competitivo. Os resultados demonstraram que as crianças rejeitadas não só 

revelavam mais expressões faciais e comportamento verbal indicativo de raiva ao 

perderem o jogo, como também expressavam maior alegria não-verbal do que as 

crianças medianas nos momentos em que estavam a ganhar a competição. Este 

comportamento, fora dos padrões esperados num contexto de interação social, 

contribuiria então para o sentimento de rejeição entre os colegas, por denotar certa 

inabilidade social e falta de interesse em mantê-los como companheiros. 

 

Diversas investigações evidenciam uma estreita correlação entre crianças 

rejeitadas (incompetentes socialmente) e o mau ajustamento na vida adulta. De facto, os 

deficits de competência social, ao gerarem a falta de amigos e o isolamento, podem 

despertar diferentes reações, algumas de caráter grave a longo prazo:  

1) raiva, caracterizada por ações agressivas e delinquência;  

2) auto piedade, englobando depressão e toxicodependência, e  



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

111 

 

3) exacerbação da fantasia, envolvendo alucinações ou estados mentais alterados 

(Morais, Otta & Scala, 2001). 

 

Patterson, DeBaryshe & Ramsey (1989) destacam três fatores de risco para a 

formação de condutas antissociais: a ineficácia parental, o fracasso académico e a 

rejeição entre pares. Segundo estes investigadores, embora não se possa apontar com 

certeza a rejeição entre pares como elemento causal de respostas socialmente 

inadaptadas na vida adulta, as reações negativas do grupo podem servir para convencer 

as crianças rejeitadas de que os seus colegas não são confiáveis, levando-as a produzir 

respostas de agressividade e isolamento. 

 

Para Patterson, Reid e Dishion (1992), o comportamento de agressividade da 

criança estabelecido devido ao controle ineficaz dos pais leva a criança a apresentar 

uma conduta agressiva com os seus colegas. Deste modo, ela torna-se rejeitada por eles 

e induzida, cada vez mais, ao único grupo que a aceitará, sendo este geralmente 

formado por outras crianças agressivas e delinquentes.  

 

Segundo Ison (2001), quando a criança desenvolve um estilo interpessoal de 

relação pautado pela agressividade e comportamento de oposição, ela transfere este 

modo de comunicação para todos os contextos da sua vida. Trata-se de uma falha nas 

suas habilidades sociais que a leva a estabelecer redes de contactos baseadas em 

comportamentos socialmente inadequados. Assim, a rejeição entre pares pode, 

realmente, constituir o início de um círculo vicioso em que a criança excluída pelos 

companheiros passa a relacionar-se com outros colegas rejeitados, tendo o seu 

comportamento antissocial reforçado pelos valores desse novo grupo. A rejeição entre 

pares, segundo McFadyen-Ketchum e Dodge (1998), não é um problema fora do 

comum na infância.  

 

 

4.3.1. As interações em contexto pré-escolar 

 

Na atualidade, um dos desafios do ensino é promover uma educação de valor 

que, pela brincadeira, contagie todos os que estão envolvidos no processo. Todavia, é 
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preciso mostrar a importância do brincar nos trabalhos desenvolvidos nas áreas de 

conhecimento, com as crianças da educação pré-escolar. Misturar a seriedade com o 

prazer é uma maneira muito eficaz que o educador tem a seu favor para ampliar, 

desafiar e despertar conhecimentos. A brincadeira sempre foi a principal atividade da 

criança, mesmo com as mais variadas modificações que sofre com o passar do tempo, a 

criança desenvolve relações sociais; ou seja, aprende a conviver com os diferentes 

sentimentos das pessoas e do “eu”. Ao brincar, a criança cria situações imaginárias 

ligadas a um facto já acontecido ou, simplesmente, simboliza ou imita um 

comportamento de um colega do dia a dia. Através das múltiplas estratégias que o 

educador traz para a sala de aula, é possível fazer com que o brincar se transforme em 

realidade para o mundo maravilhoso da imaginação das crianças. 

 

As crianças sempre brincaram, desde as épocas mais antigas, o brincar parece ter 

sido sempre a atividade principal da criança (Kishimoto, 1998). No início do século XX, 

em zonas urbanas ou industrializadas, as crianças não se inseriam no mundo adulto, 

nem na vida social, não havia tempo para o lazer. O processo de industrialização e as 

jornadas excessivas de trabalho das mães operárias fizeram com que surgissem as 

creches e os jardins de infância. Quando as crianças não frequentavam as creches ou os 

jardins de infância, ficavam sozinhas, o que fez com que as brincadeiras se fossem 

esvaziando e perdendo as referências da construção histórica e social do brincar. 

 

Conversar com as bonecas, brincar aos médicos, imitar animais, imaginar, são 

brincadeiras de grande intensidade afetiva, à medida que as brincadeiras se vão 

aproximando mais da realidade, o simbólico começa a representar essa realidade; ao 

imitar a criança cria histórias nas quais há uma grande preocupação em seguir a 

sequência que ela conhece da sua realidade.  

 

Os chamados jogos de construção constituem uma espécie de transição entre o 

jogo simbólico e o jogo de regras, através deles a criança começa a inserir-se no mundo 

social e a desenvolver-se para níveis mais avançados de cognição, sendo esta uma fase 

de passagem da fantasia para a realidade na construção de casas, prédios, pontes, com 

os blocos lógicos ou a massa de farinha, sendo interessante a utilização que a criança faz 

dos diversos materiais e de como representa a realidade na passagem de uma construção 

mais individualizada para um momento de maior cooperação. 
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O brincar, além de ser uma atividade essencialmente lúdica assume uma grande 

importância no processo de aprendizagem, com a função de promover o 

desenvolvimento da criança. A brincadeira não pode ser considerada uma atividade 

somente pedagógica em conjunto com outras atividades de natureza também pedagógica 

como a leitura, a escrita e o desenho. Na escola, a brincadeira ocorre como um meio e 

um fim; ou seja, o brincar pelo brincar oferece condições para a criança adquirir o 

conhecimento formal e o desenvolvimento dos processos do pensamento (Freire, 1999). 

 

Embora aparentemente faça apenas o que mais gosta, a criança quando brinca 

aprende a subordinar-se às regras das situações que reconstrói, essa capacidade de 

sujeição às regras impostas pela situação imaginária é uma das fontes de prazer do 

brinquedo. Enquanto a criança brinca, cria situações imaginárias em que se comporta 

como se estivesse agindo no mundo dos adultos, é uma das formas mais autênticas da 

sua expressão, a situação imaginária está, a princípio, ligada à situação real, sendo que 

muitas vezes, a criança brinca reproduzindo ou simbolizando os conflitos que traz de 

casa ou de outro ambiente, os objetos adquirem vida e transformam-se conforme a 

ilusão das situações reais vivenciadas no seu dia a dia. 

 

Quando a criança assume e realiza atividades sozinha, com o conhecimento que 

traz de alguma experiência vivida na família, ou noutros ambientes, dá-se o 

desenvolvimento real. As atividades que ela vier a realizar com a ajuda de alguém 

caracterizam o desenvolvimento potencial, a distância entre ambos corresponde à zona 

de desenvolvimento proximal, espaço em que ocorre a aprendizagem. A brincadeira é, 

dessa forma, um espaço de espaço de aprendizagem no qual as crianças agem além do 

seu comportamento quotidiano e do das crianças da sua idade, elas agem como se 

fossem maiores do que são e realizam simbolicamente o que mais tarde irão realizar na 

vida real. 

 

Através da brincadeira de uma criança, podemos compreender como ela vê e 

constrói o mundo que ela gostaria que fosse, quais as suas preocupações e que 

problemas a estão a atormentar. Através da brincadeira, ela expressa o que teria 

dificuldade de colocar por palavras. Nenhuma criança brinca espontaneamente só para 

passar o tempo (Negrine, 1995). O alvo das brincadeiras das crianças mais novas é a 

ação e não os seus resultados, o que motiva a brincadeira quando uma criança brinca, 
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por exemplo de médico, é o facto produzir formas de agir do médico, pois, ela já 

presenciou algum acontecimento com ela ou com alguém da sua família, a criança age 

de acordo com as situações pelas quais já passou (Freire, 1999). 

 

No início, a criança brinca não pelo resultado da sua ação, mas pela satisfação 

alcançada pela própria atividade. Entretanto, o brinquedo e a brincadeira nem sempre 

proporcionam as mesmas gratificações e as mesmas finalidades. Ao fazer um puzzle, a 

criança sente prazer ao realizar aquela ação, não pelo resultado, pois é uma atividade em 

que a satisfação se encontra no próprio processo: a brincadeira. 

 

A criança em idade pré-escolar, já é capaz de lidar com representações, ocasião 

em que as suas ações já não são motivadas pela perceção que tem dos objetos, mas por 

aquilo que imagina ser possível fazer com eles. É nesse momento que começam a 

aparecer as brincadeiras envolvendo o imaginário, o faz-de-conta, em que um pedaço de 

madeira pode ser um revólver como pode ser um microfone, só depende da imaginação 

e da situação do brinquedo com que a criança está envolvida; porém, não é qualquer 

objeto que pode ser usado para representar outro, por exemplo, um sapato não pode ser 

um volante de um carro porque não dá para fazer com ele as ações exigidas para guiar 

um carro; um aro que é circular é que seria ideal para servir de volante. 

 

As crianças precisam de brincar, sendo através desta atividade que elas 

descobrem o mundo e as pessoas, é assim que elas se comunicam e se inserem num 

contexto social. A brincadeira, segundo Kishimoto (1997a), é um mergulho no lúdico, 

ou até mesmo no lúdico em ação. Através do ato de brincar, a criança explora o mundo 

e as suas possibilidades, e se insere nele, de maneira espontânea e divertida, 

desenvolvendo assim, as suas capacidades cognitivas, motoras e afetivas. 

 

Existe uma dificuldade em conceptualizar e diferenciar a brincadeira do jogo, 

pois os termos “jogar” e “brincar” muitas vezes são tratados como sinónimos. Alguns 

autores relatam esta dificuldade: Kishimoto (1997a), afirma que os termos, são 

utilizados indistintamente pela falta de conceitualização que este campo ainda 

apresenta; Bomtempo, Hussein e Zamberlan (1986) concluem que é difícil 

conceptualizar o comportamento do brincar e que isso não ocorre só na língua 

portuguesa. 
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Alguns pesquisadores têm as suas próprias diferenciações e definições para 

brincar e jogar. Para Kishimoto (1998, p. 7) “(...) brinquedo será entendido sempre 

como objeto, suporte da brincadeira, brincadeira como a descrição de uma conduta 

estruturada, com regras e jogo infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo 

da criança (brinquedo e brincadeiras)”. 

 

No entanto, Huizinga (2004) engloba no conceito de jogo, diversas atividades, 

entre elas a dança, o teatro, e mesmo os ritos sagrados, ou seja, tudo aquilo que é 

realizado de forma livre, sem exigências ou obrigações, que absorva ou detenha o 

participante na sua prática, sem interesses externos à própria criança, e com tempo e 

espaço demarcados, que pode ser chamado de jogo. Freire (2002), procurando 

esclarecer este ponto, alerta-nos para a dificuldade de compreender o jogo a partir das 

suas características isoladas, pois o jogo deve ser entendido como um fenómeno 

complexo, em que as partes não podem ser somadas para compor um todo, como na 

visão cartesiana, mas precisam ser vistas nas suas interações, como uma totalidade.  

 

O jogo é visto como uma ferramenta pedagógica para a contribuição da 

formação do ser humano, sobretudo no desenvolvimento cognitivo, nos períodos iniciais 

da vida. Kammi e DeVries (1991) utilizam os jogos de grupo para mostrarem como as 

crianças podem aprender e evoluir na sua aprendizagem, levando-as a aplicarem e a 

organizarem os seus pensamentos e ideias para alcançarem um objetivo, uma vez que 

consideram que o ser humano desde criança mostra-se, conhece-se, constrói-se através 

da presença do outro; apesar de a criança nessa fase ainda seja egocêntrica, essa 

vivência social é muito importante para estimulá-la e dar início a um processo de 

socialização. 

 

O jogo é um elemento de grande importância no quotidiano da criança, manter a 

sua vertente lúdica e equilibrar essa faceta com as possibilidades educativas que 

emergem dessa atividade é uma das grandes tarefas educacionais; se, por um lado, 

podemos considerar que o jogo educa por si, estimulando aspetos de interação do grupo, 

de conversas e resoluções de problemas entre as crianças, por outro lado, devemos 

considerar que uma intervenção do educador faz com que o jogo ganhe conotações 

educativas. Conseguir manter o caráter de manifestação livre do jogo, ao mesmo tempo 
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em que se consegue observar e dinamizar as suas funções educativas, é uma missão 

fundamental da educação (Kishimoto, 2001).  

 

O jogo atinge a criança de uma maneira peculiar, expondo os seus desafios e 

obstáculos. Conforme Kammi e DeVries (1991) o jogo mostra-se interessante e 

desafiador, como uma aventura em que a criança seria o herói, ultrapassando todas as 

barreiras e desenvolvendo todos os atributos necessários para atingir os seus objetivos 

de diversão, ao mesmo tempo que diversos estímulos e desafios são colocados perante o 

seu pensar. 

 

Alguns estudos referentes ao jogo na pré-escola (Bassan, 1997; Kishimoto, 

1997b; Macedo, 1995; Otero, 1996; Wajskop, 1995) indicam que há um consenso sobre 

a importância do jogo na formação da criança, fundamentado por diferentes conceções 

teóricas. No que diz respeito ao brincar da criança, relacionado com a educação pré-

escolar, Kishimoto (1997b, p. 10) faz seguintes considerações:  

“Na área da educação, atualmente, o papel fundamental do brincar na 

infância parece não deixar dúvidas. A criança brinca para interpretar e 

assimilar o mundo, os objetos, a cultura, as relações e os afetos entre 

as pessoas. Por isso da importância do jogo infantil como recurso para 

educar e desenvolver a criança, desde que respeitadas as 

características da atividade lúdica” (Kishimoto, 1997b, p. 10) 

 

O jogo pode ser entendido como um fenómeno de natureza mais livre e por isso 

parece ser incompatível com a procura de resultados previstos pelos processos 

educativos. O jogo é uma situação privilegiada de aprendizagem infantil na qual o 

desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, precisamente pela 

impossibilidade de interação entre os pares numa situação imaginária e pela negociação 

de regras de convivência e de conteúdos temáticos (Wajskop, 1995). 

 

O jogo ao ser incorporado na prática pedagógica, cria um contexto em que é 

necessário que se possa garantir a liberdade do brincar das crianças, preservar-se a ação 

voluntária delas; no entanto, a ação pedagógica do educador está relacionada com a sua 

capacidade de organizar o espaço, selecionar os brinquedos e materiais, planeando e 
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estruturando o espaço educativo tornando-o rico de possibilidades de interação entre as 

crianças e entre os objetos (Kishimoto, 1997b). 

 

Rabioglio (1995, p.75) defende o jogo como um recurso ao serviço do processo 

de ensino-aprendizagem; pois “não basta jogar, é preciso haver um projeto pedagógico 

que considere a introdução do jogo na classe, até sua realização, análise e avaliação”, 

sendo o jogo um meio para a escola e um fim para o aluno, propondo o uso diário dos 

jogos com regras e coletivos, sendo o jogo um instrumento privilegiado na rotina da sala 

e sendo mais do que um espaço informal, pois promove interações, ação, reflexão, 

construção de hipóteses, troca e confronto de ideias. Passa a haver também a 

necessidade de uma organização dos espaços de dentro e de fora da sala de aula, 

tornando-os adequados para as brincadeiras, tendo-se que disponibilizar os materiais e 

os brinquedos, de mostrar como se utilizam, de modo a permitir a invenção, de adequar 

a verbalização acessível ao nível de compreensão das crianças, de modo a fazer-se a 

integração da dimensão corporal do “ser brincante”, tanto das crianças como dos 

adultos. Desta maneira, são ampliadas as potencialidades do jogo, respeitando-se tanto a 

sua natureza pedagógica como a sua natureza lúdica. 

 

O brincar é uma forma de atividade complexa, que possui uma peculiaridade, o 

brincar combina a ficção com a realidade; ou seja, ao brincar a criança trabalha com 

informações, dados e perceções da realidade, mas na forma de ficção. Se a brincadeira é 

uma ação que ocorre no plano da imaginação, isso implica que aquele que brinca tenha 

o domínio da linguagem simbólica, o que significa que é preciso discernir a diferença 

existente entre a brincadeira e a realidade imediata que forneceu conteúdo para realizar-

se. Neste sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata 

de forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre 

através da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade (Assis, 2000). 

 

O brincar inclui sempre a experiência de quem brinca, as crianças mais novas 

(de dois anos a dois anos e meio) reproduzem as ações que percebem do seu meio 

(conduzir um carro, embalar uma boneca). À medida que crescem vão incorporando a 

representação da vida real, os conhecimentos adquiridos, bem como os desejos e 

sentimentos; o mundo interno da criança pode através do brincar, ser expresso e 

comunicado para as outras pessoas. 
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Inicialmente, os jogos eram vistos como oportunidades de descarga de energia 

para as crianças. Hoje, há unanimidade em considerar que o brincar tem uma função 

essencial no processo de desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros 

anos de vida, nos quais ela tem que compreender e inserir-se num grupo, constituir a 

função simbólica, desenvolver a linguagem, explorar e conhecer o mundo físico. Desde 

bebé que a criança dedica grande parte do seu tempo a explorar o mundo material no 

qual está inserida para que o possa compreender e utilizar. 

 

As crianças através do contacto, da manipulação e do uso dos brinquedos estão 

fazer uma aprendizagem multidisciplinar das formas de ser e de pensar da sociedade, 

Ao utilizarem determinados brinquedos como as bonecas, os carrinhos, as naves 

espaciais, etc., aprendem sobre determinadas formas de se relacionarem com as pessoas 

e os conhecimentos, através das imagens que esses objetos lhes transmitem (Dias, 

1996). 

 

Segundo Lima (1991), a criança brinca para se conhecer melhor a si mesma e 

aos outros nas suas interações, para aprender as normas sociais de comportamento, os 

hábitos determinados pela cultura, para conhecer os objetos no seu contexto, ou seja, o 

uso cultural dos objetos, para desenvolver a linguagem, para trabalhar com o 

imaginário, para conhecer os acontecimentos e fenómenos que ocorrem à sua volta. 

 

O conhecimento parte da descoberta do próprio corpo e engloba a cultura, pois o 

indivíduo não existe num vácuo. As pessoas apresentam modos de comportamento, de 

reagir, de expressar emoções, de se relacionarem com a natureza ou com a produção 

tecnológica humana. Esses modos não são constantes em todos os grupos humanos e 

divergem inclusive entre os membros de um mesmo grupo. As pessoas também mantêm 

relações entre si, que são, em grande parte, definidas pelos papéis que elas 

desempenham. Por outro lado, a exploração das suas ações e sentimentos, assim como 

os das outras pessoas, tem um papel importante no desenvolvimento da capacidade de 

estabelecer relações positivas que a criança terá no futuro. 
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4.3.2. A influência da organização dos materiais, do espaço e do 

tempo nas interações das crianças 

 

A interação das crianças com os contextos onde elas atuam e o modo como esses 

contextos afetam as suas interações é, hoje, fonte de interesse para muitos 

investigadores que têm pesquisado a importância do ambiente físico e dos materiais 

para o desenvolvimento das relações infantis, bem como para os estilos das brincadeiras 

e para o uso de objetos (Civilletti, 1992; Ladd & Coleman, 1993; Sager, 1996; 

Vanderberg, 1981). 

 

Alguns trabalhos (Civilletti, 1992; Legendre, 1995; Neil & Denham, 1982; 

Sager, 1996) evidenciam, que a configuração das salas, dos pátios e a provisão de 

materiais estão fortemente relacionados à qualidade das relações que ocorrem entre as 

crianças. Civilletti (1992), ao pesquisar sobre o tamanho dos brinquedos e a sua 

influência na autonomia das crianças, verificou que quando as crianças utilizavam 

brinquedos de grandes dimensões, a sua autonomia, em relação aos adultos que delas 

cuidavam, aumentava. Sager (1996), por sua vez, procurou relacionar os padrões de 

conflitos nas interações de crianças pré-escolares com o ambiente físico e o género, bem 

como com os tipos de materiais e brinquedos envolvidos nas relações dessas crianças. 

Os resultados mostraram diferenças nos padrões de conflito em relação aos dois 

contextos estudados - sala e pátio - e em relação aos tipos de brincadeiras. No contexto 

sala, os conflitos estavam relacionados, principalmente, com as brincadeiras que 

envolviam a atividade simbólica. Já o brincar em atividades de exercício mostrou estar 

relacionado com conflitos, quando o contexto era o pátio. Outro fator do ambiente físico 

que influencia as interações das crianças diz respeito à disponibilidade ou quantidade de 

brinquedos (Ladd & Coleman, 1993).  

 

Smith e Connolly (1980) estudaram o brincar entre crianças, relacionando-o à 

quantidade de brinquedos disponíveis. Eles verificaram que quanto menor era a 

disponibilidade de brinquedos, mais as crianças tendiam a lutar e a envolverem-se em 

atividades paralelas. Por outro lado, as crianças procuravam brincar sozinhas, quando 

quanto maior era a quantidade de brinquedos disponíveis. Tão importante quanto a 

disponibilidade de brinquedos é o tipo de equipamento que envolve as interações entre 
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as crianças. Ladd e Coleman (1993) estudaram os efeitos de atividades motoras finas e 

amplas nas interações entre as crianças, também observaram a brincadeira de crianças 

em três contextos diferentes: o primeiro incluía um brinquedo grande, por exemplo, uma 

casa de brincar; o segundo, incluía um pequeno brinquedo, como um quebra-cabeças ou 

uma boneca, e o terceiro configurava uma condição-controle que incluía, 

simultaneamente, um brinquedo grande e um pequeno. No caso da condição com 

brinquedos grandes, houve um aumento significativo nas interações e, 

surpreendentemente, um aumento ao nível do brincar cooperativo em crianças que, 

anteriormente, brincavam sozinhas ou paralelamente. Ao contrário, o comportamento 

desocupado e o brincar orientado por adultos mostraram-se mais comuns em condições 

em que o brinquedo era constituído por brinquedos pequenos. 

 

Vanderberg (1981) comparou igualmente o brincar de crianças do Jardim de 

Infância em ambientes apetrechados de aparelhos que promoviam atividades motoras 

amplas, com ambientes onde os brinquedos estimulavam atividades motoras finas, como 

aqueles desenvolvidos com papel, tesouras e lápis. Os resultados demonstraram que as 

interações eram mais comuns nos ambientes onde os equipamentos propiciavam 

atividades motoras amplas. Um outro aspeto do ambiente físico que vem sendo 

importante para as interações infantis é a organização espacial. 

 

Legendre (1995) tem-se dedicado ao estudo do papel da organização espacial, 

enquanto suporte para as interações infantis. Num dos seus estudos, ele investigou a 

influência de zonas circunscritas (áreas localizadas em cantos, delimitadas em pelo 

menos três lados por barreiras formadas por mobiliário, paredes, diferenças no nível do 

solo, etc) nas interações infantis. Foram considerados três tipos diferentes de 

organização espacial; ou seja, semiaberto, aberto e fechado. Os resultados mostraram 

que, em organizações espaciais abertas, as crianças preferiram brincar em áreas 

próximas do educador, por oposição a espaços semiabertos. As zonas circunscritas 

mostraram-se as mais atrativas, sendo preferencialmente utilizadas pelas crianças.                 

 

A influência da organização espacial do ambiente no comportamento de crianças 

foi igualmente estudada por Moore (1986). No seu trabalho, o nível de definição 

espacial mostrou-se indicador de uma série de comportamentos das crianças. Em 

ambientes bem definidos ocorreram mais comportamentos exploratórios, interações 
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sociais e cooperação do que em ambientes parcialmente ou pouco definidos 

espacialmente. 

 

Contextos abertos, como pátios e parques, são igualmente importantes em 

termos de interações entre crianças. Segundo Frost (1989), nesses ambientes as 

brincadeiras sociais são muito mais frequentes do que em ambientes fechados, o que 

pode beneficiar mais algumas crianças. Há estudos que comparam diferentes estilos de 

ambientes abertos com diferentes comportamentos de interação. Um estudo que aborda 

o tipo de interação relacionado com os aspetos físicos de espaços abertos é o de 

Campbell e Frost (1985). Segundo os investigadores, os pátios podem ser classificados 

em quatro tipos: tradicional (superfície plana, com escorrega, baloiços, etc.); projetados 

(com estruturas feitas em madeira, pedras de vários níveis); aventura (espaço com 

materiais para que as crianças construam suas próprias estruturas) e criativo (uma 

combinação do projetado e da aventura). Os investigadores verificaram que as crianças 

apresentaram mais interações do tipo paralelas em pátios tradicionais, enquanto que no 

pátio criativo a maioria das interações foi do tipo solitária. As interações cooperativas 

não variaram no que diz respeito ao tipo de pátio.  

 

Um estudo semelhante foi conduzido por Hart e Sheenan (1986), no qual 

compararam o brincar entre as crianças num ambiente tradicional e projetado. Apesar 

das diferenças não terem sido significativas, eles observaram altos níveis de 

comportamento desocupado e solitário no ambiente projetado, em oposição ao ambiente 

tradicional. A densidade de crianças nos espaços e nas áreas disponíveis para brincar 

também são fatores relevantes quando se quer relacionar aspetos do ambiente e da 

interação de crianças. A falta de espaço em contextos escolares conduz a uma série de 

problemas, Hart e Sheenan (1986) afirmam que os espaços, o tempo e as oportunidades 

limitadas oferecidas às crianças nos períodos de intervalo diminuem as possibilidades 

de interação entre elas e o ambiente que as rodeia. Isso leva-as à correria, a conflitos, a 

um amontoado de crianças em certas áreas, apropriação dos melhores espaços pelas 

crianças mais velhas e disputas. De um modo geral, os estudos têm verificado que um 

aumento na densidade de crianças nas salas e nos pátios aumenta substancialmente a 

quantidade de conflitos e agressões. Campbell e Dill (1985) observaram, em entrevistas 

realizadas a professores, que o aumento da densidade de crianças nas salas gerava um 
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aumento de problemas nas relações entre essas crianças. Nesses ambientes, essas 

relações tornavam-se angustiantes e conduziam a altos níveis de irritação e frustração.  

 

Já Smith e Connolly (1980), ao observarem o comportamento de crianças em 

três ambientes de densidades diferentes, mostraram que os grupos de brincadeiras foram 

menos comuns em ambientes de alta densidade. As crianças colocadas em ambientes de 

densidades superiores a um metro quadrado por criança, tiveram uma diminuição no 

número de interações e de afetos positivos, havendo em simultâneo um aumento dos 

níveis de agressão. Segundo Frost, Shin e Jacobs (1998), os estudos sobre o efeito da 

alta densidade nas interações das crianças sugerem que altos níveis de densidade social 

apresentam efeitos negativos nas crianças. 

 

Liempd (1999), por sua vez, investigou diversos pátios escolares e verificou que 

a medida recomendada de 4 metros quadrados por criança era insuficiente em termos da 

qualidade desses ambientes para as crianças. Segundo ele, os pátios com menos de 6 

metros quadrados por criança não funcionavam bem, pois eram muito densos. Nestes 

pátios menores, as crianças não podiam brincar quando queriam. Era preciso que se 

organizasse o uso do pátio por grupos de crianças. Além disso, nesses ambientes, certos 

tipos de brincadeiras eram proibidos, não por serem perigosos, mas pela falta de espaço, 

que ocasionava o risco de colisão entre as crianças. No outro extremo, áreas grandes 

demais, com pouca densidade de crianças, também apresentam aspetos negativos. 

Moore (1986), ao estudar jardins de infância para crianças de 2 a 5 anos, afirma que 

espaços muito grandes podem levar ao barulho e à confusão, passando a ser sub 

utilizados.  

 

Fedrizzi (1997) afirma que áreas muito extensas pedem uma divisão em partes 

menores, especialmente no caso de crianças pequenas. Essa divisão torna o ambiente 

mais aconchegante e evita a falta de uso de grandes espaços, do qual fala Moore (1986). 

Alguns investigadores afirmam que as crianças em ambientes de alta densidade 

envolvem-se em comportamentos passivos e não interaccionais, tais como observar, 

deambular, etc. (Frost, Shin & Jacobs, 1998). De um modo geral, em ambientes muito 

densos, há maior contacto físico entre as crianças, o que pode explicar as frequentes 

interrupções nas atividades e a maior quantidade de comportamentos agressivos, bem 

como a menor frequência de correrias e de comportamentos de atenção, aspetos estes 
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observados em ambientes de densidades maiores. Frost, Shin e Jacobs (1998) 

observaram um contexto de pátio e verificaram que houve um aumento na densidade 

numa área de brincadeira e este estava relacionado com um aumento de brinquedos 

imaginativos e a divisão em temas, das brincadeiras comuns entre as crianças. Os 

pesquisadores concluíram que um grau maior de exposição aos pares parecia dar às 

crianças mais oportunidades de partilharem ideias e temas de brincadeiras. Esse estudo 

também verificou que a densidade parecia ter pouca relação com o brinquedo agressivo 

e com a agressão física. 

 

Um pátio de escola também precisa de oferecer diversidade de espaços e 

oportunidades para diferentes tipos de brincadeiras, segundo Fedrizzi (1997). Isso 

atenderá aos diversos interesses das crianças e aos seus diferentes níveis de 

desenvolvimento. Segundo Adams (1990), se o design do pátio não sugere a 

possibilidade de diversas atividades, é possível que o espaço seja apropriado para um 

determinado grupo ou atividade, em detrimento de outras. A qualidade do pátio depende 

da quantidade de brincadeira que ele proporciona, segundo Liempd (1999), isso não 

precisa ser alcançado somente através da utilização de equipamentos prontos. Materiais 

comuns, tais como bolas, cordas, sucata, por exemplo, mostraram ser importantes para 

promover uma grande variedade de jogos e brincadeiras. A variedade nos tipos de solo 

(areia, relva, tijoleira) também cria a possibilidade de diferentes tipos de brincadeiras. O 

pátio que possui somente tijoleira não funciona bem, o pátio somente com relva, 

também não. Para Liempd, pátios com áreas de atividades variadas e bem definidas 

proporcionam brincadeiras mais variadas do que pátios sem áreas definidas. As crianças 

distribuem-se pelo espaço, formam pequenos grupos e os episódios de agressão 

diminuem. O investigador também afirma que as crianças, em pátios bem definidos e 

com variedade de opções de atividades, são mais felizes e concentram-se mais. 

 

Liempd (1999) aponta para a importância dos equipamentos que permitem usos 

diversos. Segundo ele, as crianças raramente brincam com objetos que tenham uma só 

função. A única exceção parece ser o baloiço. As crianças gostam de equipamentos que 

combinam diferentes atividades, especialmente quando há partes livres que permitem 

uma mudança de função. No seu estudo sobre a qualidade de pátios escolares, descreve 

um composto por árvores, arbustos, um circuito para bicicletas, relva, tijoleira. Esses 

pátios são pouco dispendiosos em termos financeiros, e a divisão do espaço em áreas de 
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atividades interessantes e o uso de elementos facilmente disponíveis tornam o pátio 

passível de ser melhor utilizado. Um pátio precisa de disponibilizar uma variedade 

suficiente de materiais e equipamentos, a fim de abarcar a diversidade de interesses e 

habilidades das crianças. É necessária a criação de zonas, definidas por limites 

funcionais e visuais, com o intuito de facilitar-se a brincadeira das crianças. Os pátios 

também devem incluir espaços para atividades passivas e ativas, bem como áreas 

sociais que permitam atividades em grupos. Os pátios nunca estão prontos e acabados, 

devendo ser constantemente modificados para atender rapidamente as necessidades das 

crianças. 

 

Um fator importante para a compreensão das interações infantis é a 

disponibilidade e a quantidade de brinquedos utilizados nas pré-escolas. Ladd e 

Colleman (1993) estudaram os aspetos das brincadeiras das crianças em função da 

quantidade de brinquedos presentes no ambiente escolar. Eles verificaram que as 

crianças tendem a ter mais conflitos e a optarem por atividades paralelas, quando a 

quantidade de brinquedos é menor. Quando a quantidade de brinquedos aumenta, o 

brincar do tipo solitário passa a preponderar sobre os outros tipos. 

 

Tão importante quanto a quantidade de brinquedos é o tipo de equipamento que 

envolve as interações entre crianças (Vanderberg, 1981; Pellegrini & Perlmutter, 1989; 

Ladd & Colleman, 1993; Civilletti, 1992). Ladd e Colleman (1993), observaram a 

brincadeira de crianças em três contextos diferentes:  

a) incluindo uma grande ostentação, como uma casa de brincar;  

b) um pequeno brinquedo, como um quebra-cabeças ou uma boneca e;  

c) uma condição-controle, incluindo, simultaneamente, um brinquedo grande e 

um pequeno.  

 

No caso da condição com grandes ostentações, houve um aumento significativo 

nas interações e um aumento no nível do brincar cooperativo das crianças, que, 

anteriormente, brincavam sozinhas ou paralelamente. Ao contrário, o comportamento 

desocupado e o brincar orientado por adultos mostraram-se mais comuns em condições 

onde o brincar era constituído por brinquedos pequenos. Quando se comparou 

ambientes com estruturas que promoviam atividades motoras amplas (correr, pular) com 

ambientes onde os brinquedos estimulavam atividades motoras finas (papel, tesouras, 
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lápis), os resultados demonstraram que as interações foram mais comuns naqueles 

ambientes onde os equipamentos propiciavam atividades motoras amplas (Vanderberg, 

1981). 

 

Os comportamentos pró-sociais, ou seja, os comportamentos que promovem 

interações mais harmoniosas, foram mais comuns, quando as crianças utilizaram objetos 

grandes (Ladd & Colleman, 1993). Os pesquisadores afirmam, ainda, que as interações 

sociais menos harmoniosas foram mais frequentes, quando as brincadeiras utilizavam 

brinquedos de uso individual, como as brincadeiras com quebra-cabeças, assim como 

quando os objetos estimulavam o brincar paralelo, como no caso do uso de triciclos. 

Materiais como blocos e pequenos brinquedos (réplicas de utensílios domésticos e 

carrinhos) produziram altos níveis de interações sociais negativas. 

 

No caso de objetos de grandes dimensões, Civilletti (1992) observou que há um 

aumento na autonomia da criança e, consequentemente, os padrões de interação com os 

adultos encarregados do cuidado destas mesmas crianças também se modificou. 

Pellegrini e Perlmutter (1989), por sua vez, compararam as brincadeiras que envolviam 

materiais de arte e blocos com brinquedos do tipo réplicas da realidade, que promoviam 

a brincadeira de faz-de-conta, verificaram que as interações sociais são mais comuns em 

áreas com réplicas do que naquelas com materiais de arte e blocos. 

 

Ladd e Colleman (1993), referiram que a utilização de blocos para brincar gerou 

mais conflitos porque, geralmente, o uso destes materiais exigem que as crianças se 

disponham a emprestar os blocos aos seus companheiros, fazendo com que os conflitos 

ocorram mais frequentemente quando este empréstimo não se verifica. Compreendendo 

a importância dos materiais e brinquedos na vida da criança, algumas classificações têm 

ajudado no estudo das atividades infantis e na compreensão dos episódios de conflito 

(Bonica, 1993; McLoyd, 1983; Tudge, Sidden & Putnam, 1990; Verba, 1993; Weiss, 

1989). Bonica (1993) investigou objetos cuja função e significado simbólico eram 

claramente definidos, esses objetos são denominados, algumas vezes, brinquedos 

altamente estruturados e representam quase sempre objetos em miniatura da realidade 

quotidiana das crianças, como bonecas, caminhões e serviços de chá. McLoyd (1983) 

verificou que quando não há necessidade de negociar o significado simbólico dos 
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objetos, as crianças passam a negociar a própria interação entre os membros do grupo e, 

consequentemente, os conflitos são dirigidos para este aspeto. 

 

Verba (1993), por outro lado, investigou objetos sem função específica ou pouco 

estruturados (caixas, cilindros de papelão, etc.), observando como eles influenciavam na 

construção de significados comuns para as crianças. O autor concluiu que o facto de os 

objetos não terem uma função única, promoveu a organização das crianças de forma a 

favorecer o desenvolvimento do faz-de-conta. Além disso, os tipos de brincadeiras, 

muitas vezes, foram sugeridos pelas características físicas dos objetos utilizados para 

brincar. Mello (1994) observou, também, que quando crianças negociam o significado 

de brinquedos sem função específica ou do tipo sucata, as brincadeiras, geralmente, são 

desenvolvidas através de faz-de-conta. Weiss (1989) ressalta que os brinquedos de 

sucata são importantes para as crianças porque, após serem transformados 

artesanalmente, passam a ter um grande valor afetivo para elas. 

 

Contudo, a brincadeira nem sempre traz apenas benefícios. Uma pesquisa 

realizada na Inglaterra por Peter Blatchford em 1998, revelou que o tempo médio de 

intervalo entre as aulas vem diminuindo por decorrência do alto índice de 

comportamentos agressivos e de incidentes violentos que ocorrem nestes momentos. O 

pesquisador, assim como Elkonin (1998) e Cordazzo (2003), constataram a forte 

motivação que as crianças apresentavam para brincadeiras de atividade física intensa e 

turbulentas nos momentos de intervalo entre as aulas. Blatchford (1998) afirma que as 

crianças em idade escolar têm poucas oportunidades de interação social fora da escola. 

Desta forma, a hora do intervalo nas escolas é uma das poucas ocasiões onde as crianças 

interagem num ambiente seguro, livre do controle dos adultos, e onde as suas 

brincadeiras e relações sociais são mais livres. Blatchford (1998) não pesquisou a 

brincadeira no contexto da aprendizagem, apenas na sua maneira informal na hora do 

intervalo. Mas, algumas de suas observações podem auxiliar os profissionais que lidam 

com crianças nesta faixa etária a compreenderem o desenvolvimento da criança e a 

ajudarem as crianças não somente no aspeto social, mas também na aprendizagem. O 

pesquisador afirma que a atenção dos professores e supervisores na hora do intervalo 

pode ajudar a revelar mais sobre a natureza e extensão das dificuldades das crianças 

com os seus grupos. Bomtempo (1997), também ressalta a importância dos professores 

observarem as brincadeiras livres das crianças e utilizarem esse recurso como uma 
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ferramenta de aprendizagem. A observação de professores e supervisores pode auxiliar 

na condução de trabalhos para prevenirem dificuldades sociais e deficits no 

desenvolvimento. A hora do intervalo é uma oportunidade para as crianças 

estabelecerem amizades através da brincadeira livre. A brincadeira tem sido considerada 

como tendo um papel central nas amizades. E a amizade pode ser utilizada, 

posteriormente, como suporte para o ajustamento escolar em habilidades comunicativas 

e sociais e nos trabalhos em sala de aula. 

 

O aumento progressivo de sedentarismo infantil é proporcional à diminuição da 

qualidade ambiental em termos de condições e oportunidades de jogo livre. Pode 

constatar-se pela análise das rotinas de vida das crianças (Neto, 1997; Serrano & Neto, 

1977), que a gestão do tempo escolar e o tempo adicional passado em atividades 

organizadas ou institucionalizadas, não permitem às crianças o uso do tempo 

considerado verdadeiramente livre (espontâneo), consequência provável das 

transformações urbanas e da construção de imaginários de segurança que os pais têm na 

educação dos filhos. A rua é um espaço potencial de jogo que está em desaparecimento 

progressivo da cultura lúdica infantil. Recentes investigações têm-nos mostrado também 

o efeito da alta habitação em relação ao padrão de jogo de crianças de idades baixas. As 

necessidades de jogo da criança têm de ser uma prioridade no planeamento urbano, 

nomeadamente nos parques habitacionais e outras instituições de utilidade pública e 

social. Toda a propriedade habitacional deverá seguir a legislação que determina qual o 

espaço que deverá ser reservado para o jogo e atividade física das crianças e jovens.  

 

Alguns estudos similares quanto a objetivos, métodos e instrumentos de estudo, 

têm procurado compreender como a independência de mobilidade é um fator crucial no 

desenvolvimento da criança (Arez & Neto, 2000; Heurlin-Norinder, 1996; Hillman & 

Adams, 1992; Kyttä, 1995; O´Brian, Jones, & Rustin, 2000; Van der Spek & Noyon, 

1995; Vercesi, 1999). O conceito de independência de mobilidade deverá ser entendido 

numa perspetiva evolutiva, isto é, como a criança desenvolve ao longo do tempo uma 

representação mais consistente do espaço físico (memória, perceção, identificação) bem 

como uma liberdade progressiva de ação no espaço quotidiano de vida. Esta capacidade 

de autonomia de mobilidade face ao envolvimento físico, permitirá o desenvolvimento 

das representações cognitivas do espaço físico, o desenvolvimento da liberdade e 

autonomia em jogo, a descoberta do envolvimento e o seu funcionamento, a descoberta 
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das relações com o mundo adulto, o sentido de descoberta e a resolução de problemas, o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis na vida ativa e a prática do jogo e atividade física, 

essenciais para o equilíbrio emocional e psicológico. Esta perceção das possibilidades 

de ação não se confina apenas ao facto de a criança poder ir para a escola sozinha, mas 

também a um nível de independência mais vasto: poder brincar fora de casa, visitar 

amigos, ir a clubes ou associações, ir às compras, etc. As oportunidades de espaço para 

brincar são cada vez mais limitadas, promovendo modelos de controlo e direção 

segundo atitudes e valores considerados socialmente adequados. A densidade 

habitacional e de tráfego, os estilos de vida da família e a gestão do tempo das crianças, 

impedem que estas tenham facilidades de acesso ao espaço da rua e dos grandes espaços 

verdes. 

 

A situação dos recreios de jogo nas escolas, também é preocupante. A qualidade 

do espaço e dos equipamentos é pobre e não é considerado o seu impacto nas atividades 

de jogo livre nos intervalos do tempo escolar. Fatores como a idade, número de alunos 

em relação ao espaço disponível, qualidade das superfícies de jogo, dinâmicas de grupo, 

qualidade dos equipamentos e materiais de jogo, duração dos intervalos escolares, 

estabelecimento de regras e envolvimento dos professores, parece terem um efeito 

diferenciado no comportamento violento das crianças (Evans, 1989). Na maior parte do 

tempo, as crianças e jovens jogam de acordo com a estimulação possível do 

envolvimento físico (Neto, 1992). O envolvimento exterior à sala de aula tem 

mobilizado alguns investigadores interessados na conceção de espaços de recreio, 

supervisão do tempo de jogo e na implementação de experiências de jogo e atividade 

física nos intervalos das aulas segundo o modelo curricular existente nas escolas 

(Blatchford & Sharp, 1994; Smith & Sharp, 1994). Os espaços de recreio constituem 

áreas de investigação, implicando a definição de estratégias adequadas à melhoria da 

qualidade de jogo das crianças (Pereira, Neto & Smith, 1997).  

 

A gestão do tempo das crianças é hoje um problema sério das sociedades 

modernas. As rotinas de vida encontram-se relacionadas com uma padronização 

crescente dos estilos de vida (familiar, escolar e social). Existe uma agenda 

demasiadamente preenchida e regulamentada no tempo quotidiano das crianças 

(Serrano & Neto, 1977). O tempo de permanência na escola associado aos hábitos 

televisivos e tempo de atividades institucionalizadas extraescolares, permitem deduzir 
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um modelo de vida demasiadamente estruturado e propenso a um estilo de vida 

sedentário. Algumas diferenças são encontradas nos modos de vida das crianças do 

meio rural, que apesar de maiores hábitos televisivos, têm mais tempo livre para 

brincarem. 

 

Smith e Inder (1993), ao avaliarem a interação social de meninos e meninas de 3 

a 5 anos, em grupos de mesmo género e de géneros diferentes e em ambientes de pátio e 

sala, demonstraram que os grupos tendiam a diferenciarem-se mais de acordo com o 

género, quando brincavam no pátio, ao contrário do que na sala. Além disso, os grupos 

de meninos, no pátio, tendiam a dissolverem-se mais facilmente do que o grupo das 

meninas e, também, envolviam-se mais em conflitos físicos do que elas. 

 

As diferenças de género também são enfatizadas, uma característica do grupo de 

crianças é o desenvolvimento, por parte dos meninos, em relação ao grupo das meninas, 

de um profundo sentimento de união, especialmente, quando os grupos estão a brincar 

no pátio. Com as meninas, esse sentimento é menos intenso. Outra característica do 

grupo de meninas é que elas tendem a ser mais passivas e preferem brincar em lugares 

fechados. Elas também são mais capazes de brincar com brinquedos típicos de meninos, 

o que denota que têm menos barreiras com esta questão do que os meninos. Os grupos 

de composição mista tendem a ser maiores do que aqueles de mesmo género, nos 

grupos que são mistos, o tipo de brincadeira predominante era do tipo encontrada no 

grupo dos meninos. Uma das características dos grupos mistos é a de que os meninos, 

geralmente, dominam as brincadeiras propostas e, por esse motivo, acabam 

determinando um grande número de rejeições e conflitos físicos. Neste mesmo sentido, 

Hartup, French, Laursen, Johnston e Ogawa (1992) observaram que as meninas, em 

situações de conflito, utilizavam mais a argumentação do que meninos. Esse aspeto 

pode ser explicado pelo facto de que entre as meninas há um grande esforço no sentido 

de atenuar o conflito, enquanto que entre os meninos o uso de ameaças e a força é o 

comportamento mais frequente. Também verificaram igualmente que, durante os 

conflitos, as meninas procuravam mais acordos para manter a interação, demonstrando 

maior preocupação com o bem-estar das interações. Os meninos, por sua vez, além de 

argumentarem menos, estavam mais atentos aos aspetos de dominação e status. 

Maccoby (1990) revelou, também, que as meninas estão mais voltadas para as 

interações de mutualidade e cooperação, enquanto que os meninos dirigem os seus 
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comportamentos para fins individuais, procurando realizá-los de maneira a não levar em 

consideração o outro. 

 

Os brinquedos e os materiais utilizados pelas crianças nas suas brincadeiras 

influenciam, decisivamente, na maneira como interagem e como brincam entre si 

(Rubin, 1985; Bonamigo & Kude, 1990; Langley, 1985; Vieira, 1994; Elgas, Fernie, 

Kantor & Klein, 1988). Rubin (1985) constatou que alguns materiais como a argila, a 

areia e a água proporcionavam brincadeiras não-sociais do tipo solitárias e paralelas, 

enquanto as bonecas, os carrinhos e os jogos de chá facilitavam o uso do faz-de-conta e 

da imaginação. Neste mesmo sentido, Vieira (1994), ao abordar as diferenças dos tipos 

de brinquedos utilizados nas brincadeiras das crianças de 3 a 6 anos, observou que o 

envolvimento das crianças com objetos usados em situações de faz-de-conta 

prolongava-se mais do que aqueles utilizados sem este fim, principalmente, quando o 

faz-de-conta envolvia o aparecimento de um enredo para a brincadeira. Outro estudo 

que abordou o tipo de brinquedo utilizado pelas crianças e a sua capacidade para 

influenciar determinadas áreas do desenvolvimento infantil, como a motricidade, a 

inteligência, a sociabilidade, a afetividade e a criatividade, foi o de Bonamigo e Kude 

(1990). Segundo os investigadores, a afetividade é mais suscetível de ser abordada pela 

criança quando ela brinca com brinquedos que favorecem a dramatização de situações 

do quotidiano. Assim como os brinquedos podem facilitar o desenvolvimento de alguns 

aspetos do desenvolvimento da criança, Langley (1985) verificou que as respostas 

perante os brinquedos variam de acordo com as limitações cognitivas das crianças que 

interagem com eles. Ele ressalta que a adequação dos brinquedos às limitações das 

crianças pode contribuir para um melhor aproveitamento destes no seu desenvolvimento. 

Igualmente, Elgas, Fernie, Kantor e Klein (1988) verificaram que os tipos de objetos 

utilizados por crianças de 3 a 5 anos para brincar são usados por elas como uma forma 

de adoção e marca de pertença aos grupos de brincadeiras. Estes estudos demonstram 

que os brinquedos não são apenas utilizados pelas crianças para a sua diversão, mas 

desempenham um papel importante no seu desenvolvimento.  

 

Os brinquedos também têm sido classificados de acordo com o seu uso por 

meninos e meninas. Em diversos estudos, observa-se uma preocupação com as 

preferências demonstradas por meninos e meninas quanto aos tipos de brinquedos e a 

sua utilização nas brincadeiras. Um estudo realizado por Bonamigo e Koller (1993) 
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verificou a influência dos estereótipos sexuais dos brinquedos nas crianças, 

considerando as preferências por determinados brinquedos e a permissão que as 

crianças concediam ou não para outra criança brincar com um brinquedo estereotipado 

para o género oposto. Percebeu-se que as crianças brincam preferencialmente com 

brinquedos neutros ou com brinquedos estereotipados para o seu género. No caso dos 

meninos, todos os brinquedos eram neutros ou tipificados como masculinos, não sendo 

citado nenhum brinquedo tipificado como feminino. No caso das meninas, os 

brinquedos foram tipificados como neutros ou femininos, porém, também foram citados 

brinquedos masculinos. Em relação à permissividade para uma criança brincar com um 

brinquedo estereotipado do género oposto ao seu, não houve diferenças importantes. 

 

Verifica-se assim que o jogar/ brincar é uma das formas mais comuns de 

comportamento durante a infância, o jogo promove o desenvolvimento cognitivo em 

muitos aspetos: descoberta, capacidade verbal, produção divergente, habilidades 

manipulativas, resolução de problemas, processos mentais, capacidade de processar 

informação (Rubin, Fein & Vandenberg, 1983); o empenhamento no jogo e os níveis de 

complexidade envolvidos, alteram e provocam mudanças na diversidade das operações 

mentais (Levy, 1984); a criança aprende a estruturar a linguagem através do jogo, isto é, 

brinca com verbalizações e ao fazê-lo, generaliza e adquire novas formas linguísticas 

(Garvey, 1977); a cultura é passada através do jogo. Esquemas lúdicos e formas de jogo 

passam de geração em geração, adulto para a criança, e de criança para criança (Sutton- 

Smith, 1979); habilidades motoras são formadas e desenvolvidas através de situações 

pedagógicas que utilizam o jogo como meio educativo (Neto & Piéron, 1993). 

 

A criança é um ser ativo, capaz de assimilar a realidade externa de acordo com 

as suas estruturas mentais. Assimilar o mundo é transformá-lo, representando-o de 

forma subjetiva. A aprendizagem deve despertar o interesse, estimular a curiosidade e a 

criatividade (González Rey, 1999). Através da brincadeira, a criança tem a possibilidade 

de experimentar novas formas de ação, exercitá-las, ser criativa, imaginar situações e 

reproduzir momentos e interações importantes da sua vida, ressignificando-os. Os jogos 

e as brincadeiras são uma forma de lazer no qual estão presentes as vivências de prazer 

e desprazer. Representam uma fonte de conhecimento sobre o mundo e sobre si mesmo, 

contribuindo para o desenvolvimento de recursos cognitivos e afetivos que favorecem o 

raciocínio, tomada de decisões, solução de problemas e o desenvolvimento do potencial 
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criativo. A brincadeira assume um papel essencial porque constitui-se como produto e 

produtora de sentidos e significados na formação da subjetividade da criança. Essa 

atividade proporciona um momento de descontração e de informalidade que a escola 

pode utilizar mesmo que isso possa parecer um paradoxo já que o seu papel, por 

excelência, é o de oferecer o ensino formal, mas tendo também de exercer um papel 

fundamental na formação da criança e da sua personalidade. Portanto, passa a ser sua 

função a de oferecer atividades como a brincadeira. Porém, a introdução de um espaço 

de brincadeira constitui uma atividade que não é fácil de se propor, uma vez que requer 

o desenvolvimento da habilidade de brincar do professor. Nesse sentido, a criação desse 

espaço de brincadeira, no qual a relação professor aluno se diferencia da existente em 

sala de aula, necessita de uma aprendizagem de ambas as partes. 

 

 

5. A Criança e as Habilidades Sociais 

 

Em qualquer relação interpessoal são requeridas habilidades para que a 

convivência seja satisfatória aos envolvidos na interação. Tais habilidades são chamadas 

de habilidades sociais (HS), definidas como classes de comportamentos presentes no 

repertório de um indivíduo e que constituem um desempenho social competente. 

Qualquer desempenho que ocorre numa situação interpessoal é considerado um 

desempenho social, podendo ser caracterizado como socialmente competente ou não. A 

competência social é um atributo avaliativo do desempenho social, que depende da sua 

funcionalidade e da coerência com os pensamentos e sentimentos do indivíduo (Del 

Prette & Del Prette, 2001b). O comportamento socialmente competente ou habilidoso é 

um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo num contexto interpessoal 

que expressa os seus sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos, de um modo 

adequado à situação, respeitando esses comportamentos nos demais, e que geralmente 

soluciona os problemas imediatos da situação e diminui a probabilidade de futuros 

problemas (Caballo, 2002). As Habilidades Sociais reúnem componentes 

comportamentais (verbais de forma, verbais de conteúdo e não verbais), mediadores 

cognitivo-afetivos (habilidades e sentimentos envolvidos na descodificação das 

condições interpessoais da situação, na decisão sobre o desempenho requerido nessa 
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situação e na elaboração e automonitoria desse desempenho) e fisiológicos (processos 

sensoriais e de regulação ou controle independente) (Del Prette & Del Prette, 2001c). 

 

As Habilidades Sociais podem ser desenvolvidas naturalmente, durante todo o 

ciclo de vida e em diversos contextos. Na infância, as práticas educativas familiares 

enquantoestratégias de controlo, modos de comunicação, qualidade e quantidade de 

exigências de amadurecimento e demonstração de afeto na relação com os filhos, 

influenciam o desenvolvimento das Habilidades Sociais (Murta, 2002). Com a 

passagem para a escola, a criança consolida as habilidades já aprendidas e necessita de 

aprender outras, principalmente, para interagir com os iguais. A interação competente 

com as outras crianças resulta na aceitação dos outros, popularidade e aquisição de 

amigos (Trianes, 2002). 

 

Embora existam inúmeros contextos favorecedores da aprendizagem de 

Habilidades Sociais ao longo da vida, deficits podem decorrer de longos períodos de 

isolamento e perturbações cognitivas e afetivas (Bellack & Morrison, 1982) e as 

práticas educativas familiares excessivamente coercivas (Papalia & Olds, 2000). 

Normalmente, as dificuldades em Habilidades Sociais, envolvem conflitos 

interpessoais; má qualidade de vida; problemas psicológicos, como timidez, 

desajustamento escolar, depressão, pânico e esquizofrenia (Argyle, 1994; Morrison & 

Bellack, 1987; Wallace & Liberman, 1985); e respostas fisiológicas, como cefaleia e 

gastrite (Del Prette, & Del Prette, 2001c). 

 

O desenvolvimento socioemocional e, mais especificamente, um repertório 

elaborado de habilidades sociais, têm sido considerados como fatores importantes da 

saúde psicológica, da aprendizagem académica, do exercício da cidadania e do sucesso 

pessoal e profissional (Bedell & Lennox, 1997; Devencenzi & Pendergast, 1999; 

Gambrill, 1995; Gresham & Elliot, 1987; Pierce, 1995; Gottman & Rushe, 1995). 

Diante das evidências das pesquisas sobre essas relações, no caso particular das crianças 

em idade inicial de escolarização e das possíveis consequências futuras de 

comprometimentos nessa área, torna-se importante maximizar a potencialidade do 

contexto educacional para a aprendizagem socioemocional.  
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Os termos desenvolvimento socioemocional, habilidades sociais e competência 

social, embora bastante correlacionados, são muitas vezes tomados, de forma equívoca, 

como sinónimos. 

 

O termo habilidades sociais diferencia-se tanto do termo de desempenho social 

como de competência social. O desempenho social refere-se à emissão de um 

comportamento ou sequência de comportamentos numa situação social qualquer. Já o 

termo habilidades sociais aplica-se à noção de existência de diferentes classes de 

comportamentos sociais no repertório do indivíduo para lidar com as solicitações das 

situações interpessoais. A competência social tem um sentido avaliativo que remete aos 

efeitos do desempenho das habilidades nas situações vividas pelo indivíduo. A 

competência social qualifica a eficácia desse desempenho e refere-se à capacidade do 

indivíduo de organizar pensamentos, sentimentos e ações em função de seus objetivos e 

valores, articulando-os à procura imediata e mediata do ambiente (Del Prette & Del 

Prette, 2001a). 

 

A avaliação da competência social é, então, uma inferência que reflete, em parte, 

os desempenhos sociais e, em parte, as dimensões normativas e os valores culturais, 

tornando-se mais precisa quando se tem acesso aos objetivos e intenções dos agentes 

envolvidos. O sentido descritivo das habilidades sociais refere-se tanto aos 

comportamentos diretamente observáveis (classes molares e moleculares de ações) 

como aos eventos e processos encobertos (como estilos de atribuição, autoinstruções, 

cognições, perceções, expectativas etc.), requerendo uma contextualização cultural que 

inclui situações sociais, interlocutores, valores, normas e práticas sociais (Del Prette & 

Del Prette, 1999; Del Prette & Del Prette, 2001a).  

 

Entre os fatores associados a uma competência social insuficiente, destacam-se 

as falhas de aprendizagem social, que geram deficits no repertório, bem como as 

crenças irracionais, os medos e a ansiedade condicionada, que produzem dificuldade no 

desempenho de reações habilidosas, mesmo quando os indivíduos  as  possuem nos seus 

repertórios (Argyle, 1994; Del Prette & Del Prette, 1999; Del Prette & Del Prette, 

2001a). 
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No caso específico da competência social, outros indicadores poderiam também 

ser importantes.   Como por exemplo: a satisfação com o próprio desempenho (um 

indicador subjetivo que pode refletir uma perceção das consequências ocorridas ou 

prováveis do desempenho), a avaliação do próprio desempenho em termos de coerência 

entre as ações abertas e os componentes encobertos (crenças, pensamentos e 

sentimentos sobre como deveria ou poderia comportar-se diante da situação), a 

discriminação e relato sobre os efeitos ou consequências do próprio desempenho sobre 

os outros, etc. (Argyle, 1994; Del Prette & Del Prette, 1999). 

 

As interações sociais são entendidas como educativas na medida em que 

representam condições para a aquisição de conceitos, habilidades e estratégias 

cognitivas que afetam o desenvolvimento social e a aprendizagem (Coll & Solé, 1990; 

Del Prette & Del Prette, 1997). As interações sociais satisfatórias da criança, com 

colegas e professores, requerem um reportório adequado de habilidades sociais, ou seja, 

de diferentes classes de comportamentos sociais para lidar de maneira adequada com as 

exigências das situações interpessoais (Del Prette & Del Prette, 2001a, 2003a, 2005). As 

dificuldades nas habilidades sociais, definidas como défices de aquisição ou de 

desempenho adequado às exigências da situação e da cultura, interferem na qualidade 

dessas relações (Del Prette & Del Prette, 2005; Gresham, 1992, 1995; Malecki & 

Elliott, 2002; McClelland, Morrison & Holmes, 2000). 

 

Assim, considerando que o conceito de habilidades sociais é adequado e 

fundamental para as interações sociais e considerando que a aprendizagem é um 

processo de construção social do conhecimento que ocorre na interação da criança com 

o seu meio, pode-se considerar a existência de relações entre dificuldades de 

aprendizagem e défices em habilidades sociais. As pesquisas nesta área (Del Prette & 

Del Prette, 2003a; Gresham, 2002; O’Shaughnessy, Lane, Gresham & Beebe-

Frankenberger, 2002; Romero, 1990) têm mostrado que as crianças com distúrbios ou 

dificuldades de aprendizagem apresentam características interpessoais que incluem, 

entre outros aspetos, tendência a serem mais agressivas, a apresentarem interações mais 

negativas com os colegas, a terem mais problemas de personalidade, menos 

comportamentos orientados para a atividade e a apresentarem um reportório menos 

elaborado de comportamentos interpessoais apropriados e desejáveis socialmente. 
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Em relação aos pais, constata-se uma avaliação menos positiva destes sobre o 

reportório social dos filhos com dificuldades de aprendizagem, em comparação com 

crianças sem essas dificuldades (Feitosa, 2003; Marturano, Linhares & Parreira, 1993; 

Pinheiro, Haase, Del Prette, Amarante & Del Prette, 2006; Romero, 1990) em aspetos 

como autocontrole, ansiedade, impulsividade e habilidades verbais, modos inadequados 

de enfrentamento (irritação, resistência, agressão/ ataque, ansiedade, oposição e 

afastamento), tendência a comportamentos pouco adaptativos (agitação, apego, 

desorganização e desvio social) e alterações funcionais (do sono, da fala, etc.).  

 

Diferentes estudos demonstraram que as crianças com distúrbios de 

aprendizagem são menos aceites que os seus colegas sem essas dificuldades (Stone & 

La Greca, 1990; Vaughn & Hogan, 1990; Vaughn, McIntosh & Spencer-Rowe, 1991). 

De referir que ao lado das evidências de que os défices em habilidades sociais podem 

contribuir para um pobre ajustamento escolar e baixo sucesso educativo (Fad, 1989; 

Romero, 1990; Stone & La Greca, 1990; Vaughn & Hogan, 1990), há também estudos 

que mostram que as crianças com distúrbios de aprendizagem podem não apresentar 

deficiências nas habilidades sociais (Elliott, Pring & Bunning, 2002; Gresham, 1992, 

2002; Swanson & Malone, 1992). 

 

O processo de ensino – aprendizagem deve ser compreendido como um processo 

dinâmico, centrado numa pedagogia envolvente e participativa sustentada nas interações 

entre a criança e o seu ambiente social. Weiss (1992) considera que a aprendizagem é 

um processo de construção do conhecimento que ocorre na interação da criança com a 

família, com a escola e com a sociedade. Assim, as dificuldades nesse processo que 

levam ao insucesso educativo, podem ser consideradas decorrentes  “de uma 

constelação possível de fatores de ordem pessoal, familiar, emocional, pedagógica e 

social que só adquirem sentido quando referidos à história de relações e interações do 

sujeito com seu meio, inclusive, e, sobretudo, o escolar” (Almeida, Rabelo, Cabral, 

Moura, Barreto & Barbosa, 1995, p.122). 

 

Vários investigadores (Almeida, 1995; Davis, Silva & Espósito, 1989; Coll & 

Miras, 1990; Del Prette & Del Prette, 1999; Saint-Onge, 1999; Vygotsky, 2003) têm 

destacado a importância do estabelecimento e da manutenção de interações sociais 

produtivas e satisfatórias entre as crianças e o seu meio, destacando a relação entre o 
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educador e a criança como um elemento que constitui a base do processo de ensino-

aprendizagem. Conforme Del Prette & Del Prette (1999, 2001a, 2005), o campo das 

habilidades sociais tem-se vindo a estruturar à volta de alguns conceitos importantes na 

avaliação e promoção do desenvolvimento interpessoal, que são: o desempenho social, 

as habilidades sociais e a competência social. Segundo os referidos investigadores, o 

desempenho social é definido como a emissão de um comportamento ou uma sequência 

de comportamentos apresentados pela criança numa situação qualquer, enquanto que as 

habilidades sociais referem-se às diferentes classes de comportamentos do reportório da 

criança que contribuem para a competência social, favorecendo um relacionamento 

produtivo e saudável com as pessoas. A competência social é definida como “a 

capacidade de articular pensamentos, sentimentos e ações em função de objetivos 

pessoais e das demandas da situação e da cultura, gerando consequências positivas 

para o indivíduo e para a sua relação com as demais pessoas” (Del Prette & Del Prette, 

2001a, p.31). 

 

De acordo com Del Prette & Del Prette (2001a, 2005), o termo competência 

social tem um caráter avaliativo, fundamentando-se nos efeitos dos desempenhos 

sociais sobre três resultados: a consecução dos objetivos imediatos, a manutenção ou 

melhoria da relação com o outro e a melhoria ou manutenção da autoestima. Para estes 

pesquisadores, os critérios de funcionalidade que definem um comportamento como 

socialmente competente ou não competente supõem a capacidade do indivíduo em 

articular as habilidades sociais num desempenho social que atende às exigências da 

situação e da cultura. 

 

Por outro lado, conforme Del Prette & Del Prette (1999, 2001a), o termo 

habilidades sociais refere-se à dimensão descritiva do desempenho social e abrange as 

seguintes dimensões:  

(a) a dimensão pessoal, que inclui os componentes cognitivo-afetivos 

(pensamentos e sentimentos envolvidos na descodificação das necessidades 

interpessoais, na decisão sobre o desempenho requerido na situação e na elaboração e 

autossupervisão desse desempenho, como, por exemplo, estilos de resolução de 

problemas interpessoais) e as variáveis fisiológicas (processos sensoriais e de regulação 

ou controle independente);  
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(b) a dimensão situacional, que abrange o ambiente imediato, as exigências, os 

interlocutores envolvidos, as regras sociais, os objetivos, a sequência de interações, o 

contexto físico, etc. (incluindo normas, valores e regras culturais);  

(c) a dimensão comportamental, que inclui os componentes comportamentais 

molares (como expressar opiniões, manter a conversação, recusar pedidos) e os 

moleculares (como contacto visual, sorrisos, gestos). 

 

Para Del Prette, Del Prette, Pontes e Torres (1998), os componentes molares são 

as classes funcionais mais amplas de ações e reações do indivíduo, enquanto os 

componentes moleculares são definidos como os componentes topográficos dessas 

ações, ou seja, a forma do comportamento. Para esses autores, os componentes 

moleculares incluem os verbais (conteúdo da fala, uso de perguntas, etc.), os não 

verbais (contacto visual, postura, gesticulação, etc.), os paralinguísticos (volume da voz, 

entoação, velocidade, etc.) e os mistos (autoridade, humor, afetividade, etc.). Esses 

componentes precisam de ser coerentes e fortalecedores da mensagem verbal para que 

atinjam os objetivos sobre o interlocutor, sendo que o seu desempenho adequado 

contribui decisivamente para uma perceção de maior competência social (Arón & 

Milicic, 1994; Caballo, 1987, Del Prette & Del Prette, 1997; Spence, 2003). 

 

Na infância, um repertório elaborado de habilidades sociais contribui 

decisivamente para a manutenção de relações harmoniosas com as outras crianças e os 

adultos, sendo o status social, o julgamento positivo de outros, além de alguns 

comportamentos adaptativos (como o sucesso educativo), importantes para a avaliação 

da competência social (Del Prette & Del Prette, 2005). Para Caldarella & Merrell 

(1997), as crianças que apresentam comportamentos sociais apropriados reúnem um 

conjunto de habilidades sociais importantes para o sucesso das interações sociais em 

idade pré-escolar: oferecer ajuda, cumprimentar, juntar-se ao grupo de amigos numa 

brincadeira, demonstrar empatia, demonstrar sentido de humor, controlar as emoções, 

seguir regras, cooperar com os outros, aceitar críticas, iniciar uma conversação, 

expressar sentimentos, etc. 

 

Del Prette & Del Prette (2005) identificaram quarto classes de habilidades 

sociais consideradas relevantes na infância:  
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(a) Empatia e civilidade – habilidades de expressão de sentimentos positivos, de 

solidariedade e companheirismo, por exemplo: fazer e agradecer elogios, oferecer ajuda 

e pedir desculpas.  

(b) Assertividade e enfrentamento – habilidades de afirmação e defesa de 

direitos e de autoestima, com risco potencial de reação indesejável do interlocutor, por 

exemplo: solicitar mudança de comportamento, defender-se de acusações injustas e 

resistir à pressão do grupo.  

(c) Autocontrole – habilidades de controle emocional diante de frustração ou de 

reação negativa ou indesejável de colegas, por exemplo: recusar pedido de colega, 

demonstrar espírito desportivo e aceitar gozações.  

(d) Participação – habilidades de envolver-se e comprometer-se com o contexto 

social mesmo quando as solicitações do ambiente não lhes são especificamente 

dirigidas, por exemplo: responder à pergunta da professora, mediar conflitos entre 

colegas e juntar-se a um grupo de amigos. 

 

As crianças que apresentam um repertório adequado de habilidades sociais são 

competentes para entender as regras sociais, interagir com pares e adultos e ajustar as 

suas emoções, especialmente as negativas. Por outro lado, as crianças que apresentam 

défices em habilidades requeridas pela situação e cultura, comprometem a sua 

competência social de duas maneiras:  

(a) expressando-se na forma encoberta de incomodo, mágoa, ressentimento, 

ansiedade e/ou através da fuga às solicitações interpessoais (reações não habilidosas 

passivas);  

(b) expressando-se na forma aberta de agressividade física ou verbal, 

negativismo, ironia, autoritarismo ou coerção (reações não habilidosas ativas),  

(Del Prette & Del Prette, 2005; Gresham, 1995; Malecki & Elliott, 2002; McClelland, 

Morrison & Holmes, 2000). 

 

Essas duas reações podem gerar consequências imediatas, como a agressividade 

e a indisciplina, e também problemas posteriores de ajustamento, solidão e abandono 

escolar (Parker & Asher, 1987), além de algumas formas de psicopatologia, como a 

depressão (Segrin, 2000), desordens de conduta (Spence, 1981) e fobia social (Spence, 

Donovan & Brechman-Toussaint, 1999). 
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Assim, considerando que o conceito de habilidades sociais parece ser adequado 

e central para analisar as interações sociais e considerando que a aprendizagem é um 

processo de construção que ocorre na interação da criança com o seu meio (Weiss, 

1992), pode-se supor a existência de relações entre dificuldades de aprendizagem e 

défices em habilidades sociais. 

 

Diversos investigadores (Elias, Gara, Schuyler, Branden-Muller & Sayette, 

1991; Foxx, Faw & Nisbeth, 1990; Hennessey, 2007: Osterman, 2000; Spence, 2003) 

têm mostrado a eficácia de programas de Treino de Habilidades Sociais na promoção de 

desenvolvimento interpessoal e de condutas pró-sociais na sala de aula. Para Hennessey 

(2007), a promoção de determinadas habilidades sociais na escola, tais como cooperar, 

saber ouvir, esperar pela sua vez para falar e resolver problemas, favorece o 

desenvolvimento de condutas pró-sociais e reduz significativamente os comportamentos 

inadequados na sala de aula. 

 

Segundo Gresham (1995), a promoção de habilidades sociais no contexto escolar 

pode ser implantada através de:  

(a) programas formais para subgrupos de alunos, fora da turma;  

(b) programas conduzidos com a turma toda, integrados no currículo escolar; e  

(c) aprendizagem informal, aproveitando situações escolares que requerem essas 

habilidades. 

 

Os programas de treino em habilidades sociais geralmente constam das seguintes 

etapas (Del Prette & Del Prette, 1999):  

(a) avaliação do reportório inicial das crianças para verificar necessidades ou 

dificuldades a ele associadas;  

(b) definição dos objetivos de intervenção em termos de habilidades sociais 

específicas a serem instaladas no reportório;  

(c) planeamento e aplicação do treino de acordo com os objetivos; e  

(d) avaliação da efetividade, da validade social e da generalização dos efeitos do 

treino. 
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Para Gresham (1995, 2001), a definição dos objetivos de intervenção e das 

estratégias a serem utilizadas, ambos selecionados de acordo com os dados da avaliação 

inicial (pré-intervenção), supõem alguns critérios como:  

(a) diferenciação entre défices e aquisição e desempenho social; e  

(b) associação ou não desses défices a problemas de comportamento.  

 

Segundo Gresham (1995, 2001), os défices de aquisição do reportório social 

adequado, representam a ausência de conhecimentos para executar determinada 

habilidade social, enquanto que os défices de desempenho representam dificuldade para 

executar determinada habilidade numa situação em particular. A superação desses 

défices e a aquisição de condutas pró-sociais requerem procedimentos e técnicas 

específicas, as quais têm sido destacadas por vários investigadores (Arón & Milicic, 

1994; Caballo, 1987, 2002; Catania, 1999; Del Prette & Del Prette, 2001a; Gresham, 

2001, 2002; Spence, 2003): as técnicas operantes (ensaio comportamental, reforço, 

modelagem e feedback); as técnicas cognitivo-comportamentais (instrução e solução de 

problemas); e as técnicas de aprendizagem social (modelação). Quando existem 

problemas de comportamento associados, em ambos os casos os investigadores 

recomendam a utilização de técnicas de reforço diferencial de comportamentos 

alternativos. 

 

Relativamente à condução de programas de treino em habilidades sociais, 

realizados após o planeamento de objetivos de intervenção, Del Prette & Del Prette 

(2001a) propõem que as habilidades sejam organizadas por ordem crescente de 

complexidade e incluam atividades estruturadas, denominadas vivências, com a 

exploração de histórias, músicas, fantoches, desenhos e outros recursos visuais, 

auditivos e tácteis. 

 

Para Del Prette & Del Prette (2005), a vivência é uma atividade de grupo, 

estruturada de modo análogo a situações quotidianas, a qual cria oportunidades para 

desempenhos específicos e permite que se avaliem os comportamentos observados e, 

utilizando as contingências pertinentes, se fortaleça ou se amplie o reportório de 

habilidades sociais dos participantes. 
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Não há consenso quanto à definição de habilidades sociais (HS), porém, o termo 

Habilidades Sociais é, geralmente utilizado para designar um conjunto de capacidades 

comportamentais aprendidas que envolvem interações sociais (Caballo, 1995; Del Prette 

& Del Prette, 1999). 

 

Caballo (1991) apresenta uma definição na qual afirma que o comportamento 

socialmente habilidoso ou o mais adequado refere-se à expressão, pelo indivíduo, de 

atitudes, sentimentos, opiniões, desejos, respeitando-se a si próprio e aos outros, 

existindo, em geral, resolução dos problemas imediatos da situação e diminuição da 

probabilidade de problemas futuros. No entanto, deixa de enfatizar habilidades não-

verbais, tais como entoação, latência e fluência da fala. Del Prette e Del Prette (1999) 

esclarecem que as Habilidades Sociais incluem a assertividade (expressão apropriada de 

sentimentos negativos e defesa dos próprios direitos) e também habilidades de 

comunicação, de resolução de problemas interpessoais, de cooperação, de desempenhos 

interpessoais nas atividades profissionais, além da expressão de sentimentos negativos e 

defesa dos próprios direitos. Porém, apesar desta distinção, os termos são comummente 

utilizados como sinónimos (Del Prette & Del Prette, 1999; Falcone, 1998; Caballo, 

1996). 

 

É possível apontar taxionomias para o comportamento socialmente adequado, 

sendo útil em processos de avaliações e de intervenções terapêuticas. Para Caballo 

(1991), o comportamento socialmente habilidoso implicaria as seguintes capacidades: 

1) iniciação e manutenção de conversações; falar em grupo;  

2) expressar amor, afeto e agrado; defender os próprios direitos;  

3) solicitar favores; recusar pedidos; fazer e aceitar cumprimentos;  

4) expressar as próprias opiniões, mesmo os desacordos;  

5) expressar justificadamente quando se sentir incomodado, enfadado, 

desagradado;  

6) saber desculpar-se ou admitir falta de conhecimento;  

7) pedir mudança no comportamento do outro e saber enfrentar as críticas 

recebidas.  

As situações onde estas respostas podem ocorrer são muitas e variadas, como 

por exemplo, o ambiente familiar, de trabalho, de consumo, de lazer, de transporte 

público, de formalidade etc. 
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Já Del Prette e Del Prette (2001a) apresentam uma taxionomia mais completa, 

quando comparada com as de Caballo (1991), a qual é organizada em categorias amplas 

e específicas:  

1) habilidades sociais de comunicação: fazer e responder a perguntas; gratificar e 

elogiar; pedir e dar feedback nas relações sociais; iniciar, manter e encerrar 

conversação; Del Prette e Del Prette (1999) apontam também para a adequabilidade de 

componentes verbais de forma na comunicação: duração, latência e regulação da fala;  

2) habilidades sociais de civilidade: dizer por favor; agradecer; apresentar-se; 

cumprimentar; despedir-se;  

3) habilidades sociais assertivas de enfrentamento: manifestar opinião, 

concordar, discordar; fazer, aceitar e recusar pedidos; desculpar-se e admitir falhas; 

estabelecer relacionamento afetivo/sexual; encerrar relacionamento; expressar raiva e 

pedir mudança de comportamento; interagir com autoridades; lidar com críticas;  

4) habilidades sociais empáticas: parafrasear, refletir sentimentos e expressar 

apoio;  

5) habilidades sociais de trabalho: coordenar grupo; falar em público; resolver 

problemas, tomar decisões e mediar conflitos; habilidades sociais educativas; e  

6) habilidades sociais de expressão de sentimento positivo: fazer amizade; 

expressar a solidariedade e cultivar o amor.  

 

Os autores referidos anteriormente, apontam a importância do 

automonitoramento, definido “...como uma habilidade metacognitiva e afetivo-

comportamental pela qual a pessoa observa, descreve, interpreta e regula seus 

pensamentos, sentimentos e comportamentos em situações sociais.” (Del Prette & Del 

Prette, 1999, p. 62). 

 

Além dos componentes verbais das habilidades sociais (os expostos nas 

taxionomias previamente apresentadas), há também, conforme Del Prette e Del Prette 

(1999), componentes não-verbais da comunicação: olhar e contacto visual; sorriso; 

expressão facial; gestualidade; postura corporal; movimentos com a cabeça; contacto 

físico e distância/proximidade. A comunicação não-verbal ocorre quando a pessoa 

utiliza recursos do próprio corpo, excluindo-se a vocalização, podendo assumir 

diferentes funções:  
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a) substituição da linguagem, quando, por exemplo, certo membro de um grupo 

dá uma piscadela rápida, a qual tem o significado “você está de acordo?”;  

b) regulação na comunicação, onde gestos são utilizados para sinalizar quem 

deve tomar a palavra, interrompe-la ou iniciá-la;  

c) apoio à comunicação verbal, quando a mensagem verbal parece ser incapaz de 

expressar totalmente os sentimentos, por exemplo, em velórios onde um forte aperto de 

mão, abraços razoavelmente comedidos parecem dizer mais do que palavras;  

d) complementação da linguagem, quando a mensagem verbal é complementada 

pela não-verbal, por exemplo, movimentos circulares do indicador indicando “você é 

um pouco maluco”;  

e) contradição da linguagem, onde o não-verbal é utilizado na indicação de não 

levar em consideração a fala, tendo função de brincadeira ou de ironia, por exemplo 

quando se diz “o salário é ótimo”, ao mesmo tempo que se faz um gesto para baixo com 

o polegar. 

 

Del Prette e Del Prette (1999), apesar de apontarem a adequabilidade do 

comportamento assertivo, chamam a atenção para algumas situação onde a assertividade 

não deveria ser desenvolvida: 

 “...Em nossa experiência, idenficamos pelo menos três classes de 

situações em que a assertividade pode ter conseqüências desfavoráveis 

ao emissor, ao recetor ou a ambos os pólos da interação: a) o caso de 

dificuldade do interlocutor em desempenho de tarefas profissionais 

(por exemplo, queixar-se de alguém que está se iniciando num 

emprego); b) na relação com pessoas extremamente suscetíveis ou 

portadoras de transtornos psicológicos, que podem se “descompensar” 

mais ainda; c) situações em que a assertividade contrasta 

notavelmente com os valores subjacentes à prática social (por 

exemplo, reagir a um chefe destemperado ou a uma autoridade militar 

que podem entender a assertividade como desacato ou quebra de 

disciplina)” (Del Prette & Del Prette, 1999, p. 44) 

 

Nestes casos, a pessoa pode comportar-se com inassertividade e procurar outras 

formas de contracontrole, como por exemplo, procurando um novo emprego, 
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aproximando-se de pessoas reforçadoras e evitando o convívio com pessoas que trazem 

consequências adversas. 

 

Para avaliar certo repertório social, torna-se necessário definir a competência 

social. Para Del Prette e Del Prette (1999), os conceitos de Habilidades Sociais e de 

Competência Social (CS) são frequentemente empregados como sinónimos, no entanto, 

possuem definições distintas. O termo Competência Social é utilizado num sentido 

avaliativo, visando qualificar o nível de eficiência com que os comportamentos são ou 

deveriam ser emitidos, bem como sua congruência e adequação às dimensões pessoal e 

situacional (McFall, 1982; Del Prette & Del Prette, 1996).  

 

McFall (1982) considera a Competência Social como uma avaliação geral 

refletindo um julgamento, com base em certo critério, acerca da adequabilidade do 

desempenho de uma pessoa diante de alguma tarefa. O autor considera que o 

componente mais importante do termo Competência Social é o conceito de tarefa, visto 

como um programa comportamental. Um programa comportamental implica uma 

sequência identificável de padrão de comportamentos. Isto significa que para 

compreender e prever o comportamento de uma pessoa é necessário conhecer qual a 

tarefa que está sendo realizada, bem como as regras sociais que a governam. Em síntese, 

o indivíduo socialmente competente possui Habilidades Sociais específicas, referentes 

aos seus componentes: cognitivo, motor e psicológico, favorecendo-lhe a obtenção de 

um desempenho adequado perante uma determinada tarefa (McFall, 1982). Desta 

forma, os indivíduos socialmente competentes são, em geral, aqueles com tendência a 

apresentarem os seus sentimentos utilizando melhor a expressão corporal, com variação 

na postura e gestos e maior frequência de perguntas. O oposto ocorre com os de menor 

competência social (Del Prette & Del Prette, 1996). 

 

A competência social é um conceito usado para designar a capacidade de 

interação e de adaptação da criança a um grupo de companheiros (Attili, 1990). A 

investigação dessa capacidade na criança, tem contribuído para o entendimento da sua 

importância no desenvolvimento psicossocial. Nas relações que a criança estabelece 

com o grupo de companheiros estão em jogo habilidades essenciais, como a troca de 

papéis e a adoção da perspetiva do outro, nos domínios afetivo e cognitivo; e a 

possibilidade do conhecimento do poder da criança no grupo, de estratégias para exercer 
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esse poder, assim como o exercício de mecanismos para obter a aceitação e para manter 

a sua posição no grupo. Tais questões são importantes, tanto para a resolução de 

problemas como a solução de tarefas que a criança enfrenta ao longo do seu 

desenvolvimento e a avaliação de pessoas que possam servir-lhe como referentes para o 

apoio social, quanto ao desenvolvimento de capacidades necessárias para a sua 

adaptação social futura.  

 

O trabalho de Coie, Dodg e Coppotelli (1982), apontada para o risco que sofrem 

as crianças rejeitadas, controversas e negligenciadas de desenvolverem problemas de 

ajustamento social no presente e no futuro (Attili, 1990; Furnham, 1989; Hatzichristou 

& Hopf, 1996; Parke, O’Neil, Spitzer, Isley, Welsh, Wang, Lee, Strand & Cupp, 1997; 

Rubin, 1990). Embora a maior parte dos trabalhos tenha sido dirigida para o 

acompanhamento de crianças rejeitadas, estas apresentaram um prognóstico 

desfavorável no seu desenvolvimento sócio-emocional. 

 

Um modelo para a explicação das consequências da falta de competência social 

foi proposto por Furnham (1989), os deficits de competência social resultam na falta de 

amigos e em isolamento social, que podem despertar diferentes reações.  

 

As diferenças de género foram constatadas em relação à popularidade/rejeição 

social (Hatzichristou & Hopf, 1996), em que os comportamentos pró-sociais se 

apresentam como fatores de redução de danos em situações emocionais desconfortáveis 

(Rotenberg & Eisenberg, 1997), na expressão do medo (Lewis & Michalson, 1982) e na 

interpretação de indícios que revelam o estado emocional de outras crianças (Lagattuta, 

Wellman & Flavell, 1997), e as meninas têm revelado uma consistentemente 

superioridade nesses atributos.  

 

As crianças associam a maioria das características comportamentais positivas 

(aceitação social, participação nas atividades, alegria, independência e não-

agressividade) aos companheiros escolhidos como os mais queridos, enquanto os menos 

queridos recebem um número maior de atribuições negativas (pouca participação, 

isolamento, mostrar-se agressivo, dominador e medroso) (Lagattuta, Wellman & 

Flavell, 1997). É esperada a associação de características sociais à preferência social, 

uma vez que as crianças já assimilaram muitas das representações coletivas do que é 
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valorizado culturalmente (Morais, 1980; Morais & Carvalho, 1994; Nicolopoulou & 

Weintraub, 1998).  

 

Diversos estudos demonstram que a agressividade e o isolamento social são 

fatores relacionados com a rejeição por parte dos colegas (Bussab & Maluf, 1998; 

Hatzichristou & Hopf, 1996; Underwood, 1997).  

 

Embora haja muitos pesquisadores que demonstram que o isolamento social e a 

agressividade correlacionam-se negativamente e que a independência relaciona-se 

positivamente com popularidade (Hatzchristou & Hopf, 1996; Parke, O’Neil, Spitzer, 

Isley, Welsh, Wang, Lee, Strand & Cupp, 1997; Stormshak, Bierman, Bruschi, Dodge 

& Coie, 1999). 

 

Stocker e Dunn (1990) verificaram que as crianças que manifestam mais 

emoções negativas experimentam maior rejeição por parte dos colegas. Evidentemente, 

é mais agradável estar perto de crianças alegres do que de crianças tristes e agressivas 

(Hubbard & Coie, 1994).  

 

Rotenberg e Eisenberg (1997) encontraram diferenças de género relativas à 

busca de informações a respeito de uma situação geradora de impacto emocional e à 

demonstração mais frequente de reações pró-sociais a essas situações por parte das 

meninas. Esses autores descrevem ainda diferenças na inibição de emoções, prevendo 

que os meninos sofrem mais pressões para inibir a expressão de emoções do que as 

meninas. Lagattuta Wellman e Flavell (1997) constataram que as meninas superaram os 

meninos na interpretação de indícios cognitivos preditivos de emoções.  

 

Existe um maior número de escolhas positivas entre crianças do mesmo género, 

devido à segregação por sexo na brincadeira livre de pré-escolares (La Frenière, Strayer 

& Gauthier, 1984; Morais, 1980; Otta & Sarra, 1990), de maior atração mútua entre 

crianças que partilham atitudes e interesses semelhantes e, consequentemente, 

consistente com a tendência de se escolherem predominantemente crianças do mesmo 

género como amigas (Furnham, 1989; Sippola, Bukowski & Noll, 1997).  
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Stormshak, Bierman, Bruschi, Dodge e Coie (1999), verificaram que as 

diferenças de género em relação à aceitação por parte de companheiros agressivos 

variam em função do nível de agressividade tolerada pelo grupo, constatando ser essa 

uma característica menos definidora de rejeição social para as meninas. 

 

A competência social é uma característica individual que tem em conta a 

interação do indivíduo com outros dois fatores: a família e outras pessoas significativas 

(Garmezy & Masten, 1994). Vários investigadores definem a competência social dentro 

deste pressuposto (Coble, Gantt, & Mallinckrodt, 1996; Del Prette & Del Prette, 1999; 

Kliewer, 1991; Tyler, 1984; Zigler & Trickett, 1978). 

 

Zigler e Trickett (1978) destacam dois aspetos para a competência social. 

Primeiro, o sucesso da pessoa ao perceber as expectativas do ambiente, ou seja, que tipo 

de comportamento que é necessário em determinada situação. Segundo, a pessoa deve 

demonstrar características importantes para o seu desenvolvimento, como por exemplo, 

autoestima e autoeficácia. Baseados nesse pressuposto, estudos sobre resiliência têm 

operacionalizado medidas de competência social através da observação de 

comportamentos manifestos, pois supõem que por detrás desses comportamentos 

existem boas habilidades e estratégias eficazes de enfrentamento (Kliewer, 1991; 

Luthar, 1991). 

 

Kliewer (1991) utiliza o termo competência social para os comportamentos que 

são apropriados em determinadas circunstâncias e quando existe um esforço no sentido 

de adequar o comportamento à situação. Para o autor, as crianças socialmente 

competentes são hábeis para entender as normas sociais, a interação com pares e 

adultos, e são hábeis para regular as suas emoções, especialmente, as emoções 

negativas. 

 

Nesse sentido, também Del Prette e Del Prette (1999) definem a competência 

social como a capacidade da pessoa para apresentar um comportamento que possa 

atingir os objetivos de uma situação interpessoal, mantendo uma relação com o 

interlocutor através do equilíbrio do poder e de trocas positivas. Além disso, também 

destacam a importância de desenvolver características positivas para o crescimento 
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pessoal, como a autoestima, e o respeito pelos direitos humanos socialmente 

estabelecidos. 

 

Da mesma forma, Tyler (1984) define competência social como a maneira como 

o indivíduo interage com os acontecimentos da vida, tanto num sentido de resolução de 

problemas, como num sentido de autorrealização. O autor destaca três características 

importantes para a competência social:  

(1) a confiança otimista nas pessoas e no mundo;  

(2) a autoeficácia, a autoavaliação positiva, e o controle dos acontecimentos da 

vida pessoal;  

(3) a iniciativa, através do estabelecimento de objetivos realistas e esforços no 

sentido de alcançá-los. Além disso, uma capacidade para desfrutar do êxito, sofrer com 

os fracassos e construir com base em ambos. 

 

Dentro desta perspetiva, um indivíduo competente é capaz de acreditar nas suas 

potencialidades e demonstrar sentimentos positivos em relação a si mesmo. Além disso, 

é capaz de estabelecer metas e traçar estratégias para conseguir bons resultados, mesmo 

quando fracassa (Cecconello, 1999).  

 

Parece haver concordância entre os pesquisadores desta temática a respeito da 

importância da interação entre os dois fatores que favorecem a competência social: as 

características individuais e as estratégias utilizadas para a adaptação ao ambiente. A 

interação entre esses fatores e os recursos disponíveis no ambiente, como o apoio 

familiar e social, contribuem para que a pessoa possa obter um resultado satisfatório na 

luta contra as adversidades. Dentro dessa perspetiva, Coble, Gantt & Mallinckrodt 

(1996) destacam outro aspeto importante para a competência social: a capacidade da 

pessoa para confiar nos seus semelhantes e utilizar as suas habilidades para se envolver 

em relacionamentos interpessoais.  

 

Vários investigadores distinguem a amizade como um dos aspetos que 

contribuem para a competência social da criança (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 

1996; Newcomb & Bagwell, 1996; Price & Ladd, 1986). As relações de amizade podem 

proporcionar a aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento sócio-

cognitivo-emocional das crianças, servindo como um contexto socializador (Newcomb 
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& Bagwell, 1996). Além disso, os processos de amizade promovem recursos 

emocionais e instrumentais que aumentam a capacidade das crianças para enfrentar 

positivamente as exigências do ambiente, adaptando-se a ele (Ladd, Kochenderfer & 

Coleman, 1996).  

 

Do ponto de vista da abordagem ecológica, as relações de amizade e a adaptação 

a diversos ambientes são permeadas pelas transições ecológicas (Bronfenbrenner, 

1996). As transições ecológicas ocorrem quando a criança começa a ampliar as suas 

relações, passando a frequentar outros microssistemas ecológicos, além do original 

(família). A transição da criança para outros microssistemas (escola, vizinhança) requer 

o exercício de novos papéis, específicos para cada contexto (Alves, 1997). A habilidade 

da criança para exercer novos papéis e adequar o seu comportamento e atitudes a outros 

contextos é considerado um importante aspeto da competência social, uma vez que está 

relacionada com a adaptação a diferentes ambientes. 

 

A empatia no relacionamento com os pares e os adultos é um aspeto que 

contribui para a competência social e para a transição ecológica da criança (Garmezy, 

1996; Howes, Matheson & Hamilton, 1994). Uma criança socialmente competente é 

capaz de ser sensível e empática com os seus pares, de se envolver em atividades sociais 

positivas, formar relações de amizade e adaptar-se em situações de stress (Howes, 

Matheson & Hamilton 1994). 

 

A empatia é definida como uma resposta emocional que deriva da perceção do 

estado ou condição de outra pessoa, sendo congruente com essa situação (Eisenberg & 

Strayer, 1987). A empatia consiste em compartilhar uma emoção percebida de outra 

pessoa, sentindo a mesma emoção que ela está sentindo. É um sentimento diferente de 

simpatia e de angústia pessoal (personal distress), apesar de estar intimamente 

relacionado a estes conceitos. A simpatia refere-se a uma intensa preocupação com o 

sofrimento da outra pessoa, consiste em sentir por outra pessoa e, geralmente, refere-se 

a sentimentos de tristeza ou lamento. A angústia pessoal, por outro lado, refere-se à 

experiência de um estado adverso, como ansiedade ou preocupação, que não é 

congruente com o estado de outra pessoa e que leva a uma relação auto-orientada e 

egoísta (Eisenberg & Strayer, 1987). Assim, a empatia é diferente da angústia pessoal, 
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pois não é, na sua essência, uma resposta egoísta nem orientada para os outros, e da 

simpatia, que envolve uma clara orientação para terceiros. 

 

A empatia, enquanto uma das subclasses das habilidades sociais, engloba três 

aspetos fundamentais na sua definição: o cognitivo, o afetivo e o comportamental. 

Segundo esse prisma, a empatia caracteriza-se como a capacidade de apreender 

sentimentos e de identificar-se com a perspetiva do outro, manifestando reações que 

expressam essa compreensão e sentimento (Del Prette & Del Prette, 1999; Falcone, 

1998, 2001; Goldstein, & Michaels, 1985; Roberts & Strayer, 1996; Garcia-Serpa, 

Meyer & Del Prette, 2003). A habilidade social empática é aprendida, exercitada e 

consolidada na interação social e é particularmente importante, pois o responder 

empaticamente às pessoas facilita o estabelecimento de vínculos interpessoais (Garcia-

Serpa, Meyer & Del Prette, 2003; Hops, 1983; Planalp, 1999). 

 

O controle do impulso de reação imediata à comunicação do interlocutor, a 

concentração na visão e sentimentos deste, a observação de sinais não verbais presentes 

na comunicação, o controle da defesa, a paciência, a sinceridade e a disposição para 

ouvir são fatores importantes para o desenvolvimento da habilidade empática (Araújo & 

Del Prettte, 2003). Nesse sentido, os défices da empatia estão associados a um conjunto 

de outros fatores cognitivos e afetivos, tais como distorções percetivas, problemas de 

regulação e autocontrole emocional (Covell & Scarola, 2002; Geer, Estupinan & 

Manguno-Mire, 2000). A violência e a agressividade envolvem um deficit de empatia 

do agressor na medida em que, ao produzir intencionalmente dano no outro, este não se 

sensibiliza, nem reconhece o medo ou o pavor do outro (Del Prette & Del Prette, 2003a). 

Embora a empatia seja considerada como o produto evolutivo do modo de organização 

familiar dos seres humanos e animais, aparecendo desde tenra idade, o seu 

desenvolvimento depende inicialmente das condições de socialização da criança no 

contexto familiar. Se esse ambiente não for favorável, ou a criança vivenciar 

negligências ou abusos, podem surgir os deficits de empatia, que facilitam o 

comportamento agressivo (Emery, 1989; Main & George, 1985). 

 

A maior parte das pesquisas sobre a empatia teve, como sujeitos, crianças em 

idade escolar de ambos os sexos, observando-se diferenças de comportamentos entre 

meninas e meninos que foram atribuídas à educação e aos valores da cultura 
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(Domitrovich & Bierman 2001; Garcia, 2001). Os homens e as mulheres acabam por 

assumir estereótipos de género, apresentando um reportório comportamental limitado a 

certos padrões empáticos e agressivos e transmitem isso aos filhos (Ickes, 1997). Outro 

aspeto significativo é que em crianças em idade escolar, observa-se uma relação inversa 

entre os comportamentos empáticos e agressivos (Bjoerkqvist & Oesterman, 2000; 

Ciccarone, 1997; Garcia, 2001; Roscoe, 1980). Os défices de empatia refletem portanto, 

um contexto inadequado de socialização e educação, destacado pela oportunidade 

insuficiente de aprendizagem de comportamentos, valores culturais de não violência e 

de habilidades sociais de resolução de problemas interpessoais para lidar com a própria 

agressividade e a do outro (Del Prette & Del Prette, 2005). 

 

Desde o nascimento que a criança está predisposta a emitir sinais sócio-

emocionais e a responder a sinais dos outros, de modo a que tais condutas lhe podem 

assegurar a sobrevivência, desenvolvendo-se num continuum ao longo da sua existência 

(Brazelton, 1994; Hops, 1983; Novak, 1996; Thompson, 1987). Como o primeiro 

ambiente de interação dos indivíduos, depois do familiar, é a escola, é neste que deverão 

ser complementados o desenvolvimento das habilidades sociais, incluindo a aquisição e 

refinamento dos comportamentos empáticos. Se as crianças não exibem tais 

comportamentos nesses ambientes, são possíveis duas hipóteses:  

a) as crianças não dispõe dessas habilidades no seu reportório;  

b) as situações para tais comportamentos são escassas ou inexistentes em tais 

ambientes.  

Portanto, muitas vezes é necessário criar situações estruturadas para a avaliação do 

desempenho social das crianças. Além disso, como a agressividade e a empatia 

constituem classes amplas de comportamento, a análise desses desempenhos implica 

identificar os comportamentos específicos que delas fazem parte. 

 

O desenvolvimento da empatia é considerado por alguns investigadores como 

estando relacionado à expressividade emocional (Roberts & Strayer, 1996). A empatia 

está associada à habilidade para experimentar e expressar tanto emoções positivas como 

negativas. As crianças que experimentam emoções como o medo, a tristeza e a 

felicidade, que reconhecem e aceitam esses sentimentos, e que conseguem controlar a 

sua própria raiva durante as interações sociais, tendem a ser mais empáticas (Roberts & 

Strayer, 1996). 
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A socialização das emoções é um aspeto de grande importância para a 

expressividade emocional e para a empatia. A partir das experiências afetivas das 

crianças com os seus pais e irmãos, estas aprendem a lidar com os seus sentimentos e a 

expressá-los (Eisenberg, Fabes, Schaller, Carlo & Miller, 1991). Garner, Jones e Miner 

(1994) referem que o apoio dos pais perante as emoções negativas dos filhos facilita a 

regulação da emoção e o reconhecimento das emoções dos outros em diferentes 

contextos. Para alguns investigadores, as crianças tendem a comportar-se de uma 

maneira construtiva e a demonstrar a competência social quando elas aprendem a 

regular as suas emoções (Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996). Um estudo sobre a 

expressividade emocional de Luthar (1991) demonstrou que a habilidade para regular 

emoções e expressá-las pode funcionar como um fator de proteção para a criança, 

resultando na promoção da competência social através da formação de vínculos de 

amizade. 

 

Vários indícios apontam para uma possível relação entre a empatia e a 

competência social das crianças e a sua influência na resiliência (Garmezy, 1996; 

Howes, Matheson & Hamilton, 1994). 

 

Verifica-se também que existe uma diferença nas crianças de diferentes idades 

para a competência social, (Kliewer, 1991; LaFreniere & Dumas, 1996; Mondell & 

Tyler, 1981). Kliewer (1991) refere que essa diferença é esperada porque crianças mais 

novas possuem menos estratégias no seu repertório para lidar com situações adversas do 

que as crianças mais velhas e os e adultos, pois ainda estão a desenvolver as suas 

habilidades cognitivas e a sua experiência é limitada, comparada à de uma criança mais 

madura.  

 

Um estudo sobre competência social e avaliação de comportamento traz dados 

complementares, demonstrando que as meninas são mais competentes socialmente e 

apresentam menos problemas de comportamento durante a adaptação à escola do que os 

meninos (LaFreniere & Dumas, 1996). Essa diferença sugere que a variável sexo esteja 

associada à capacidade para adaptação em situações de stress. De acordo com 

LaFreniere e Dumas (1996), é provável que algumas crianças respondam a situações 

stressantes manifestando comportamentos disruptivos, e existem evidências de que esse 

tipo de comportamento é mais frequente em meninos (Zahn-Waxler, Cole & Barrett, 
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1991). As meninas, que, por serem geralmente mais empáticas e menos agressivas do 

que os meninos, parecem mais adaptadas e mais competentes nos seus relacionamentos 

sociais (Zahn-Waxler, Cole & Barret, 1991). 

 

O estudo de Bryant (1982) com crianças e adolescentes demonstrou existirem 

diferenças entre os sexos, sendo as meninas mais empáticas. A pesquisa realizada por 

Lennon e Eisenberg (1987) em relação às diferenças de sexo e de idade para a empatia, 

entretanto, traz dados controversos. Esses pesquisadores analisaram diferentes estudos e 

concluíram que a falta de consenso em relação às diferenças de sexo para a empatia é 

um fator decorrente do tipo de metodologia utilizada para avaliar a mesma. Alguns 

estudos utilizam técnicas como gravuras e histórias; outros utilizam medidas de 

avaliação facial ou vocal; outros utilizam questionários. De acordo com os 

pesquisadores, os estudos que utilizam questionários são os mais consistentes em 

relação à diferença entre os sexos, demonstrando que as meninas são mais empáticas do 

que os meninos (Lennon & Eisenberg, 1987). O facto das meninas demonstrarem 

maiores níveis de empatia do que os meninos em procedimentos como questionários é 

explicado por alguns investigadores como sendo devido às práticas de socialização na 

família (Zahn-Waxler, Cole & Barret, 1991).  

 

Atitudes como cuidar e confortar estão mais ligadas ao papel da mãe, assim, 

passa a ser interiorizado com maior frequência pelas meninas, através da identificação, 

que desenvolvem características como preocupação e interesse pelos outros mais do que 

os meninos (Zahn- Waxler, Cole & Barret, 1991).  

 

Uma vez que a empatia favorece o vínculo entre as pessoas, espera-se que ela 

contribua para o desenvolvimento das relações de amizade. As relações de amizade, em 

situações de stress, funcionam como apoio social, e auxiliam na capacidade de 

adaptação (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996). 
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6. Os Diferentes Comportamentos Sociais das Crianças 

 

O ser humano nasce da relação de pessoas. Nessa relação, ele é concebido e 

gerado na troca mútua e na interação, cresce e desenvolve-se numa rede de relações 

sociais que embora se modifiquem ao longo da vida o acompanharão, e ele, será sempre 

parte delas. Observa-se que desde o nascimento, o ser humano identifica-se com um 

conjunto de padrões de comportamento que lhe permite interagir e adaptar-se ao 

ambiente em que vive. Mesmo antes de ter adquirido comportamentos mais complexos, 

existe uma predisposição para que a vinculação afetiva e social se concretize (Carvalho 

& Guimarães, 2002). Dois sistemas interaccionais são destacados no processo de 

socialização da criança: o sistema adulto-criança e o sistema criança-criança. Através 

dessas interações, a criança desenvolve as suas habilidades inatas, adquire linguagem, 

informações, aprende regras de convivência e padrões de comportamentos aceites e 

valorizados pelo meio em que vive. Além disso, aprende a expressar emoções e 

vivenciar experiências afetivas (Carvalho & Guimarães, 2002; Ladd & Hart, 1992; 

Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1996). 

 

Os comportamentos sociais podem ser manifestados de forma positiva ou 

negativa. As manifestações positivas são designadas de comportamentos pró-sociais e 

incluem requisições, gratificações, presentes. As manifestações negativas são 

denominadas de comportamentos antissociais que incluem agressões, censuras, 

ameaças, roubos. De acordo com Ladd (1999), a forma pela qual as crianças constroem 

os seus relacionamentos tem um grande impacto sobre todo seu desenvolvimento. É na 

relação com os seus pares que a criança aprende a dividir, a aguardar a vez e as 

melhores formas de respeitar e interagir com o outro (Hartup, 1996).  

 

 

6.1. Os comportamentos pró-sociais  

 

No sentido oposto ao comportamento antissocial, os pesquisadores indicam o 

comportamento pró-social. Com base nos estudos de Caprara, Barbaranelli, 

Incatasciato, Pastorelli & Rabasca (1997) e de Walker & Severson (2002), é possível 

identificar uma ligação entre comportamentos pró-sociais como compartilhar, cuidar e 
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cooperar com o ajustamento social no ambiente escolar e uma associação entre o 

comportamento antissocial com fatores de risco tais como temperamento difícil, baixa 

inteligência, violência familiar, isolamento social, rejeição da criança, abusos, retenção 

escolar, desvantagens sócio-económicas e discriminação social e cultural. 

 

As pesquisas na área das relações interpessoais vêm confirmando uma 

associação entre défices em habilidades sociais e uma vasta diversidade de problemas 

psicológicos tais como depressão, esquizofrenia, toxicomanias, problemas de 

comportamento internas e externas, delinquência e sociopatologias em geral (Del Prette 

& Del Prette, 1999; 2001a; 2002). Pode-se definir as habilidades sociais, enquanto 

constructo descritivo, como o conjunto dos desempenhos apresentados pelo indivíduo 

diante de disputas interpessoais, que contribuem para interações socialmente 

competentes, ou seja, que atendem critérios específicos, conforme estabelecidos por Del 

Prette & Del Prette (2001a). Os dados disponíveis (Barr & Parrett, 2001; Bolsoni-Silva 

& Marturano, 2002; Elias & Tobias, 1996; Hundert, 1995; Walker & Severson, 2002; 

Walker, Colvin & Ramsey, 1995) comprovam que muitos dos comportamentos 

agressivos possuem, como um dos fatores preditivos, o comprometimento do 

desenvolvimento sócio-emocional e de habilidade interpessoais na infância e na 

adolescência. Posteriormente, as crianças expostas a períodos duradouros de violência 

tendem a comportar-se agressivamente e dessa maneira, podendo repetir esse padrão ao 

ingressar na escola (Bolsoni-Silva, Del Prette & Oishi, 2003; Bolsoni-Silva & 

Marturano, 2002).  

 

Paralelamente às estratégias para a redução e o controle de comportamentos 

antissociais, encontram-se as propostas de promoção do desenvolvimento sócio-

emocional como um dos fatores protetores de problemas de agressividade, destacando-se 

aqui, as habilidades empáticas, os valores e comportamentos pró-sociais (Del Prette e 

Del Prette, 2003a). As pesquisas sobre empatia reconhecem a interação entre condições 

genéticas ou inatas e fatores ambientais envolvidos, abrindo-se a possibilidade de 

intervenções educativas e/ou terapêuticas nessa área (Del Prette & Del Prette, 1999; 

2005). 

 

O conceito de empatia teve uma história longa, com definições por vezes 

conflituosas em diferentes áreas de investigação tais como a sociologia e a psicologia. 
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Conforme Goldstein & Michaels (1985), o termo que mais se aproxima do significado 

de empatia, einfühlung, foi introduzido, em 1897, em trabalhos sobre perceção e 

apreciação estética, significando, em alemão, “sentir-se dentro”. Alguns anos mais tarde, 

a palavra empatia foi usada com o significado técnico original de mímica motora (Del 

Prette & Del Prette, 2003b). Este significado é muito diferente da sua tradução do grego 

empátheia, “entrar no sentimento”, termo inicialmente usado por teóricos da estética 

para designar a capacidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa. 

 

O foco da definição de empatia foi deslocado em dois sentidos importantes. A 

empatia era vista como a habilidade de compreender reações emocionais de uma pessoa 

de acordo com o contexto, transpondo a imaginação e adotando o papel de outro como 

referência descritiva. Além deste foco afetivo-cognitivo, comum em diversas definições 

da empatia, tem-se, mais recentemente, um novo componente. O ato de “empatizar”, de 

acordo com cada uma destas definições, envolve não somente a habilidade de 

compreender sensivelmente o mundo afetivo do outro, mas também de demonstrar esta 

compreensão através de comportamentos abertos, adicionando-se, portanto, o 

componente da comunicação (Goldstein & Michaels, 1985). 

 

Na perspetiva cognitivista, a empatia pode ser atualmente definida, em situações 

de disputa afetiva, como a capacidade de apreender sentimentos e de identificar-se com a 

perspetiva do outro, manifestando reações que expressam essa compreensão e esse 

sentimento (Del Prette & Del Prette, 2001a). Essa definição articula o aspeto cognitivo 

(adotar o ponto de vista do interlocutor), o afetivo (experimentação da emoção do outro, 

mantendo-se a distância emocional necessária) e o comportamental (expressar 

compreensão) conforme defendido por diversos autores (Del Prette & Del Prette, 2001a; 

Falcone, 2001; Roberts & Strayer, 1996). As habilidades empáticas são utilizadas como 

reação a situações de necessidades afetivas do outro, tais como quando o interlocutor 

experimenta sentimentos negativos ou positivos e espera o compartilhar solidário dos 

que lhes são próximos. 

 

Os défices de empatia estão associados a um conjunto de outros aspetos 

cognitivos e afetivos como distorções percetivas e problemas de regulação e 

autocontrole emocional (Covell & Scarola, 2002; Geer, Estupinan e Manguno-Mire, 

2000), que favorecem o comportamento agressivo. A própria definição de 
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comportamento agressivo já supõe deficits de empatia, na medida em que, ao produzir 

intencionalmente dano no outro, o agressor não se sensibiliza nem reconhece as emoções 

de medo ou pavor desse outro (Del Prette & Del Prette, 2003a). Efetivamente, alguns 

estudos (Bjoerkqvist & Oesterman, 2000; Ciccarone, 1997; Garcia, 2001; Roscoe, 1980) 

identificaram a relação inversa entre comportamentos agressivos e empáticos que foi 

também constatada num estudo realizado com crianças pré-escolares, através da 

observação direta de comportamento em situações estruturadas que estabeleciam 

exigências específicas para comportamentos empáticos e para o autocontrole da 

agressividade (Pavarino, 2004). Embora a faixa etária estudada tenha sido restrita (4 a 6 

anos), correlações semelhantes mantiveram-se na análise separada dos diferentes grupos 

etários.  

 

O desempenho de habilidades sociais empáticas requer o autocontrole da reação 

imediata ao comportamento do interlocutor, observação precisa das pistas que sinalizam 

a situação deste, especialmente as não verbais (postura, gestos, forma de olhar) e para-

verbal (fala rápida, excesso de pausas, gaguez), tomada de perspetiva (colocar-se no 

lugar do outro) e disposição para ouvir, demonstrada também através de componentes 

verbais e não verbais que facilitam a partilha da experiência (Araújo, 1999; Araújo & 

Del Prette, 2003). Por outro lado, os deficits da empatia refletem um contexto 

inadequado de socialização e educação, possivelmente resultante da insuficiente 

oportunidade de aprendizagem de habilidades interpessoais e valores de não-violência 

bem como da habilidade de lidar com a própria agressividade (Del Prette & Del Prette, 

2003a). Existem estudos empíricos que mostram que indivíduos do sexo masculino 

apresentam maior índice de comportamentos agressivos enquanto que os de sexo 

feminino manifestam maior frequência de comportamentos empáticos e que essas 

diferenças poderiam ser explicadas por fatores sócio-culturais no processo de 

desenvolvimento da empatia, entre os quais, o tipo de educação familiar (Garcia, 2001; 

Ickes, 1997; Marturano, 1997; Pavarino, 2004).  

 

A empatia, enquanto uma das subclasses das habilidades sociais, engloba três 

aspetos fundamentais na sua definição: o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Sob 

essa perspetiva, ela caracteriza-se como a capacidade de apreender sentimentos e de 

identificar-se com a perspetiva do outro, manifestando reações que expressam essa 

compreensão e sentimento (Del Prette & Del Prette, 1999; Falcone 1998, 2001; Garcia-
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Serpa, Meyer & Del Prette, 2003; Goldstein & Michaels, 1985; Roberts & Strayer, 

1996). 

 

A habilidade social empática é aprendida, exercitada, e consolidada na interação 

social e é particularmente importante, pois o responder empaticamente às pessoas 

facilita o estabelecimento de vínculos interpessoais (Garcia-Serpa, Meyer & Del Prette, 

2003; Hops, 1983; Planalp, 1999). 

 

O controle do impulso de reação imediata à comunicação do interlocutor, a 

concentração na visão e sentimentos deste, a observação de sinais não verbais presentes 

na comunicação, o controle da defensiva, a paciência, a sinceridade e a disposição para 

ouvir são fatores importantes para o desenvolvimento da habilidade empática (Araújo & 

Del Prette, 2003). Nesse sentido, os deficits de empatia estão associados a um conjunto 

de outros fatores cognitivos e afetivos, tais como distorções percetivas, problemas de 

regulação e autocontrole emocional (Covell & Scarola, 2002; Geer, Estupinan & 

Manguno-Mire, 2000).  

 

A violência e a agressividade envolvem o deficit da empatia do agressor na 

medida em que, ao produzir intencionalmente dano ao outro, este não se sensibiliza nem 

reconhece o medo ou pavor desse outro (Del Prette & Del Prette, 2003a). Embora a 

empatia seja considerada como um produto evolutivo do modo de organização familiar 

dos seres humanos e animais, aparecendo desde a mais tenra idade, o seu 

desenvolvimento depende primariamente das condições de socialização da criança no 

contexto familiar (Garcia, 2001). Se esse ambiente não for favorável, ou a criança for 

vítima de negligência ou abusos, podem ocorrer os défices de empatia, que facilitam o 

comportamento agressivo (Emery, 1989; Main & George, 1985). 

  

A maior parte dos estudos sobre a empatia verificaram a existência de diferenças 

de comportamentos entre as meninas e os meninos que foram atribuídas à educação e 

aos valores da cultura (Domitrovich & Bierman 2001; Garcia, 2001). Homens e 

mulheres acabam assumindo estereótipos de género, apresentando um repertório 

comportamental limitado a certos padrões e transmitem isso aos filhos (Ickes, 1997). 

Outro ponto significativo é que, em crianças em idade escolar, observa-se uma relação 

inversa entre os comportamentos empáticos e agressivos (Bjoerkqvist & Oesterman, 
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2000; Ciccarone, 1997; Garcia, 2001; Roscoe, 1980). Os défices da empatia refletem, 

portanto, um contexto inadequado de socialização e educação, destacado pela 

insuficiente oportunidade de aprendizagem de comportamentos, valores culturais de não 

violência e habilidades sociais de resolução de problemas interpessoais para lidar com a 

própria agressividade e a do outro (Del Prette & Del Prette, 2005). 

 

Para Roche (2004), a pró-sociabilidade é um sistema de pensamento orientado 

para a investigação, formação e difusão dos valores, atitudes e condutas que beneficiam 

outras pessoas, grupos ou metas sociais objetivamente positivas, sem que existam 

recompensas materiais, externas e extrínsecas. Esse sistema aumenta a probabilidade de 

gerar uma reciprocidade positiva de qualidade e solidariedade nas relações interpessoais 

ou sociais consequentes, com salvaguarda da identidade, da criatividade e da iniciativa 

dos indivíduos e dos grupos aplicados (Roche, 2004). 

 

A pró-sociabilidade fica configurada como um conjunto integrado de ações e 

atitudes que podem voluntariamente ser exercitadas e vividas, contribuindo para a 

solidariedade humana, funcionando como um eixo para a reciprocidade positiva nas 

relações interpessoais e para o desenvolvimento do que Roche (2004) chama saúde 

emocional e mental.  

 

O conceito de pró-sociabilidade liga-se diretamente ao conceito de valores (Gil, 

1998), mas distingue-se do que chamamos “altruísmo”. A diferença desses dois 

constructos encontra-se na figura do “outro”. Diferente do altruísmo, a pró-sociabilidade 

inclui a aceitação e a comunicação pelo outro envolvido na interação, o que contribui 

para que o comportamento pró-social possa ser aprendido e ensinado (Roche, 2004).  

 

A importância dos estudos e intervenções em pró-sociabilidade é a sua 

aplicabilidade como alternativa para lidar com os comportamentos chamados 

antissociais, tanto individuais como coletivos. Há questões críticas envolvidas no 

conceito (da mesma forma que o constructo da resiliência), no que se refere à sua 

vinculação com a ideologia. Nesse sentido, o ensino da pró-socialidade pode ser 

considerado uma estratégia para uma “pedagogia” do comportamento social (e pró-

social), que seria criticado como uma questão de controlo social causador de submissão 

por parte do indivíduo. O próprio Roche (2004) debate essa questão e também discute a 
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crítica de que o ensino/aprendizagem, em comportamentos pró-sociais possa restringir a 

criatividade e a espontaneidade humanas. Ele defende o que chama de desenvolvimento 

da “inteligência pró-social”, a qual não produz restrição ao indivíduo e ao grupo social; 

enquanto adesão voluntária, a pró-sociabilidade aumentaria a capacidade empática e 

promoveria a melhoria da autoestima, contribuindo para o desenvolvimento integral da 

pessoa, e não a sua opressão. (Roche, 2004). Para ele, o aumento de ações pró-sociais 

produz a diminuição de comportamentos violentos. Dessa forma, a pró-sociabilidade 

constitui-se num potente redutor da violência, enquanto fenómeno social, e num eficaz 

construtor da reciprocidade, auxiliando a consolidação de um tecido social baseado na 

cultura da empatia, da generosidade, da gratuidade e da solidariedade. 

 

As pesquisas de Zahn-Waxler, Kochanska, Krupnick e McKnew (1990) 

observaram que, em comparação com os meninos, as meninas demonstram mais sinais 

de envolvimento emocional com os problemas de outras pessoas e níveis mais altos de 

responsabilidade para com os problemas dos outros, considerando que as meninas são 

socializadas para serem mais responsivas às necessidades e sentimentos dos outros do 

que os meninos. 

 

Existem evidências de que as meninas são mais orientadas para as outras pessoas 

do que os meninos (Cohn, 1991; Eisenberg, Miller, Shell, McNalley, & Shea, 1991). 

Lewis (1978; 1985) também se refere a uma consciência de conexão com o outro, que 

seria mais característica do sexo feminino, a qual levaria as mulheres a considerar, mais 

do que os homens, o relacionamento entre as pessoas na resolução de dilemas morais. 

De maneira análoga, Gilligan (1977; 1982; Gilligan, Ward, & Taylor, 1988) tem 

demonstrado que a orientação moral feminina focaliza predominantemente um cuidado 

e uma preocupação por outras pessoas enquanto que a orientação moral masculina 

enfatiza predominantemente princípios abstratos de justiça. Tais considerações, sugerem 

que, quando os problemas morais ocorrem num contexto interpessoal, indivíduos do 

sexo feminino são mais prováveis de expressar culpa do que indivíduos do sexo 

masculino. 

 

Existem várias pesquisas que indicam que as meninas demonstram empatia, 

culpa e comportamento pró-social mais frequentemente do que os meninos (Eisenberg 

& Lennon, 1983; Hoffman, 1977; Zahn-Waxler, Cole, & Barrett, 1991). Zahn-Waxler e 
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Robinson (1995) confirmaram a evidência de uma diferença entre meninos e meninas 

estabelecida no final do segundo ano de vida. Comparadas com meninos da mesma 

idade, as meninas demonstram mais sensibilidade aos sentimentos e sofrimento dos 

outros, a qual ocorre conjuntamente com uma diminuição nas suas expressões de raiva. 

Além disso, as meninas demonstraram mais culpa em relação às suas expressões de 

raiva do que os meninos, tendo-se verificado que as meninas parecem interiorizar mais 

cedo e de modo mais completo a mensagem de que os sentimentos das pessoas são 

importantes e que é errado magoar os outros. A socialização das meninas está 

direcionada no sentido de cuidar dos outros e de sentir responsabilidade pelo bem-estar 

das outras pessoas. Num estudo com crianças de dois anos de idade, Smetana (1989) 

observou que, embora ambos os sexos mostrassem níveis de agressividade idênticos, as 

mães apresentavam mais argumentos morais para as meninas do que para os meninos. 

Por outro lado, a socialização dos meninos parece reforçar atitudes de independência e 

individualismo (Block, 1984; Unger & Crawford, 1992). 

 

Em consistência com a tradicional atribuição de características e papéis a cada 

sexo, existem evidências de que as meninas apresentam um padrão mais cooperativo de 

interação em grupos enquanto que os meninos apresentam um estilo mais competitivo 

(Bee, 1996; Golombok & Fivush, 1994). Este dado assume especial importância na 

medida em que, de acordo com Piaget (1965b), a experiência de cooperação entre 

crianças leva ao declínio do egocentrismo no desenvolvimento moral. Gilligan e 

Wiggins (1987) afirmam que as crianças do sexo feminino desenvolvem uma 

compreensão moral não-egocêntrica devido às suas experiências de vínculo e conexão 

com os outros, argumentando que as intensas experiências de conexão com as suas mães 

e as amizades durante a infância levam as mulheres a estabelecer um senso de self mais 

ligado aos outros do que os homens, o que explica o facto de que a sensibilidade para 

com as perspetivas dos outros é mais característica da moralidade das mulheres do que 

da dos homens. 

 

Ao longo dos anos pré-escolares, os comportamentos pró-sociais tornam-se cada 

vez mais complexos e ganham subtileza, demonstrando uma crescente sensibilidade em 

relação aos desejos ou necessidades dos outros (Palacios, González & Padilla, 1995). As 

crianças pré-escolares, não apresentam um padrão delimitado de reações quando 

defrontadas com o sofrimento alheio, mas parecem refletir a sua história familiar 
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(Harris, 1996). Entretanto, verificou-se (Hoffman, 2000) que muitas crianças, em idade 

pré-escolar, conseguem reconhecer sentimentos ao olharem para a figura de alguém 

com uma expressão facial de tristeza e, nessa fase do desenvolvimento, começam a 

perceber que o mesmo acontecimento pode causar emoções diferentes em pessoas 

diferentes e começam a ter em conta os desejos da outra pessoa ao considerarem as 

emoções que ela sentirá em determinada situação. As crianças pré-escolares também são 

capazes, tal como os adultos, de relatar as causas dos sentimentos dos colegas em 

situações naturais (Garcia-Serpa, Meyer & Del Prette, 2003). 

 

 

6.2. Os comportamentos antissociais  

 

As relações entre colegas na infância, contribuem significativamente para o 

desenvolvimento interpessoal e proporcionam oportunidades únicas para a 

aprendizagem de habilidades específicas que não podem ser obtidas de outra forma nem 

noutros momentos (Monjas-Casares, Caballo & Marinho, 2002; Rubin, Both & 

Wilkinson, 1990). Segundo Snyder (2002), o grupo de pares provove um contexto 

adicional, único e poderoso que influencia as diferenças individuais durante o 

desenvolvimento social da criança. Assim sendo, a ocorrência de comportamentos que 

dificultem ou alterem a qualidade das interações das crianças, além de ser um problema 

em si mesmo, pode ocasionar problemas adicionais, já que altera o curso do 

desenvolvimento de outros comportamentos. 

 

Mas, as crianças que apresentam um comportamento antissocial são 

reconhecidas como socialmente incompetentes, à medida que utilizam mecanismos de 

interação e de solução de problemas considerados socialmente inadequados. O termo 

antissocial é utilizado para se referir a todo o comportamento que infrinja as regras 

sociais ou que seja uma ação contra os outros, tais como o comportamento agressivo, o 

comportamento infrator (furto, roubo, etc.), vandalismo, mentira, abandono escolar e/ou 

fugas de casa, entre outros, apresentados com bastante frequência e intensidade ou 

magnitude (Gomide, 2001). 
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Diversos investigadores têm estudado a etiologia do comportamento antissocial 

e mostram uma relação com as consequências comportamentais, em especial durante a 

infância. Segundo Sidman (1995), as crianças antissociais aprendem a comportar-se 

dessa forma à medida que os seus atos produzem como consequência a remoção ou a 

eliminação de acontecimentos perturbadores, ameaçadores ou perigosos, de forma a 

conseguirem livrar-se, fugir, esquivar-se ou diminuir a frequência ou a intensidade de 

uma estimulação considerada negativa. Patterson, Reid e Dishion (1992) destacam o 

papel da família no desenvolvimento do processo. Segundo eles, os pais de crianças 

antissociais treinam-nas diretamente para se comportarem dessa forma. Os 

investigadores comentam que o desenvolvimento do comportamento antissocial é 

marcado por uma sequência mais ou menos previsível de experiências:  

(1) as práticas educativas ineficientes dos pais são vistas como determinantes do 

problema de comportamento na criança;  

(2) na idade escolar, essa conduta comportamental da criança leva ao insucesso 

académico (desobediência e falta de autocontrole pela criança obstruem diretamente a 

aprendizagem) e à rejeição pelos colegas (provocada por comportamento agressivo e 

coercivo);  

(3) esses últimos levam, por sua vez, ao aumento no risco de depressão e ao 

envolvimento com grupos de “rejeitados”.  

 

Há estudos que indicam, que as crianças que seguem esta sequência de 

desenvolvimento, se não são tratadas, têm uma grande probabilidade de apresentar um 

comportamento delinquente crónico, já que as ações da criança antissocial produzem 

um conjunto de reações no ambiente social que causam disfunção no processo da 

socialização da criança (Marinho & Caballo, 2001; Patterson, Reid & Dishion, 1992).  

 

Além da caracterização das famílias de crianças antissociais que apresentam uma 

disciplina severa e inconsistente (ou consistentemente inadequada), outros 

pesquisadores (Kazdin, 1993; Loeber & Dishion, 1983; Patterson, DeBaryshe & Ramsy, 

1989) incluem como fatores relevantes no desenvolvimento desse problema de 

comportamento infantil, o pouco envolvimento positivo da família com a criança e a 

fraca supervisão das atividades desta. Adicionalmente, variáveis perturbadoras estão 

correlacionadas com a prática inadequada de disciplina parental: história de conduta 

antissocial com outros membros da família, desvantagens no status socioeconómico e 
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associado ao o desemprego, à violência familiar, a conflitos conjugais e ao divórcio. 

Alguns inibidores do desenvolvimento do comportamento antissocial incluem: treino de 

pais para adoção de práticas de educação de infância adequadas, melhoria das relações 

afetivas, uso apropriado de reforço positivo (especialmente contingente a condutas pró-

sociais), aumento de habilidades para resolver problemas, supervisão pelos pais, 

melhoria no desempenho escolar, elevação da autoestima e desenvolvimento de 

habilidades sociais, entre outros (Gomide, 2001; Marinho, 1999). 

 

As manifestações de comportamentos negativos tendem a persistir ao longo do 

tempo (Criss, Pettit, Bates, Dodge & Lapp, 2002; Dodge, Lansford, Burks, Bates, Pettit, 

Fontaine & Price, 2003), embora ocorram alterações, quanto às formas de agressão 

evidenciadas nos períodos da infância e adolescência. Nas manifestações de 

comportamentos negativos estão incluídos não somente os manifestos, como a agressão 

física e verbal, a mentira, a rebeldia, a delinquência, mas também padrões de 

pensamento e sentimento, entre os quais atribuições hostis e irritabilidade (Rothbaum & 

Weisz, 1994; van der Valk, Verhulst, Stroet & Boomsma, 1998). 

 

Estudar a origem e evolução de tais comportamentos é fundamental para a 

compreensão dos processos de adaptação do indivíduo ao longo da vida e nas 

sociedades contemporâneas, bem como para o planeamento de programas de prevenção 

e intervenção destinados a crianças e jovens com problemas de comportamento. Hann e 

Borek (2001) verificaram que as crianças que apresentam índices elevados de 

problemas de comportamento exteriorizado no início da vida estão mais propensas a 

intensificar as mentiras, as brigas e as lutas ainda na infância, assim como a crueldade 

com animais, o vandalismo, a agressividade e os comportamentos criminosos na 

adolescência. Além disso, existe certa sobreposição entre problemas de comportamento 

exteriorizado e dificuldades de aprendizagem, iniciada durante o período pré-escolar e 

que pode prolongar-se até a adolescência, período em que se verifica uma forte 

associação entre delinquência e fracasso escolar (Hinshaw, 1992). 

 

Há vários factores para os problemas de comportamento exteriorizado: 

biológicos, sociais, cognitivos, académicos, educacionais e familiares (Szelbracikowski 

& Dessen, 2005). As crianças agressivas são descritas como apresentando um deficit 

cognitivo-social e pensamentos deturpados que geram um comportamento agressivo 
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(Cavell, 2000). Esses deficits e distorções são geralmente vistos como lacunas num 

período particular do processamento de informação social, seja na codificação ou na 

interpretação. 

 

Tão importantes quanto os fatores cognitivo-sociais na determinação e evolução 

dos comportamentos exteriorizados são os fatores académicos e educacionais. Segundo 

Cavell (2000), a agressividade e as dificuldades académicas, quando estão associadas, 

são bons preditores de deficit cognitivo prematuro em que a agressividade precede o 

fracasso escolar. Assim, crianças que vivenciam problemas no controle do 

comportamento terão dificuldades em lidar com as solicitações académicas, sendo em 

geral agressivas, impulsivas, hiperativas e bastante distraídas, apresentarão dificuldades 

em permanecerem nas salas de aula e de se envolverem em atividades escolares. 

 

Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud e Bierman (2002) estudaram o 

comportamento social no desenvolvimento da criança e concluíram que a agressividade 

é menos comprometedora do comportamento social do que a rejeição dos colegas. Em 

contrapartida, o comportamento pró-social é menor em crianças que se apresentaram 

como agressivas e rejeitadas. Além disso, observaram que os meninos apresentaram um 

nível maior de agressão e as meninas apresentaram-se como mais competentes 

socialmente. Wentzel e Caldwell (1997) estudaram o comportamento social de crianças, 

relacionando-as com o género. Verificaram que comportamentos antissociais têm maior 

estabilidade no tempo, quando comparados com os comportamentos pró-sociais. Os 

meninos apresentaram um maior número de comportamentos antissociais e as meninas 

um maior número de comportamentos pró-sociais. Além disso, verificaram a existência 

de uma correlação negativa significativa entre agressividade e comportamentos pró-

sociais. Lewin, Davis e Hops (1999) apresentaram os resultados de um estudo com 

meninos e meninas, relativamente à existência do comportamento antissocial. 

Concluíram que para as meninas o comportamento antissocial está relacionado com a 

presença de problemas de escolaridade, enquanto para os meninos com a rejeição por 

parte dos colegas. 

 

Há evidências de que as crianças com comportamentos antissociais, nos 

primeiros anos escolares, aprenderam a emitir tais comportamentos no contexto familiar 

(Edens, Cavell & Hughes, 1999). A família constitui, portanto, um dos principais 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

167 

 

fatores de risco associados aos problemas de comportamento exteriorizado, juntamente 

com o grupo social, a escola, a comunidade e as próprias características individuais da 

criança. As relações parentais podem influenciar, especialmente através da eficácia em 

disciplinar, da tendência a ser muito punitivo ou a rejeitar emocionalmente a criança, do 

nível de interesse e envolvimento positivo, do nível de estabilidade e organização que os 

pais criam no lar (Cavell, 2000; Coie & Dodge, 1998). Dentre as práticas parentais 

sobressaem o suporte e o controle comportamental, a aprovação, a orientação, as 

estratégias motivacionais e a coerção (Rothbaum & Weisz, 1994). 

 

As práticas disciplinares como dar ordens à criança, advertir ou reforçar o seu 

comportamento adverso e as trocas coercivas promovem e aumentam diretamente o 

comportamento agressivo e de oposição da criança. Essas práticas por sua vez, são 

influenciadas particularmente pelo nível de stress parental (Kazdin & Whitley, 2003). 

Este aumenta a irritabilidade das crianças e a atenção voltada para o comportamento 

desviante, assim como a probabilidade de os pais iniciarem ou manterem trocas 

adversivas ou contra-atacarem em resposta à agressividade das suas crianças. Mas, 

quaisquer que sejam os fatores de risco associados aos problemas de comportamento 

exteriorizado, estes não podem ser considerados isoladamente, uma vez que resultam 

das interações entre esses fatores (Ackerman, Brown & Izard, 2003; Brannigan, 

Gemmell, Peval & Wade, 2002; Schoppe, Mangelsdorf & Frosch, 2001), sendo 

importante fazer esforços visando à compreensão das origens e evolução dos problemas 

de comportamento exteriorizado. 

 

Cada vez mais é necessária uma deteção e intervenção rápida, em crianças que 

frequentam o pré-escolar e demonstram dificuldades de adaptação social. Farrinton 

(1998) refere que aproximadamente metade das crianças identificadas como possuindo 

um comportamento antissocial, tornam-se adolescentes antissociais. Parker e Asher 

(1993) referem que as dificuldades de relacionamento manifestadas em crianças no seu 

grupo de pares, permitem prever posteriores inadaptações.  

 

O meio escolar é assim, um palco privilegiado para a observação de 

comportamentos disfuncionais, é na transição para o Jardim de infância que a criança 

começa a moldar as competências e habilidades sociais, inserindo-se ou não em grupos 

de pares, desenvolvendo toda uma gama de comportamentos que a levarão a níveis de 
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desenvolvimento superiores. É nesse espaço feito de comunicações interpessoais que se 

vivenciam as primeiras transições, os primeiros conflitos e os primeiros confrontos com 

uma realidade não tão protegida quanto a familiar. O educador surge assim, não só no 

importante papel de interveniente, como assume, de facto, a personagem principal de 

observador privilegiado. 

 

De acordo com a perspetiva etológica, a observação participante num contexto 

diário oferece informação pertinente para avaliar e modelar a adaptação psicossocial. 

Este tipo de avaliações permite situar o desenvolvimento da criança nas expectativas 

culturais geradas através das crenças e condutas partilhadas sobre a adaptação 

psicossocial, sendo sensíveis ao meio e à cultura (Bonnet, 1999). 

 

Ladd e Burgess (1999) confirmam a posição dos educadores enquanto fontes 

fiéis de informação ao demonstrarem que crianças caracterizadas pela agressividade e 

isolamento indiciam grandes dificuldades no relacionamento com os seus pares, 

manifestando-se mais isoladas, insatisfeitas, carentes e com elevada probabilidade de 

desenvolverem uma relação educador/ criança desadaptada. É crucial a rápida deteção 

destas crianças pelo próprio educador, já que demonstram pouca capacidade de 

perceção e insuficientes competências, o que ser traduz em deficiências no sucesso 

escolar. 

 

Bonnet (1999) e Strayer (1997) concluíram, nos seus estudos, que todas as 

crianças com elevados comportamentos de isolamento e agressão em relação aos pares, 

foram identificadas pelos educadores como estando em risco. 

 

Uma criança socialmente eficaz é aquela que adquire recursos que lhe permitem 

obter situações sociais seguras e gratificantes, tendo capacidade para negociar as 

interações sociais (Rose-Krasnor, Rubin, Booth & Coplan, 1996). 

 

Segundo Renshaw e Asher (1982), as crianças que demonstram, paralelamente, 

capacidades moderadas no relacionamento interpessoal e na resolução de problemas, e 

são identificadas pelos seus pares e educadores como agressivas ou socialmente 

isoladas, não podem ser entendidas como socialmente competentes e na maior parte das 

vezes, são rejeitadas pelos seus pares (Rose-Krasnor, Rubin, Booth & Coplan, 1996). E 
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é enquanto a plasticidade comportamental o permite, e antes que falhem as 

aprendizagens sociais indispensáveis a uma boa adaptação, que se deve atuar através de 

planos de intervenção precoces (Fortin & Bigras, 1996). 

 

Gottlieb (1991) e Strayer (1997) encaram os problemas de adaptação social 

como a canalização do comportamento precoce numa trajetória adaptativa particular, 

que implica a perda de potencialidades essenciais para o desenvolvimento das 

competências das crianças. As exteriorizações mais habituais de crianças com 

problemas de adaptação social são a agressão e o isolamento. 

 

A agressão é um comportamento adaptativo, que, se adotado como modelo 

relacional predominante, pode constituir um comportamento desadaptativo e 

sintomático de perturbações sociais. Rubin, Stewart e Chen (1995) consideram a 

agressão como um reflexo comportamental de baixo controlo psicológico, enquanto 

Pulkinnen (1993) alerta para o facto de ela ser longitudinalmente estável, o que na 

ausência de uma intervenção precoce e adequada pode afirmar-se como uma trajetória 

disfuncional. A agressão não se esgota na sua forma confrontativa, física ou verbal. Os 

atos indiretos indutores de querelas na relação e na reputação de pares, são também 

fatores agressores (Cairns & Cairns, 1994; Coie & Kupersmidt, 1983; Crick & 

Grotpeter, 1995; Dogde, 1993; Ladd & Price, 1987). 

 

Durante a infância, os comportamentos agressivos conduzem à rejeição pelos 

pares, sendo mesma considerada como uma das causas mais importantes para acionar a 

rejeição da criança, por parte dos seus pares (Farrington, 1998; Rubin, Stewart & Chen, 

1995). 

 

Além da agressão, o isolamento social é também um fator sempre presente. Se 

considerarmos o isolamento como um constructo formado pela inibição 

comportamental, a timidez e isolamento passivo (Laddd & Burgess, 1999), 

compreendemos como as crianças podem falhar nas experiências básicas essenciais para 

um desenvolvimento adequado. Vários estudos confirmam que as crianças com sinais 

de isolamento e insatisfação social são mais rejeitadas pelo grupo de pares do que outras 

(Berlin, Cassidy & Belsky, 1995; Cassidy & Asher, 1992), ao mesmo tempo que 

apresentam uma baixa autocompetência (Rubin, Stewart & Chen, 1995). 
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As investigações identificaram três tipos de manifestações de isolamento social 

em crianças (Harrist, Zaia, Bates, Dodge & Pettit (1997): o tipo passivo-ansioso que 

inclui as crianças que evitam brincar com os pares, receando o envolvimento social; o 

tipo não-social caracterizado por crianças que preferem brincar com objetos ou 

sozinhas, aparentando terem pouca capacidade de motivação de aproximação social, 

embora possuam competências sociais que lhes possibilitam interações sociais; por 

último, o tipo ativo-isolado, isto é, crianças que não se envolvem nas interações sociais, 

porque os seus pares não o permitem, e que embora desejem brincar com outras 

crianças, não encontram parceiros que as aceitem. 

 

Del Prette & Del Prette (2003a) consideram a agressão como um comportamento 

intencional de produzir dano a outra pessoa, componente de uma classe mais ampla 

denominada comportamento antissocial.  

 

O comportamento antissocial engloba o isolamento social, o rompimento de 

normas, o comportamento oposto, o ser destrutivo e também a agressão aos outros. 

Patterson, Reid & Dishion (1992) consideram que o comportamento antissocial da 

criança consiste na apresentação, pela criança, de um conjunto de estímulos adversos 

contingentes ao comportamento das outras pessoas. Marinho (2003) afirma que esse 

comportamento parece evoluir de características precoces, causando consequências 

graves no desenvolvimento da criança e do jovem. Além da conduta antissocial em si, 

as crianças agressivas tendem a manifestar simultaneamente, problemas de 

relacionamento, como a rejeição pelos pares e dificuldades académicas como a retenção 

e o abandono escolar (Bjoerkqvist & Oesterman, 2000; Ciccarone, 1997; Garcia, 2001; 

Roscoe, 1980).  

 

A frequente rejeição pelo grupo de pares leva as crianças agressivas a 

relacionamentos interpessoais empobrecidos, configurando um círculo vicioso difícil de 

ser rompido sem intervenções clínicas ou educativas. Kazdin e o seu grupo de 

colaboradores (Kazdin, 1993; Kazdin & Mazurick, 1994; Kazdin & Buela-Casal, 1997) 

chamam à atenção para algumas características cognitivas associadas ao comportamento 

agressivo e antissocial, tais como défices nas habilidades de resolução de problemas 

interpessoais, com predisposição a atribuir intenções hostis aos outros, ressentimento e 

suspeita.  
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Um dos desafios presentes no processo da Educação Pré-Escolar e que vem 

merecendo a atenção de diversas áreas da ciência, dedicadas à interação social, ao 

comportamento humano e à educação, é a agressividade na infância, tal acontece pela 

sua intima ligação com fatores de risco no desenvolvimento e na aprendizagem (Del 

Prette & Del Prette, 2003a; McEvoy, 2000; Walker & Sprague, 1999). 

 

Apesar da complexidade da definição de agressão, pelo seu significado cultural, 

a maior parte dos pesquisadores concorda em definir o comportamento antissocial, 

assim como o agressivo, como aquele com intenção de produzir dano a outra pessoa 

(Bandura, 1986, 1997; Caprara, Barbaranelli, Incatasciato, Pastorelli & Rabasca, 1997; 

Del Prette & Del Prette, 2003a; Marinho, 2003; Patterson, Reid & Dishion, 1992). Tal 

comportamento pode-se manifestar muito cedo na infância, com várias características 

que apresentam consequências negativas para o desenvolvimento da criança, mesmo 

quando não se mantém ao longo do ciclo de vida. 

 

Ao longo de décadas, estudos transversais e longitudinais vêm apontando 

diferentes fatores associados ao comportamento antissocial agressivo. As características 

cognitivas (tais como distorções nas habilidades de solução de problemas, predisposição 

a atribuir intenções hostis aos outros, ressentimento e suspeita) e outros fatores de risco 

(por exemplo, violência familiar, isolamento social, rejeição da criança, abusos, fracasso 

escolar, desvantagem socioeconómica, discriminação social e cultural) apresentam-se 

associados, bem como problemas de atenção, hiperatividade e dificuldades de 

aprendizagem. Além disso, observa-se a manifestação de um relacionamento 

interpessoal empobrecido e o comprometimento do desenvolvimento sócio-emocional, 

resultando na frequente rejeição pelos pares e no deficit das habilidades sociais 

(Bjoerkqvist & Oesterman, 2000; Ciccarone, 1997; Del Prette & Del Prette, 2001a; Del 

Prette & Del Prette, 2002; Garcia, 2001; Kazdin, 1993; Marinho, 2003; Roscoe, 1980; 

Walker & Severson, 2002). 

 

Associadas às estratégias para o controle de comportamentos antissociais, 

podem-se verificar propostas de desenvolvimento sócio-emocional visando ampliar os 

fatores protetores dos problemas da agressividade. Destaca-se aqui a importância 

atribuída ao desenvolvimento de valores e comportamentos pró-sociais, especialmente o 

da empatia (Del Prette & Del Prette, 2001a, 2003a). 
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Os comportamentos antissociais associados a problemas de desempenho 

académico foram estudados por McEvoy (2000) que encontrou uma correlação 

significativa e positiva entre ambos, concluindo que o comportamento antissocial é um 

fator de predisposição para um desempenho escolar fraco. Marcelli (1998) menciona 

ainda outro fator ligado aos comportamentos antissociais que interferem nas situações 

escolares: são os estados de ansiedade. A ansiedade, quando presente na criança, pode 

resultar em condições negativas de relacionamento causadas frequentemente pela 

angústia de separação patológica, a qual predomina no género feminino. Os sintomas 

emocionais constituem fatores que interferem na manifestação adequada dos 

comportamentos sociais. Segundo Grunspun (1999), os sintomas emocionais 

constituem-se na apresentação de queixas somáticas ou de sintomas físicos que 

incomodam a criança e a família. Eles não são explicados por causas físicas/orgânicas e 

a dimensão psicológica é predominante. Nas crianças e adolescentes, as queixas mais 

comuns são sintomas dolorosos: dor de cabeça, dor no ouvido, dor de garganta, dor de 

estômago, dor de barriga, dor ao urinar, dor nas pernas, as quais são mais predominantes 

no género feminino. Avaliar o comportamento social não é uma tarefa simples, 

principalmente pela complexidade relativa ao tema.  

 

Em 1997, Robert Goodman, elaborou um questionário denominado Strengths 

Difficulties Questionnaire (SDQ), que avalia desordens psiquiátricas relacionadas com o 

comportamento social. A sua finalidade é medir comportamentos sociais adequados 

(capacidades) e não adequados (dificuldades) em crianças e adolescentes, na faixa etária 

dos 3 aos 16 anos. O SDQ é um instrumento proposto inicialmente, para avaliar 

desordens psiquiátricas relacionadas com o comportamento social em crianças e 

adolescentes. Foi padronizado e validado, as suas capacidades psicométricas foram 

destacadas, tanto para a utilização com populações de alto risco quanto de baixo risco 

de perturbações psiquiátricas, com a finalidade de avaliação clínica, de identificação de 

traços, em estudos epistemológicos e principalmente com uma finalidade de pesquisa 

(Adams & Snowling, 2001; Bilanakis, Pappas, Lecic, Dusika & Dimitra, 2000; Cury & 

Golfeto, 2003; Fleitlich, Cortazar & Goodman, 2000; Garcia, Mazaira & Goodman, 

2000; Gatward & Meltzer, 2000; Goodman, 1997, 2001; Goodman, Ford, Simmons, 

Goodman, Meltzer & Bailey, 1998; Goodman, Renfrew & Mullick, 2000; Goodman & 

Scott, 1999; Hepper & Garralda, 2001; Klasen, Woerner, Wolke, Meyer, Overmeyer, 

Kaschnitz, Rothenberger & Goodman, 2000; Koskelainen, Sourander & Vauras, 2001; 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

173 

 

Lindsay & Dockrell, 2000; Mathai, Anderson & Bourne, 2002; McMunn, Nazroo, 

Marmot, Boreham & Goodman, 2001; Smedje, Broman & Hetta, 2001; Smedje & 

Broman, Hetta & VonKnorring, 1999; Thabet, Stretch & Vostanis, 2000; Vostanis, 

Tischler, Cumella & Bellerby, 2001). 

 

Roeser e Eccles (2000) consideram que as dificuldades comportamentais e 

emocionais, influenciam os resultados académicos e estes afetam os sentimentos e os 

comportamentos das crianças. Tais dificuldades podem expressar-se de uma forma 

interna ou externa. Segundo os autores, as crianças que apresentam um fraco 

desempenho escolar e o atribuem à incompetência pessoal, apresentam sentimentos de 

vergonha, dúvidas sobre si mesmas, baixa autoestima e dificuldades de aprendizagem, 

apresentando problemas emocionais e comportamentais internos. Aquelas que atribuem 

os problemas académicos à influência externa de pessoas hostis, experienciam 

sentimentos de raiva, distanciamento das aquisições académicas, expressando 

hostilidade em relação aos outros. Os sentimentos de frustração, inferioridade, raiva e 

agressividade diante do fracasso escolar podem resultar também em problemas 

comportamentais. A experiência escolar tem um papel crucial na formação das 

autoperceções das crianças. Neste sentido, segundo Elbaum e Vaughn (2001), as 

crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam um risco elevado de terem um 

autoconceito negativo, particularmente na área académica.  

 

As dificuldades de aprendizagem quase sempre surgem associadas a problemas 

de outra natureza, principalmente comportamentais e emocionais. A simultaneidade 

destas dificuldades é considerada bastante frequente (Linhares, Parreira, Maturano e 

Sant’Anna, 1993; Graminha, 1994; Martini & Boruchovitch, 1999). De um modo geral, 

as crianças com dificuldades de aprendizagem e de comportamento são descritas como 

menos envolvidas nas atividades escolares do que os seus colegas sem dificuldades. 

 

Analisando-se estudos relativos à maneira como as dificuldades de 

aprendizagem afetam o autoconceito das crianças, como os de Hay, Ashman e 

Kraayenoord (1998) e Martini e Boruchovitch (1999), as crianças com dificuldades de 

aprendizagem são caracterizadas por terem um autoconceito mais negativo do que as 

crianças sem dificuldades. Por outro lado, o estudo de Kloomok e Cosden (1994), 

salienta-se que as dificuldades de aprendizagem repercutem-se apenas no autoconceito 
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académico. As crianças com dificuldades de aprendizagem são caracterizadas por terem 

um autoconceito mais negativo apenas no domínio académico, não diferindo das 

crianças sem dificuldades de aprendizagem em outros domínios do autoconceito. Os 

referidos autores referiram que os alunos com dificuldades de aprendizagem, 

classificam-se a si mesmos como menos competentes apenas perante as habilidades 

escolares. Desta forma, colocaram em evidência o impacto das dificuldades de 

aprendizagem sobre o domínio académico. Referiram também que estes alunos não 

ignoraram a importância do domínio académico, apresentando autoperceções mais 

negativas de habilidades intelectuais. 

 

Outro ponto destacado em relação às crianças com dificuldades de aprendizagem 

encontra-se associado a problemas de socialização, sendo que elas têm menos 

habilidades sociais que os seus colegas sem dificuldades de aprendizagem, e essas 

dificuldades persistem ao longo da vida escolar (Vaughn & Haager, 1994). As crianças 

que apresentam a associação de dificuldades de aprendizagem e problemas de 

comportamento tendem a experimentar dificuldades quanto às autoperceções, 

apresentando um baixo autoconceito, atribuindo o sucesso a fatores externos e o 

fracasso a fatores internos (Martini & Boruchovitch, 1999). As crianças que apresentam 

dificuldades comportamentais além de dificuldades de aprendizagem, podem apresentar 

um autoconceito mais negativo do que aquelas que apresentam apenas dificuldades de 

aprendizagem (Rawson & Cassady, 1995; Rock, Fessler e Church, 1997). Esse 

autoconceito mais negativo justificaria-se pelo facto de essas crianças receberem um 

feedback negativo do ambiente, não só em relação ao domínio académico, mas também 

em relação ao domínio social.  

 

Rodkin, Farmer, Pearl e Acker (2000) constataram que o comportamento pouco 

adaptado e com características antissociais pode estar associado à popularidade da 

criança, sendo as manifestações de agressividade reconhecidas pelos pais, professores e 

pelas próprias crianças, essa associação de comportamento antissocial e popularidade 

pode tornar estas crianças resistentes à mudança do seu comportamento na adolescência, 

uma vez que este se encontra associado ao prestígio social. Deste modo, o que seria um 

suposto problema de ajustamento para os pais e professores, pode não ser considerado 

pela criança e pelos seus pares.  
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A importância de se estudarem as autoperceções no processo de aprendizagem 

provém do facto de se considerar que as capacidades e habilidades da criança 

influenciam o seu comportamento e motivação perante as atividades escolares e estas, 

por sua vez, afetam diretamente o desempenho (Chapman, Tunmer & Prochnow, 2000; 

Hay, Ashman & Kraayenoord, 1998; Roeser & Eccles, 2000). 

 

Os comportamentos marcados por hiperatividade, impulsividade, oposição, 

agressão, desafio e manifestações antissociais são classificados como externos, em 

oposição a padrões de comportamento internos, como retração, medo e ansiedade. Os 

problemas externos tendem a ser mais estáveis que os internos e têm um prognóstico 

menos favorável, em especial os componentes de agressividade, impulsividade e 

tendências antissociais, que representam as formas mais comuns e persistentes de 

desajustamento na infância e são precursores de distúrbio de conduta na adolescência 

(Esser, Schmidt & Woerner, 1990; Fergusson, Lynskey & Horwood, 1996; Hinshaw, 

1992). Associados a uma adaptação social pobre, têm consequências crónicas e graves 

não apenas para as crianças que os manifestam, mas também para os pais, irmãos, 

professores e a sociedade em geral.  

 

Essas crianças estão em risco de rejeição pelos companheiros, de conflitos com a 

família e com os professores, fracasso escolar, dificuldades ocupacionais, além do risco 

para comportamentos socialmente desviantes (Olson, Bates, Sandy & Lanthier, 2000). 

Os comportamentos externos com componentes antissociais desenvolvem-se 

frequentemente em contextos de adversidade ambiental. Investigações realizadas para 

elucidar a origem e o desenvolvimento dos problemas têm convergido para uma 

conceção multifatorial e transacional, em que as manifestações externas refletem 

processos de trocas contínuas entre as características da criança nas interações sociais e 

as características dos cuidadores e o seu contexto social/ecológico (Olson, Bates, Sandy 

& Lanthier, 2000). Nessas trocas, o ambiente familiar apresenta práticas de socialização 

violentas, exposição a modelos adultos agressivos, falta de afeto materno e conflitos 

entre os pais (Blanz, Schmidt, & Günther, 1991; Dodge, Pettit & Bates, 1994; Ramsey, 

Shinn, Walker & O’Neill, 1989; Shaw e Emery, 1988; Vuchinich, Bank & Patterson, 

1992). Tais práticas, por sua vez, estão frequentemente associadas a um contexto social 

adverso, marcado por dificuldades económicas e pressões psicossociais sobre a família 

(McLoyd, 1998).  
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As variáveis familiares podem contribuir para a persistência dos problemas da 

fase pré-escolar à fase escolar (Denham, Workman, Cole, Weissbrod, Kendziora & 

Zahn-Waxler, 2000) e da infância à adolescência (Fergusson, Lynskey & Horwood, 

1996). As pesquisas sugerem que, embora o envolvimento do adolescente em atividades 

antissociais seja influenciado significativamente pelos seus relacionamentos com 

companheiros antissociais, a cadeia de eventos que conduz muitos adolescentes para 

grupos antissociais começa no lar, durante a infância; os elos nessa cadeia incluem 

práticas educativas coercivas e punitivas, que contribuem para o desenvolvimento da 

agressão e do fracasso escolar; estes, por sua vez, levam à seleção de companheiros 

antissociais (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein, 2000). 

 

As crianças com um desempenho escolar pobre frequentemente apresentam 

problemas de comportamento externo (Graminha, 1992; Hinshaw, 1992; Santos, 1990). 

Nos primeiros anos da escola primária, as manifestações internas também são comuns 

(Thompson, Lampron, Johnson & Eckstein, 1990), mas prevalecem sinais de 

hiperatividade e impulsividade (Hinshaw, 1992). As pesquisas têm demonstrado que os 

problemas externos antecedem frequentemente as dificuldades escolares e podem ser 

exacerbados por estas (McGee, Willians, Share, Anderson & Silva, 1986). Quando as 

dificuldades interpessoais já estão presentes nessa fase, é maior o risco de persistência 

dos problemas (Denham, Workman, Cole, Weissbrod, Kendziora & Zahn-Waxler, 

2000). 

 

 

7. A Importância do Modelo Educacional Familiar para o 

Desenvolvimento Social da Criança 

 

As relações familiares são uma área de investigação que tem despertado um 

grande interesse, em especial as que estão relacionadas com as práticas educativas; ou 

seja, as estratégias utilizadas pelos pais para orientar o comportamento dos filhos 

(Reppold, Pacheco, Bardagi & Hutz, 2002). Ao conjunto de práticas educativas 

utilizadas pelos pais na interação com os filhos é dado o nome de Estilo Parental. Vários 

pesquisadores, ao investigarem as práticas educativas, identificaram relações 

significativas entre as práticas adotadas pelos pais e o posterior desenvolvimento de 
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comportamentos antissociais (Gomide, 2003; Matthews, Woodall, Kenyon & Jacob, 

1996; Patterson, Reid & Dishion, 1992; Pettit, Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001; 

Reppold, Pacheco, Bardagi & Hutz, 2002).  

 

Enquanto alguns investigadores trabalham com estilos parentais definidos 

(Baumrind, 1967; Maccoby & Martin, 1983), outros optam por analisar as práticas 

educativas como variáveis que podem tanto desenvolver comportamentos pró-sociais, 

como comportamentos antissociais, dependendo da frequência e intensidade com que os 

pais utilizam essas estratégias educacionais (Gomide, 2003). 

 

Gomide (2003) apresentou sete práticas educativas que comporiam o Estilo 

Parental, sendo cinco relacionadas com o desenvolvimento de comportamentos 

antissociais e duas favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos pró-sociais. O 

abuso físico, a punição inconsistente, a disciplina relaxada, a supervisão negativa e a 

negligência são consideradas estratégias educacionais negativas. Já as duas práticas 

educativas positivas, supervisão positiva e comportamento moral, referem-se ao uso 

adequado de reforços sociais, ao desenvolvimento da empatia e ao estabelecimento de 

contingências reforçadoras ou punitivas para o comportamento (do filho), 

estabelecendo-se regras claras e as consequências (sanções) para o não cumprimento 

das mesmas, são ações que promovem o desenvolvimento de habilidades pró-sociais. 

 

No que se refere às práticas educativas positivas, a supervisão positiva é definida 

como o conjunto de práticas parentais que envolvem a atenção e o conhecimento dos 

pais acerca de onde o seu filho se encontra e das atividades desenvolvidas pelo mesmo 

(Dishion & McMahon, 1998; Gomide, 2001, 2003, 2004; Stattin & Kerr, 2000). Para 

Gomide (2003) são ainda componentes da supervisão positiva as demonstrações de 

afeto e carinho dos pais. O apoio e o amor dos pais são a base da supervisão positiva, 

que unidos ao interesse real pela criança criam o ambiente propício para o desabrochar 

da criança e afastam a necessidade da fiscalização stressante por parte dos pais. 

 

O comportamento moral refere-se a uma prática educativa pela qual os pais 

transmitem valores como a honestidade, a generosidade, o sentido de justiça, fazendo a 

discriminação do certo e do errado através de modelos positivos, sempre mediando a 
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relação com o afeto. As pesquisas apontam alguns fatores como essenciais para o 

desenvolvimento do comportamento moral nas crianças:  

- a existência do sentimento de culpa (Hoffman, 1975; Loos, Ferreira & 

Vasconcelos, 1999);  

- o desenvolvimento da empatia (Gomide, 2003; Hoffman, 1975; Weber, 2004);  

- as ações honestas (Araújo, U. F., 1999; Comte-Sponville, 2000; Weber, 2004);  

- as crenças parentais positivas sobre o trabalho (Mussen, Conger & Kagan, 

1974);  

- a ausência de práticas antissociais (Patterson, Reid & Dishion, 1992) e;  

- a reparação do dano (Feldman, 1977; Weber, 2004). 

 

Quanto às práticas educativas negativas, a negligência ocorre quando os pais não 

estão atentos às necessidades dos seus filhos, quando se ausentam das suas 

responsabilidades, quando se omitem no auxílio aos filhos, ou simplesmente quando há 

interação familiar sem afeto, sem amor. As crianças negligenciadas comportam-se de 

forma apática ou agressiva, sendo tais comportamentos supostamente promovidos por 

uma relação pobre em afeto, da parte dos pais para com as crianças. Segundo Dodge, 

Pettit e Bates (1994), a falta de calor e carinho na interação com a criança podem 

desencadear sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e eventual hostilidade e 

agressão em relacionamentos sociais. 

 

A punição inconsistente ocorre quando os pais punem ou reforçam os 

comportamentos dos seus filhos de acordo com o seu bom ou mau humor, de forma não 

contingente ao comportamento da criança; ou seja, é o estado emocional dos pais que 

determina as ações educativas e não as ações da criança (Gomide, 2004). Como 

consequência, a criança aprende a discriminar o humor dos seus pais e não aprende se o 

seu ato foi adequado ou inadequado.  

 

A supervisão negativa caracteriza-se pelo excesso de fiscalização da vida dos 

filhos e pela grande quantidade de instruções repetitivas, que não são seguidas pelos 

filhos, produzindo um clima familiar hostil, stressado e sem diálogo, já que os filhos 

tentam proteger a sua privacidade evitando falar sobre as suas particularidades. 

Patterson, Reid & Dishion (1992) chamam à atenção para o facto de que os modelos de 
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monitoria stressante produzem efeitos nos adolescentes, tais como a tendência a unir-se 

a pares antissociais e, simultaneamente, aumentam o risco de delinquência. 

 

A disciplina relaxada caracteriza-se pelo não cumprimento de regras 

estabelecidas. Os pais ameaçam e quando são confrontados com os comportamentos 

adversos e agressivos dos filhos omitem-se, sem fazer prevalecer as regras (Gomide, 

2003, 2004). Simons, Wu, Lin, Gordon e Conger (1997) indicam que as crianças 

expostas constantemente a práticas educativas de disciplina relaxada estarão em 

potencial situação de risco para o desenvolvimento de comportamentos delinquentes, 

uma vez que os comportamentos de agressividade e de oposição encontram em tal 

prática, um campo propício para o seu desenvolvimento.  

 

Considera-se abuso físico quando os pais magoam ou causam dor nos seus filhos 

na tentativa de controlá-los. Gershoff (2002) diferencia punição corporal de abuso 

físico, a punição corporal é um ato de força física que pune a criança com a intenção de 

corrigir ou controlar o comportamento dela, porém sem pretensão de causar lesão física 

ou moral; já o abuso físico é caracterizado pelo socar, espancar, chutar, morder, 

queimar, sacudir, enfim, atos que magoam a criança. Para Gomide (2003), a prática do 

abuso físico pode gerar crianças apáticas, medrosas, desinteressadas e, principalmente, 

antissociais.  

 

Vários estudos apontam para a existência de uma correlação positiva entre 

depressão e stress e as práticas educativas negativas de negligência, abuso físico, 

punição inconsistente, disciplina relaxada e supervisão negativa (Hoffman, 1994; 

Patterson, Reid & Dishion, 1992; Pettit, Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001; Somer & 

Braunstein, 1999; Wood, McLeod, Sigman, Hwang & Cho, 2003). Por outro lado, 

vários investigadores (Eisenberg, Fabes, Carlo, Peer, Swintzer, Karbons & Troyer, 

1993; Gomide, 2003; Hoffman, 1975; Pinheiro, 2003; Weber, 2004) mostraram que pais 

com habilidades sociais tendem a exercer a monitoria positiva e o comportamento moral 

como estratégias educacionais, evitando que os seus filhos apresentem comportamentos 

antissociais. 

 

A capacidade humana de conviver socialmente e as estratégias utilizadas na 

relação com o outro são denominadas de desempenho social; no entanto, a habilidade 
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social é o conjunto dos desempenhos apresentados pelo indivíduo diante das exigências 

de uma situação interpessoal. Em contrapartida, os deficits de habilidades sociais estão 

associados a dificuldades e conflitos nas relações interpessoais e a uma variedade de 

alterações psicológicas, tais como problemas conjugais, isolamento, desajustamento 

escolar, delinquência, suicídio, além de síndromes clínicas como a depressão e a 

esquizofrenia (Del Prette & Del Prette, 1999, 2001a). 

 

Del Prette e Del Prette (2001a) consideram que a aprendizagem da habilidade 

social inicia-se no ambiente familiar e escolar, sendo no contexto familiar, geralmente, 

onde os pais fazem a mediação para a aprendizagem desta habilidade. Os pais, ao 

mobilizarem as suas habilidades sociais nas interações quotidianas com os seus filhos, 

podem promover nas crianças a aprendizagem de tais habilidades através da modelagem 

e da modelação. Por exemplo, quando uma criança diz para outra que gosta dela e que 

gosta de brincar na sua presença, a sua rede de relacionamentos interpessoais aumenta, 

possibilitando-lhe novas aprendizagens, à medida que novas tarefas e exigências vão 

aparecendo e, assim, pode obter atenção e resolver problemas, sem recorrer a 

comportamentos coercivos (Goldiamond, 2002). 

 

Del Prette e Del Prette (2001a) descrevem as Habilidades Sociais Educativas 

(HSE) como sendo aquelas intencionalmente voltadas para a promoção do 

desenvolvimento e da aprendizagem do outro, em situação formal ou informal. Silva, A. 

T. B. (2000) define Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSEP) como o conjunto 

de habilidades sociais dos pais, aplicáveis à prática educativa dos filhos e exemplifica 

que as Habilidades Sociais Educativas Parentais de estabelecer limites e/ou regras seria 

uma classe de respostas, envolvendo respostas que possam ser topograficamente 

diferentes, tais como: dizer não e solicitar mudança de comportamento.  

 

Várias pesquisas (Löhr, 2001; Pinheiro, 2003; Salvo, 2003; Weber, 2004) 

demonstram que pais com boas habilidades sociais aumentam a probabilidade dos seus 

filhos desenvolverem comportamentos pró-sociais, como a empatia e a assertividade. O 

relacionamento entre pais e filhos está associado ao estilo parental no desenvolvimento 

de habilidades sociais das crianças e adolescentes. Patterson, Reid e Dishion (1992) 

apontam as habilidades parentais como fundamentais para o desenvolvimento de 

comportamentos pró-sociais, tais como: o uso apropriado do reforço positivo; o ensino 
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da resolução de problemas; a supervisão e monitorização positiva dos filhos; o incentivo 

à aquisição de hábitos de estudo para melhorar o desempenho escolar. Além do efeito 

imediato nas relações parentais, estas habilidades parentais aumentarão a autoestima da 

criança e diminuirão a probabilidade de aparecimento de comportamentos antissociais. 

 

Aponta-se para a existência de uma ligação entre as práticas educativas (escolar 

e familiar) e o problema de comportamento, estando este relacionado com as 

famílias que os estimulariam através de uma disciplina inconsistente, de pouca 

interação positiva, de supervisão insuficiente das atividades da criança. Segundo Kaiser 

e Hester (1997), uma educação ineficaz dos pais, além de conduzir a graves 

problemas de comportamento, também promove uma falha no desenvolvimento de 

comportamentos sociais positivos e comunicativos da criança, que formam a base 

para as interações positivas com os colegas e outros adultos. A combinação de 

contingências para o comportamento negativo, uma falta de consequências positivas 

para outros comportamentos, a ausência de modelos positivos de comportamento social e 

de resolução de problemas e a falta de suporte para desenvolver habilidades sociais 

comunicativas podem deixar a criança pouco preparada para o sucesso em interações 

sociais comunicativas.  

 

Conte (1997) aponta os seguintes fatores como protetores do desenvolvimento da 

criança:  

a) suporte parental (condução calorosa, valorização pessoal da criança, 

demonstração de aceitação e apoio às suas iniciativas);  

b) encorajamento do desenvolvimento da competência social (ocorrência maior 

de interações positivas que adversas, frequente expressão de afeto positivo, pais como 

modelos socialmente habilidosos, apoio ao desenvolvimento da autonomia na forma 

de escolhas e autodireção;  

c) uso de métodos disciplinares mais racionais e verbais, ao invés de físicos. 

 

Os estudos de Trivelatto e Marturano (1999) também constataram que os pais 

de crianças com comportamentos socialmente habilidosos compartilhavam diversas 

atividades em casa e em locais de passeio, dispunham de mais recursos favorecedores 

do desenvolvimento, como por exemplo, brinquedos, e as crianças podiam contar com 

ambos os progenitores para procurar ajuda. Assim, os comportamentos de brincar e 
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apoiar/ajudar os filhos são habilidades sociais educativas que podem aproximar os pais e 

os filhos, criar um ambiente cooperativo e promover repertórios socialmente habilidosos 

das crianças. Bugental e Johnston (2000) concluem que os pais que se sentem inseguros 

fornecem menos apoio e mais reações negativas aos seus filhos, os quais, por sua vez, 

reagem também com agressividade. Quando os pais se sentem inseguros, tendem a 

apresentar mais humor negativo, a interpretar mais negativamente o comportamento da 

criança e consequentemente a puni-la mais frequentemente. Desta forma, Bugental e 

Johnston (2000) consideram que a forma como os pais pensam e lidam com os seus filhos 

interfere diretamente nas cognições, nos comportamentos da criança. 

 

Webster-Stratton (1997) considera que a existência de algo atípico na organização 

interna da criança, nos aspetos psicológico, neurológico e/ou neuropsicológico, quando 

associada a variáveis ambientais (grau de suporte familiar, qualidade das estratégias de 

disciplina e nível socioeconómico), leva a problemas de comportamento. Já a falta de 

habilidades sociais e de resolução de problemas pode ocasionar problemas de 

comportamento, pois contribui para interações pobres com colegas, à medida que 

possuem algumas dificuldades, tais como:  

a) resolver problemas de maneira hostil;  

b) ter pouca informação ambiental;  

c) gerar pouca alternativa para resolver problemas sociais e  

d) apresentar dificuldades em antecipar as consequências da agressão.  

 

Em resumo, essas crianças possuem pouca competência social, já que não 

conseguem realizar uma leitura ambiental adequada, distorcendo informações sociais 

durante as interações com os colegas, além da dificuldade em compreenderem pontos de 

vista e sentimentos de outras pessoas (Webster-Stratton, 1997). 

 

Quando as crianças são expostas a situações adversas de âmbito familiar e 

emitem comportamentos agressivos, elas tendem a reproduzir este padrão 

comportamental na escola. Webster-Stratton (1997) referem que as crianças que são 

agressivas com os seus colegas são rapidamente rejeitadas, e os colegas passam 

comportarem-se de uma maneira desconfiada, aumentando a probabilidade de 

reações agressivas. 

 



_________________________________    CAPÍTULO I   ____________________________________ 

 

 

183 

 

É possível identificar vários fatores para os problemas de comportamento, 

apontados por diversos pesquisadores, tais como Patterson, DeBaryshe e Ramsey 

(1989), Brioso e Sarrià (1995), Conte (1997), Ingberman (1997), Kaiser e Hester 

(1997), Kaplan, Sadock e Grebb (1997) e Webster-Stratton (1997). De uma forma 

global, estes pesquisadores apontam para a existência de uma ligação entre as práticas 

educativas e o comportamento antissocial, à medida que as famílias inadvertidamente 

estimulam estes comportamentos através de uma disciplina inconsistente, pouca 

interação positiva e supervisão insuficiente das atividades da criança. Os pais entram em 

conflitos, entre si, ao educarem os seus filhos, considerando a educação que receberam e 

a influência dos novos padrões que vivenciaram na juventude e vida adulta. Estas 

dificuldades têm requerido ajuda especializada (Argenti & Romanelli, 1999;  Biasoli-

Alves, 1994).  

 

A liberdade é fundamental para o desenvolvimento da criança; ou seja, a 

permissão para que a mesma experimente novos comportamentos, explore o seu 

ambiente, interaja com outras crianças. Por outro lado, é muito importante estabelecer 

restrições ou limites para as ações das crianças, como por exemplo: 

a) as que colocam em risco a sua própria segurança;  

b) as que colocam em risco a segurança de outras pessoas;  

c) as que causam danos materiais a objetos de terceiros, incluindo os familiares;  

d) os que causam danos materiais a objetos próprios.  

 

Portanto, os pais precisam desenvolver algumas habilidades a fim de 

conseguirem estabelecer limites, tais como, aprender a dizer não, resistir às pressões dos 

filhos e por outro lado, elogiar comportamentos adequados, sendo consistentes nas 

práticas educativas. 

 

Os pais tendem a ser não contingentes no uso de reforço positivo para 

comportamentos pró-sociais e punições efetivas para comportamentos desviantes, 

levando ao fortalecimento de comportamentos coercivos que são utilizados pela criança, 

possivelmente, para “sobreviver” no sistema social adverso. Por outro lado, os 

comportamentos pró-sociais da criança são frequentemente ignorados ou respondidos de 

forma inapropriada, não sendo reforçados ou até mesmo punidos, pelos pais. 
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Vários investigadores alertam para os perigos quanto ao uso de punições no 

controle comportamental. Por exemplo, para Skinner (1994) a punição enquanto técnica 

educativa é questionável, pois a longo prazo traz desvantagens tanto para o indivíduo 

punido como para o que pune, gerando emoções negativas e predisposições para fugir. 

Sidman (1995) afirma que os pais interagem mais com os seus filhos nos momentos de 

corrigir ou criticar e, consequentemente, a família está expondo o modelo coercivo às 

suas crianças, que aprendem a utilizá-lo sempre que desejam que os outros façam o que 

querem. Assim, as crianças não vão passar a comportarem-se adequadamente (desejo 

dos pais) através do uso da coerção. A aquisição de “bons” comportamentos deve 

ocorrer diante do uso do reforço positivo. O uso de punições, como os pesquisadores 

afirmam, além de não resolver os problemas de comportamento, leva a ressentimentos e 

ao afastamento das crianças dos seus pais, comprometendo o relacionamento de 

amizade e cooperação que deveria ocorrer, além de favorecer o surgimento de 

problemas na vida adulta e mesmo infantil, tais como baixa autoestima, autoconfiança 

prejudicada e pouca flexibilidade comportamental diante das dificuldades encontradas 

no quotidiano.  

 

Alguns estudos (Brioso & Sarrià, 1995; Webster-Stratton, 1997; Conte, 1997) 

indicam que quando os pais usam estratégias de controlo não punitivas, favorecem a 

aquisição e a interiorização de normas, o autocontrolo e há menos probabilidade de 

surgimento de comportamentos agressivos. Desta forma, torna-se imprescindível que os 

pais alterem suas práticas educativas a fim de promoverem um repertório socialmente 

adequado nos seus filhos.  

 

O bom relacionamento entre os membros familiares envolve o equilíbrio de 

reforços, valores, respeito, expressão de sentimentos, opiniões, cooperação e amizade. O 

equilíbrio de reforços é definido por Del Prette, Del Prette e Branco (1992) como 

condição indispensável para a existência de competência social, pois para haver 

competência, o indivíduo precisa de comportar-se em relação a seu interlocutor, 

equilibrando os reforços ou, pelo menos, garantindo os direitos humanos básicos. 

 

Os programas para pais (Becker, 1974; Calvert & McMahon, 1987; McMahon, 

1999; Webster-Stratton, 1985; Webster-Stratton, 1989) são, na sua maioria, 

remediadores e voltam-se para a resolução de problemas referentes aos filhos, tais como 
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desobediência, agressividade e desatenção. Deixam de fazer referência a formas de 

educar e de se relacionar com os filhos, antes do surgimento destas dificuldades, de 

forma a auxiliar os pais a preveni-las. Muitos investigadores (Bailey, Palsha & 

Simeonsson, 1991; Blair & Ramey, 1997; Bricker & Casuso, 1976; Dunst, Johanson, 

Trivette & Hamby, 1991; Thompson, Herman, Jurkiewicz & Hulleza, 1997) também 

apontam a necessidade do envolvimento familiar no tratamento de dificuldades da 

criança. Para este grupo de pesquisadores, as intervenções devem ser centradas na 

família, de forma a que a mesma assuma um papel ativo na prevenção e resolução de 

dificuldades da criança.  

 

Segundo Del Prette e Del Prette (1999), a infância é um período crítico para a 

aprendizagem de habilidades sociais, na medida que os pais tanto modelam quanto 

fornecem instruções específicas para tais comportamentos. Falhas na aprendizagem do 

comportamento social, para os autores acima citados, podem ocorrer devido à vários 

fatores, entre eles:  

a) relações familiares pobres, com pais agressivos ou pouco empáticos, 

fornecendo modelos inadequados de interações;  

b) práticas educativas que favorecem dependência e obediência, ao mesmo 

tempo que restringem ou punem iniciativas de comportamentos sociais da criança. 

 

As habilidades dos pais, ao interagirem e educarem os seus filhos parecem ser 

cruciais na promoção de habilidades sociais e a sua falta pode contribuir para problemas 

de comportamento. As pesquisas sobre problemas de comportamento revelam que:  

a) os problemas de comportamento são tidos prioritariamente como 

comportamentos extrínsecos, que teriam a função de contracontrolar, isto é, são efetivos 

para reduzir comportamentos familiares adversos (Patterson, Reid & Dishion, 2002);  

b) são comportamentos multideterminados, à medida que variáveis como:  

- a história de vida familiar (Patterson, Reid & Dishion, 2002), práticas parentais 

(Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989; Patterson, Reid & Dishion, 2002; Webster-

Stratton, 1997);  

- a condição socioeconómica (Patterson, Reid & Dishion, 2002), acontecimentos 

stressantes (Patterson, Reid & Dishion, 2002; Webster-Stratton, 1997);  

- os conflitos conjugais (Patterson, Reid & Dishion, 2002; Pawlak & Klein, 

1997);  
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- a hereditariedade dos pais e da criança (Gomide, 2001; Patterson, Reid & 

Dishion, 2002);  

- a patologia parental (Bugental & Johnston, 2000; Hoffman & Youngblade, 

1998; Patterson, Reid & Dishion, 2002);  

- as características da criança (Gomide, 2001; Patterson, Reid & Dishion, 2002) 

e da escola (Patterson, Reid & Dishion, 2002; Webster-Stratton, 1997),  

podem influenciar o surgimento e/ou a manutenção de tais comportamentos, 

sendo que a operacionalização destas variáveis constitui um desafio para pesquisadores 

e profissionais da área;  

 

c) parece que os problemas de comportamento ocorrem com mais frequência e 

intensidade quanto mais os fatores de risco estiverem combinados e/ou acumulados 

(Kinard, 1995; Patterson, Reid & Dishion, 2002). 

 

Desta forma, percebe-se que o relacionamento entre pais e filhos envolvido nas 

práticas parentais é uma das variáveis preditivas de problemas de comportamento. Para 

diversos pesquisadores (Del Prette & Del Prette, 1999; Kaplan, Sadock & Grebb, 1997; 

Pacheco, Alvarenga, Reppold, Piccinini & Hutz, 2005; Patterson, DeBaryshe & 

Ramsey, 1989; Sidman, 1995; Webster-Stratton, 1997), haveria uma ligação entre 

práticas parentais e problemas de comportamento dos filhos, no sentido de que as 

famílias estimulariam tais acontecimentos através de uma disciplina inconsistente, 

pouca interação positiva e uma supervisão insuficiente das atividades da criança. Os 

pais tenderiam a ser não contingentes no uso de reforço positivo para comportamentos 

pró-sociais (ignorando-os ou respondendo de forma inapropriada), bem como no uso de 

punições efetivas para comportamentos problema. Diante destas considerações, é 

possível supor que comportamentos coercivos sejam diretamente reforçados pelos 

membros da família, levando a criança a utilizá-los, possivelmente, para sobreviver 

neste sistema social adverso. Além disso, os filhos expostos à violência por longos 

períodos, frequentemente comportam-se de forma agressiva (Sidman, 1995, Skinner, 

1994); quando são criados em condições negligentes tornam-se pouco tolerantes à 

frustração, relativamente imunes ao remorso e com pouca motivação para seguirem 

normas sociais (Pacheco, Teixeira & Gomes, 1999). 
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Patterson, Reid & Dishion (2002) consideram que as práticas parentais positivas 

podem evitar o surgimento e/ou a manutenção de problemas de comportamento e, por 

outro lado, as negativas podem aumentar a probabilidade de sua ocorrência. Tais 

relações já foram investigadas por outros pesquisadores: Bolsoni-Silva e Del Prette 

(2002) e Bolsoni-Silva, Del Prette e Oishi (2003), estas pesquisas confirmaram a 

hipótese de que pais socialmente mais competentes conseguiam resolver problemas 

encontrados na prática educativa dos filhos, de forma mais efetiva e positiva. Em 

relação às habilidades sociais educativas parentais foi possível verificar que os filhos 

com habilidades sociais viviam em famílias melhor estruturadas (família nuclear e 

trabalho) e com maior consistência na sua educação, havendo maior entendimento do 

casal e maior participação do progenitor masculino na divisão de tarefas e educação do 

filho. No entanto, tais resultados foram obtidos a partir de amostras pequenas, o que 

limita conclusões e generalizações. 

 

Silva, A. T. B. (2000) descobriu que, segundo relatos de homens e de mulheres, 

as mães foram consideradas mais participativas na educação dos filhos que os pais, e 

conforme os resultados de Costa, Teixeira e Gomes (2000) elas parecem emitir mais 

comportamentos que funcionalmente parecem prevenir o surgimento de problemas de 

comportamento, isto é, exigência e responsabilidade. Bolsoni-Silva e Del Prette (2002) 

verificaram que as mães conversam mais com os filhos, assim como expressam mais 

sentimentos e opiniões, além de estabelecerem limites e elogiarem comportamentos 

adequados. Esses resultados estão de acordo com estudos prévios, nos quais se verificou 

que as mães conversam mais e qualitativamente melhor que os pais (Bellinger & 

Gleason, 1982; Malone & Guy, 1982; Reese & Eivush, 1993). 

 

É possível concluir que o ambiente familiar tanto pode promover 

comportamentos socialmente adequados, como favorecer o surgimento e/ou 

manutenção de comportamentos inadequados. 
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O termo “família” é derivado do latim “famulus”, que significa “escravo 

doméstico”. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social 

que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também à 

escravidão legalizada. 

 

Se nesta época predominava uma estrutura familiar patriarcal, em que um vasto 

leque de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe, nos tempos medievais, 

as pessoas começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas 

famílias. Dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada que, assim, 

tinha duas famílias, a paterna e a materna. 

 

Com a Revolução Francesa, surgiram os casamentos laicos no Ocidente e, com a 

Revolução Industrial, tornaram-se frequentes os movimentos migratórios para as 

cidades maiores, construídas em redor dos complexos industriais. Estas mudanças 

demográficas originaram o estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, 

num cenário semelhante ao que existe hoje em dia. As mulheres saem de casa, 

integrando a população ativa, e a educação dos filhos é partilhada com as escolas. Os 

idosos deixam também de poder contar com o apoio direto dos familiares nos moldes 

pré-Revoluções Francesa e Industrial, sendo entregues aos cuidados de instituições de 

assistência (Moreira, 2001). 

 

Na altura, a família era definida como um “agregado doméstico (…) composto 

por pessoas unidas por vínculos de aliança, consanguinidade ou outros laços sociais, 
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podendo ser restrita ou alargada” (Moreira, 2001, p. 22). Nesta definição, nota-se a 

ambiguidade motivada pela transição entre o período anterior às revoluções, 

representada pelas referências à família alargada, com a tendência reducionista que 

começava a instalar-se refletida pelos vínculos de aliança matrimonial. 

 

 

1. A Família numa Perspetiva Sistémica 

 

Comecemos pela questão o que é a família? Aquando do surgimento da teoria 

geral dos sistemas, a família tornou-se ótima para a aplicação das suas noções. É então 

definida como um sistema aberto cujos elementos são os indivíduos e as relações que se 

estabelecem nas interações vividas ao longo da vida em comum (Gameiro, 1994; 

Forrest-Divonne, 1988). 

 

Os indivíduos têm determinados atributos, definidos ao nível dos papéis que 

advêm das interações estabelecidas. No dia a dia da relação, os comportamentos-

mensagem repetidos vão definindo os chamados padrões de interação, isto é, as regras 

que governam aquele sistema (Minuchin, 1982). Cada um dos seus elementos vai 

definindo o seu lugar, quem ele é na família, como se relaciona com os outros e com o 

exterior e o que deve esperar dos outros membros (redundâncias/ padrões interativos). 

 

Tratando-se de um sistema aberto, os seus elementos estão em ligação contínua 

com o exterior, exercendo-se uma influência retroativa entre ambos. A família é então, 

um sistema entre sistemas (Andolfi, 1988), não esquecendo nem os sistemas contidos 

nem os que a contêm – hierarquização sistémica. Assim, dentro da família podem 

estabelecer-se subsistemas, definidos como partes da família em que a interação é mais 

intensa por proximidade de gerações, idade ou sexo (Gameiro, 1994; McGoldrick, 

Heiman & Carter, 1993; Minuchin, 1982) e no exterior encontramos os suprassistemas, 

que são sistemas mais abrangentes (por exemplo, a família extensa ou a comunidade). 

 

Os subsistemas podem incluir cada indivíduo, as díadas, elementos da mesma 

geração (filhos/irmãos), do mesmo sexo (avô, pai e filho) ou com tarefas comuns (pais). 

Três unidades têm sido estudadas e tomadas como particularmente significativas: o 
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casal (subsistema conjugal), os pais (subsistema parental) e os filhos (subsistema 

fraternal). O subsistema conjugal composto pelos esposos deve oferecer aos seus 

membros uma plataforma de apoio para lidar com o mundo extrafamiliar, envolve 

expressões de afetos e resolução de conflitos. O subsistema parental inclui os pais, no 

sentido de prestar os cuidados às crianças e exercer as funções de socialização com os 

filhos. No subsistema fraternal, os irmãos desenvolvem padrões transacionais para 

negociar, cooperar e competir.  

 

Cada elemento participa em vários sistemas e subsistemas desempenhando, 

paralela e simultaneamente, diversos papéis em diferentes contextos. Perante vários 

sistemas em relação, há a necessidade de delimitações, para isso recorre-se à noção de 

limite ou fronteira. Trata-se de regras que protegem a diferenciação e a competência 

adquirida pelos subsistemas, isto é, definem quem participa e como (Minuchin, 1982). 

 

Os limites são variáveis em intensidade, ou seja, oferecem uma demarcação mais 

ou menos forte do território de cada subsistema. Podem ser representados como um 

contínuo, desde os limites ditos difusos (quase inexistentes) até aos rígidos (muito 

vincados), tendo como pólo central e mais adequado os claros (nítidos e flexíveis). A 

partir desta distinção, Minuchin (1982) organizou uma tipologia familiar, que estabelece 

dois tipos extremos de organização familiar, as famílias desmembradas, ou de limites 

rígidos, e as emaranhadas, ou de limites difusos, entre os quais se situam todos os outros 

tipos com combinações variáveis dos tipos de fronteiras. A família tem assim 

organizado o seu aspeto relacional envolvendo papéis, interações, regras e os diferentes 

níveis hierárquicos (subsistemas e suprasistemas). 

 

A família enquanto sistema é um todo complexo, havendo a emergência dos 

elementos que a compõem (Relvas, 1995); mas é, também, parte de sistemas mais 

vastos. Ela própria é composta por partes, cada uma delas um todo, na verdade uma 

unidade feita de corpos separados (Relvas, 1996). É evidente que cada indivíduo não se 

vê como membro de um todo familiar, vê-se como uma unidade/ todo em interação. O 

processo é complexo, parte e todo contêm-se um ao outro num processo contínuo, sendo 

uma corrente de comunicação e interação (Minuchin & Fishman, 1981). 
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A família enquanto todo é auto-organizada em função das suas finalidades. A 

autonomia associa-se à ideia de limites, as relações com o exterior ocorrem dentro do 

que é assimilável e desejável pela organização do sistema, essencial para a prossecução 

dos seus objetivos. 

 

A função principal da família é fornecer meios de subsistência aos seus 

elementos (no sentido económico e afetivo do termo), ao mesmo tempo que deve fazer 

face às tarefas de desenvolvimento, e também em situações de instabilidade que possam 

aparecer (separações, doenças, crises económicas, cataclismos) (Sampaio & Gameiro, 

1985). 

 

Minuchin (1982) concebeu as tarefas da família em duas vertentes:  

- a interna, referente à proteção psicossocial dos seus membros, e;  

- a externa, relativa à acomodação e à transmissão dessa cultura.  

A família seria uma matriz de identidade, administrando o sentimento de pertença (a 

uma família específica) e o sentido de separação (a participação em diferentes grupos 

permite a individuação). 

 

A ideia de função da família tem uma grande carga social e cultural; por isso, em 

diferentes culturas, encontram-se objetivos diferentes e com a evolução da sociedade 

devem-se esperar também modificações. 

 

Ao falar-se de objetivos da família, ou finalidades sistémicas, não significa que 

se esqueçam as metas individuais. Um sistema ao organizar-se e ao definir toda a sua 

rede de interações, papéis, regras, funções, toma as finalidades individuais como fatores 

desse processo de negociação constitutiva (Ausloos, 1983). Elas modificam-se no 

confronto e colaboram para as finalidades sistémicas, mas também ditam indicações 

imprescindíveis no que se refere à diferenciação e individualização.  

 

Quando se pergunta quem é a família? A tendência é para considerar que uma 

família deve compreender pelo menos três gerações (Bowen, 1988), incluindo não só 

elementos ligados por traços biológicos; mas também, sujeitos significativos no 

contexto relacional (Sampaio & Gameiro, 1985). Sendo assim, pode-se incluir na 

resposta à questão citada, a família nuclear (pais e filhos), a família extensa (várias 
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gerações de ascendentes e descendentes) e os elementos significativos (amigos, 

professores e vizinhos). A família tem a particularidade de incluir membros com papéis 

e funções insubstituíveis, como o pai e a mãe. 

 

A família apresenta-se agora, como única (irrepetível), una (no seu todo 

constituído por partes, sendo que cada parte é também um todo, e ela própria é uma 

parte de um todo mais vasto), com uma unidade básica (a família nuclear, que tem uma 

vida no aqui e agora e a sua história) e auto-organizada (evolui segundo as suas 

finalidades sem perder a sua identidade). 

 

Outra questão que se levanta é como a família se desenvolve sem perder a 

identidade? 

 

A mudança nos sistemas em geral, e na família em particular, começou por ser 

concebida com base no mecanismo homeostático (Jackson, 1977). De acordo com este 

processo, os sistemas abertos, estando em troca permanente com o exterior, recebem 

informação que determina as mudanças; assim, as transformações são determinadas 

pelo meio exterior. A homeostasia surge como um mecanismo regulador cuja finalidade 

é assegurar a estabilidade, resistindo às mudanças impostas do exterior. Desta forma, 

mantêm-se em níveis viáveis de existência, já que garante a constância do meio interno. 

A família (ou o sistema) é pensada como uma totalidade, sem separação entre o 

indivíduo e os que o rodeiam (Minuchin, 1982; Andolfi, 1988). 

 

Dell (1982) considera que a homeostasia se baseia em duas noções: o conceito 

de sistema coerentemente organizado e o sistema mantendo-se a si próprio através da 

resistência à mudança. Esta conceptualização opõe-se à mudança, ou melhor, não a 

explica. Neste sentido, Speed (1987) apresenta a morfostase como um mecanismo de 

retroação positiva que se complementaria com a homeostase (retroação negativa) e 

permitiria o equilíbrio entre a permanência e a mudança. Realmente, constata-se que as 

famílias mudam mas, mais do que isso, percebe-se que a família tem em si capacidades 

de mudança (Dell, 1982) e a homeostase não a descreve em transformação e em 

evolução (Ausloos, 1983). 
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As famílias são reconhecidas como evolutivas e em transformação, de forma 

recursiva; ou seja, a família está organizada para manter a organização que a define 

como família (Gameiro, 1992). A totalidade e o individual (Elkaïm, 1988) são tidos em 

conta nas relações com o exterior. Entende-se que cada elemento interage, 

individualmente, com outros sistemas, trazendo informações com implicações para a 

organização; assim, quando ocorre o contacto entre dois sistemas (couplage), 

estabelece-se uma auto-organização entre eles, mantendo a organização de cada um 

intacta. O processo de mudança apresenta-se como coletivo ou coevolutivo. 

 

A família será um sistema fechado organizativamente e autónomo, o que não é 

sinónimo de independência nem de inalterabilidade. Quer isto dizer que as mudanças 

ocorrem ao nível da estrutura e não da organização; ou seja, o que se mantém é a 

organização da organização (Keeney, 1991). 

 

Veja-se como ocorre este processo, simultâneo, de mudança, desenvolvimento e 

continuidade. O sistema familiar está constantemente sujeito a flutuações do meio 

(Prigogine, Guattari & Elkaïm, 1980) que vai selecionar através da sua própria 

organização (história, mitos e regras de funcionamento). As amplificações induzidas 

têm dimensões variáveis, as maiores dão origem a estruturas dissipativas que bifurcam, 

estabelecendo alternativas. Mais uma vez, a escolha vai ser determinada pela 

organização. As singularidades individuais (Elkaïm, 1988) também são relevantes, pois 

deve haver congruência entre os mapas dos membros e a organização do grupo familiar. 

 

O meio oferece ao sistema informações que serão apreciadas pela sua 

semelhança ou diferença relativamente aos dados que operam na família, mas há 

situações acidentais, imprevisíveis, que potencializam a emergência de aspetos originais, 

criativos e, a partir daí, o sistema complexifica-se. É, pois assim, que a família e cada 

um dos seus elementos se desenvolve e aprende. Este é um processo autorreferencial já 

que a identidade (organização da organização) da família é estável independentemente 

do meio, ela preserva a sua existência e significação. O aleatório introduz-se no sistema 

e permite-lhe a mudança imprevisível, mas a identidade organizativa do sistema 

mantém-se, pelo que também a continuidade e a previsibilidade são elementos presentes. 
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Dentro da mudança, guarda-se a permanência (Caillé, 1991), necessidade e 

desejo profundo da relação humana. Pode agora perceber-se a coexistência de 

transformação, continuidade e crescimento, equilíbrio e estabilidade (Andolfi, 1988; 

Sevini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin & Prata, 1988). O que ocorre é um ajustamento 

constante, a família está em constante agitação, o equilíbrio é um meta-equilíbrio, não é 

passivo mas ativo. 

 

Como se verifica, as relações familiares são constantemente redefinidas e 

reajustadas. O desenvolvimento e a mudança são processos constantes, unidos pela 

identidade organizativa da família. 

 

 

2. A Criança e a Família  

 

O mundo social da criança consiste em muitos mundos, incluindo o sistema 

familiar, as outras crianças, a creche, o jardim de infância ou a escola. A família nuclear 

tem sido considerada como um contexto de socialização por excelência, pois aí ocorrem 

as experiências mais precoces da criança, sendo também aí que a criança, pelo menos 

durante os primeiros tempos de vida, realiza a maior parte das suas interações sociais.  

 

Contudo, gradualmente, extensões e colaborações das competências sociais da 

criança ocorrem fora da família, em contacto com muitos outros indivíduos. Com raras 

exceções, as crianças crescem em família, ainda que a família possa revestir-se das 

características mais diversas. No decurso dos primeiros anos de vida de uma criança, 

esta e os pais têm milhares de conversas e de encontros – refeições, muda de fraldas, 

vestindo e despindo, nomeando objetos, respondendo a questões, protegendo a criança 

de perigos, etc. No meio desta riqueza e diversidade de situações, as famílias diferem 

em várias dimensões, algumas das quais particularmente significativas para o 

desenvolvimento da criança: atitudes parentais de aceitação/rejeição, modo como o 

controlo e a disciplina são exercidos, qualidade da comunicação, qualidade e quantidade 

de estimulação cognitiva. 
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Mas a família não existe no vácuo. Na tarefa de educar uma criança, cada adulto 

carrega certas características de personalidade, certas representações mentais e 

experiências de vida. Além disso, o comportamento parental é ainda influenciado por 

todo um conjunto de situações que incluem as características da criança, estrutura da 

família, condições sócio-económicas, profissão, amigos e redes sociais de apoio, tensões 

várias, etc. 

   

Por outro lado, ao considerar-se as atuais condições de existência na sociedade, 

destacam-se as que dizem respeito à alteração de valores relativamente à mulher e à 

criança. A emancipação da mulher é um facto que, para além de induzir profundas 

alterações socioeconómicas na coletividade em geral; do ponto de vista psicológico, 

expressa modificações profundas na própria maneira de estar, de ser e de querer da 

mulher nas sociedades atuais. As transformações económicas e sociais conhecidas nos 

finais do século XX, conduziram as mulheres a terem cada vez mais atividades fora de 

casa, adquirindo novos direitos, novas responsabilidades e uma nova imagem. À 

desintegração das grandes famílias tradicionais e à transformação da condição e do 

papel da mulher segue-se o surgimento de novos problemas e novas necessidades em 

matéria de educação para a infância, sobretudo no que diz respeito à faixa etária que vai 

dos zero aos seis anos. 

 

Vários estudos apresentam as alterações que a família tem sofrido no final do 

século XX (Pérez-Díaz, Chulia & Valiente, 2000; Flaquer, 2000; Meil, 1999): a 

diminuição dos casamentos, o aumento das uniões de facto, a fragilidade das uniões 

com o aumento dos divórcios, as famílias monoparentais e recompostas, o aumento da 

idade média do casamento, a diminuição brusca da natalidade, o aumento de crianças 

nascidas fora do casamento, a incorporação massiva da mulher no trabalho fora do lar, 

consequentemente com a igualdade de status entre o homem e a mulher, etc. Não se está 

perante um “fim da família”; mas sim, perante uma das muitas mutações que têm 

ocorrido ao longo da história (Goody, 2001). 

 

Hoje em dia, temos vários tipos de configurações familiares, entre as quais se 

destacam:  

1) famílias nas quais convivem filhos, pai, mãe e avós (família extensa);  

2) famílias de pai, mãe e filhos (família nuclear);  
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3) famílias nas quais convivem os filhos unicamente com o pai ou com a mãe 

(famílias monoparentais) e que se possam constituir a partir de:  

a) maternidade ou paternidade biológica ou adotiva em solitário;  

b) morte de um dos conjugues;  

c) separação, divórcio ou anulação do vínculo enquanto casal. 

 

Contudo, existem também famílias designadas de famílias multiproblemáticas. 

Intuitivamente, a designação famílias multiproblemáticas dirige-nos o pensamento para 

pessoas pobres que acumulam a vivência de múltiplos problemas, mas esta é apenas 

uma parte do conceito. A especificidade do conceito está em revelar famílias de 

interação caótica, as quais se encontram em todos os grupos sociais, culturais e 

económicos, as famílias pobres são somente a parte mais exposta perante a comunidade 

e os serviços sociais. 

 

O conceito de famílias multiproblemáticas surgiu por volta de 1950, pela mão de 

investigadores e profissionais no âmbito da ação social, tendo sido, pouco mais tarde, 

absorvido igualmente para a saúde mental (Mazer, 1972). Nos primórdios, identificava 

famílias de baixo estatuto socioeconómico, no limiar da pobreza, não tendo como 

propósito esclarecer relações interpessoais, sociais ou familiares. A emergência desta 

noção é contingente às transformações da sociedade industrial. Até aí, as famílias 

tinham uma vivência profundamente comunitária: viviam nas ruas, trabalhavam nos 

campos e partilhavam tarefas e espaços com os vizinhos. A industrialização isola 

pessoas e famílias abrindo espaço para a vida privada: trabalha-se em fábricas, 

esvaziam-se as ruas, as pessoas movimentam-se apressadamente, na hora de entrada e 

saída dos empregos, cada um procura chegar a casa, descansar e preparar o novo dia de 

trabalho. 

 

Associado ao desenvolvimento industrial desponta o Estado providência, 

apoiado em ideias e obrigações de solidariedade. Em Portugal, o Estado providência deu 

os primeiros passos durante o Governo de Marcelo Caetano. Nessa altura lançaram-se 

as primeiras medidas no sentido de efetivar políticas de cariz social, mediante a ação 

pública e através de um Estado central. No entanto, é apenas após a revolução de 25 de 

Abril de 1974 que as políticas governativas tenderam para a institucionalização de 

políticas sociais e para o modelo do Estado providência. As famílias mais pobres ou 
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carentes são agora, invadidas na sua privacidade, para receberem o apoio do Estado. 

Esta nova conjuntura é bastante diferente da anterior: quando se vivia na comunidade 

com o espaço privado reduzido, a usurpação do íntimo era comum a todos; nas novas 

circunstâncias só ocorre com aqueles que, aos olhos sociais, não cumprem as suas 

tarefas familiares. 

 

As famílias multiproblemáticas (ou severamente disfuncionais) distinguem-se 

pela presença de um ou mais sintomas sérios e graves de longa duração e forte 

intensidade (Weizman, 1985). São famílias em que a violência, abuso de substâncias, 

incesto e outros sintomas severos coexistem por longos períodos de tempo. Não são 

famílias que vivem um stress meramente situacional, apesar de uma ocorrência as poder 

trazer à intervenção, apresentam uma história mórbida, repleta de exemplos de 

tratamentos falhados, desenvolvimento de sintomas nos seus membros, crises familiares 

múltiplas, instabilidade profissional e funcionamento interpessoal seriamente afetado. 

 

As famílias multiproblemáticas são aquelas em que os sintomas individuais, 

apesar de múltiplos e variados, jogam um papel secundário face ao sintoma familiar: 

tendência para o caos e desorganização (Linares, 1987). Em suma, identificam-se por 

este estilo relacional e pela presença de uma série de problemas que afetam um número 

indeterminado de membros, podendo variar, tanto na qualidade como na quantidade, 

dentro de amplas margens (Linares, 1987; Alarcão, 2000). 

 

Em cada uma destas famílias é possível, sem dificuldade, elencar um conjunto 

de problemas: maus tratos, alcoolismo, prostituição, delinquência, toxicodependência, 

insucesso escolar, depressões, psicoses... A estas condições perspetivadas, quase sempre 

dum prisma social, associam-se comprometimentos de saúde, como doenças crónicas 

e/ou deficiências.  

 

O conceito de família multiproblemática é, tipicamente, associado à pobreza e ao 

baixo-estatuto socioeconómico; no entanto, esta ligação não é precisa, pois um grupo 

familiar que corresponda à definição pode encontrar-se em qualquer estrato social, 

cultural e económico. Esta confusão acontece porque as famílias pobres constituem um 

núcleo quantitativamente relevante e, acima de tudo, mais visível, destacando-se perante 

os técnicos e a comunidade.  
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Estima-se que os debates atuais em torno do conceito de pobreza se iniciaram 

em finais do século XIX, no Reino Unido, na altura, pobre era aquele cuja força de 

trabalho não assegurava o seu sustento. Durante longo tempo, as discussões sobre esta 

noção centraram-se na distinção entre definições estruturais e culturais, em que as 

primeiras valorizam fatores externos e as segundas, internos (Gauthier & Mercier, 1994). 

Na perspetiva estrutural, a pobreza explica-se por um conjunto de constrangimentos 

derivados, sobretudo, de uma organização social deficiente e não de carências 

individuais. Para o modelo cultural, onde se destaca o conceito de cultura da pobreza 

(Lewis, 1967), aqueles que não conseguem participar socialmente em igualdade 

desenvolvem subculturas, que representam táticas de sobrevivência e se perpetuam e 

transmitem às gerações seguintes. 

 

Contudo, existem pontos comuns a estas perspetivas: a pobreza só existe num 

contexto de interação social e em função de uma norma comum aceite. Para os 

estruturais, constitui uma lacuna social absoluta; para a abordagem cultural, relaciona-se 

com falhas nos requisitos para funcionar bem no grupo de pertença (Gauthier & Mercier, 

1994). Em suma, estas duas aproximações ao conceito de pobreza concentram-se em 

carências no ser e do ter, as quais podem conduzir a faltas materiais e ao isolamento 

social e, algumas vezes, à combinação de ambos. 

 

Em qualquer dos casos, a fonte da pobreza está na estrutura social, a qual não 

permite a todos os membros participar inteiramente nas condições de vida disponíveis 

no meio. O reconhecimento da existência da pobreza e do contributo social para que 

surja e persista, tem como consequência a indispensabilidade de assentar medidas de 

auxílio que contribuam para a sua diminuição ou supressão. 

 

A ação comunitária que daqui advém, marcou os últimos anos em vários 

domínios e permitiu compreender que a pobreza não se resume à falta de rendimentos, 

mas alarga-se à fragilidade da inserção social e da participação no modo de vida 

comunitário. Mais recentemente, a partir destas ideias, sobressai a noção de exclusão 

social, entendida como uma situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas pela 

sociedade (Amaro, 2000). A exclusão social pode implicar privação, falta de recursos 

ou, mais amplamente, ausência de cidadania. Trata-se de um conceito multidimensional, 

exprimindo-se nos seguintes aspetos do quotidiano real do indivíduo (Amaro, 2000): 
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- O ser, a personalidade, dignidade, autoestima e reconhecimento individual. 

- O estar, relativo às redes de pertença social (desde a família, vizinhança, à 

sociedade). 

- O fazer, relacionado com as tarefas realizadas e socialmente reconhecidas (sob 

a forma de emprego remunerado, ou trabalho voluntário não remunerado). 

- O criar, ou seja, a capacidade de empreender, assumir iniciativas, definir e 

concretizar projetos, inventar e criar ações. 

- O saber designa o acesso à informação (formal ou informal), necessária à 

tomada de decisões e capacidade crítica face à sociedade e ambiente. 

- O ter dirige-se ao rendimento, poder de compra e acesso a níveis de consumo 

médios, inclui a capacidade de estabelecer prioridades de aquisição e consumo. 

 

A exclusão equivale à não realização de algumas ou de todas estas dimensões, 

com esta formulação distingue-se exclusão social e pobreza, correspondendo esta última 

à exclusão social a nível do ter. Convém esclarecer que a exclusão social coexiste e 

ganha significado na ligação com a inclusão social, os dois caminhos sociais mantêm-se 

num jogo de trocas, ora simétricas ora complementares (Moller & Hespanha, 2002).  

 

A exclusão ou marginalização de um sistema é compensada pela inclusão noutro 

(s) sistema (s). Esta complementaridade resulta na não exclusão de alguém de todos os 

sistemas, os ditos excluídos são aqueles que não participam nos sistemas julgados 

socialmente adequados, mas integram sistemas paralelos. Assim se compreende que os 

ditos incluídos possam não notar a existência de excluídos (e vice-versa), já que as suas 

vidas não se cruzam, coexistem em contextos paralelos (Moller & Hespanha, 2002). 

 

O conceito de inclusão/exclusão social é útil na compreensão dos modos de vida 

das famílias multiproblemáticas, uma vez que não são necessariamente pobres, mas 

excluídas em alguns dos âmbitos apresentados e incluídos noutros. Percebe-se, então, 

que as famílias multiproblemáticas, pela sua falta de autonomia, vão sendo incluídas nos 

sistemas de apoio existentes na comunidade e vão sendo excluídas dum sistema familiar 

autónomo. Simultaneamente, ao serem excluídas dos meios de vida considerados 

socialmente mais aceitáveis, são incluídas nos sistemas menos aceitáveis. Este 

mecanismo acentua-se, fazendo com que a rede destas famílias seja composta apenas 

por iguais e profissionais. 
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Nas famílias multiproblemáticas são frequentes as brechas nas definições de 

papéis, uma vez que não se encontram firmemente estabelecidos ou solidificados, 

notando-se inconsistência e falta de controlo (Weizman, 1985). Na vida destes sistemas 

encontra-se uma estrutura caracterizada por repetidas ruturas e reconstituições (Linares, 

1987), salientam-se principalmente, os múltiplos acontecimentos relativos a relações 

amorosas que começam e terminam em pouco tempo, seguindo-se outra e outra do 

mesmo género. Se esta é a mais comum, encontram-se, também, situações de 

emigrações frequentes, ou de zangas consecutivas que levam à saída de um membro e 

ao seu regresso pouco tempo após. 

 

As estruturas destas famílias problemáticas foram identificadas por Cancrini, 

Gregório e Nocerino (1997) como: pai periférico, casal instável, mulher só e família 

petrificada. A estrutura designada por pai periférico distingue-se pela presença de uma 

figura parental desocupada ou subocupada (em termos de emprego), com um nível de 

instrução e de competências modesto, ocupando um papel secundário a nível económico 

e emocional. Quase sempre apresenta circunstâncias de vida, inerentes à sua ocupação 

profissional ou a problemas com a justiça, que o obrigam a longas ausências, 

debilitando a relação com os filhos e, mesmo, com todo o grupo familiar. Quando estes 

agregados recorrem ao apoio de serviços sociais são representados pela mãe que 

facilmente descreve o pai como violento, alcoólico, infiel e incapaz de ocupar-se da 

família. Mesmo se a mãe se esquiva a este tipo de comentário, os profissionais tiram 

essa conclusão. 

 

Este pai ausente é, em geral, difícil de localizar; no entanto, quando se torna 

presente constitui, muitas vezes, uma surpresa agradável, por se revelar uma figura 

menos instável do que a descrição de terceiros sugeria. As razões da perifericidade 

casam-se com a falta de responsabilidade e/ou com uma profunda desconfiança das 

próprias capacidades. Por exemplo, enquanto chefe de família pode sentir-se 

envergonhado e humilhado por ter de recorrer a um serviço, evidenciando desta forma 

as próprias incompetências. 

 

As mulheres mantêm uma atitude pouco consistente e clara em relação às figuras 

masculinas, especialmente no contacto com os serviços: têm o cuidado de os criticar ou 

manter afastados, amparando uma visão negativa do seu envolvimento, mas defendem-
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nos igualmente com intensidade. Provavelmente, as mulheres sentem que enquanto 

casal têm um vínculo, se este laço se mantém o homem é defendido, se há um corte, a 

mulher sente-se legitimada para a difamação. 

 

Outra das estruturas é o casal instável, espelhando casos de casamentos ou 

relações esporádicas entre pessoas (muito) jovens, que não conseguem constituir uma 

família autónoma (a nível económico, habitacional...). 

 

Normalmente, a relação é fugaz, dela permanecem como único testemunho os 

filhos. Terminada a relação, são frequentes os conflitos legais pela custódia das crianças, 

a reorganização familiar conflui, muitas vezes, numa família extensa centralizada na 

figura da avó (quase sempre a materna). Nestas circunstâncias, vive-se o risco de a avó 

assumir o papel de mãe da(o) sua (eu) filha(o) e do(s) neto(s), esta configuração 

costuma designar-se por avó ausente. 

 

A estrutura denominada mulher só, refere-se a famílias constituídas por uma 

mulher de estatuto social e cultural modesto que decide criar sozinha filhos de vários 

pares, após várias relações que não se mostraram estáveis. Invariavelmente, trata-se de 

mulheres que viveram em instituições ou com a vida estruturada em torno da 

prostituição, outras atividades marginais ou subalternas. Raramente o vínculo pelos 

filhos consegue mudar a desorganização e, tipicamente, o tribunal de menores toma 

conta das crianças. 

 

Por fim, a estrutura da família petrificada emerge na sequência de um trauma 

dramático e imprevisto, o qual determina uma modificação brusca dos níveis de 

funcionamento do sistema. Um acontecimento (morte de um filho, intervenção violenta 

do tribunal, despedimento dos pais por falência da empresa em que trabalhavam...) 

interfere nos papéis dos diferentes membros, petrificando-os. Em consequência, 

desenrola-se um círculo vicioso em que à incapacidade funcional se unem a 

desorganização e a intervenção descoordenada dos serviços. Nestes casos, a procedência 

social e nível cultural são, vulgarmente, menos débeis e as potencialidades de 

ultrapassar a conjuntura desfavorável, mais fortes. 
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Nas famílias multiproblemáticas escasseia o sentido de objetivos familiares, as 

energias são gastas em conflitos imediatos, situações de emergência e sobrevivência 

(Weizman, 1985). Daqui resulta que as funções familiares sejam realizadas de forma 

bastante insatisfatória, tanto nos aspetos de ordem mais organizativa (suporte 

económico, gestão da casa, educação, saúde, proteção dos filhos...) como nos mais 

relacionais (gestão de conflitos, estabilidade emocional dos filhos, intimidade, 

estabilidade afetiva) (Alarcão, 2000). Este panorama estimula a procura de pessoas 

externas ao sistema para suprirem as necessidades, essa presença concorre para que a 

família diminua a sua dedicação e aumente os sentimentos de incompetência. 

 

Torna-se necessário reinventar a família, mas tal não deverá ser feito com um 

novo modelo, mas sim através da sobrevivência das múltiplas formas de família (Beck-

Gernsheim, 2003). Por outro lado, Alain Touraine (1997), fala de uma crise da 

instituição familiar na “des-modernização” como um processo paralelo da 

“desinstitucionalização” e da “des-socialização” da família. Se por um lado, 

inicialmente a família não vive nos limites institucionais, mas sim da comunicação entre 

os seus membros; por outro lado, começa a perder a sua estrutura básica e a sua função 

primária de socialização num conjunto de normas e valores sociais. Esta des-

socialização da família refere-se à “la desaparición de los papeles, normas y valores 

sociales mediante los que se construía el mundo vivido” (Tourraine, 1997, p.47) que 

afeta primeiramente a sua capacidade socializadora. As instituições familiares têm 

perdido a sua capacidade de marcarem as subjetividades com a seu progressivo 

enfraquecimento para ajustarem as condutas, o que no plano pessoal se vive uma perda 

das bases que orientam a conduta das pessoas. As novas formas de regulação familiar, 

são sem dúvida, mais débeis nos processos de socialização, também porque se 

encontram imersas no individualismo de uma sociedade de risco, apelando às crianças 

que construam criativamente as suas próprias trajetórias (Dubet & Martuccelli, 1996). 

 

Numa sociedade desinstitucionalizada pode-se questionar a teoria da sociologia 

clássica da socialização como um processo de interiorização normativa e cultural 

(Martuccelli, 1998; Dubet, 2002). Segundo Parsons (1964) e Merton (1968), o indivíduo 

incorpora os valores do sistema social, ao mesmo tempo que chega a ser autónomo. A 

socialização permite que os sujeitos adquiram através das instituições (escola, família e, 

se for o caso, igreja), os valores que assegurem o funcionamento social. Postulava-se 
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uma homologia entre os valores sociais, para se chegar a ser um membro autónomo 

dessa sociedade pela interiorização de normas e esquemas de atitudes comuns da 

sociedade ou de um grupo social determinado. O indivíduo, corretamente socializado, 

deve ser capaz de atuar autonomamente, ao mesmo tempo em que se adequa às normas 

sociais estabelecidas. O livro “La educación moral” de Durkheim poderia ser a melhor 

amostra dessas perspetivas para a escola pública. Todavia, a psicanálise e a teoria 

evolutiva de Piaget, mostravam os processos de socialização e “subjectivização”. 

 

A desinstitucionalização implica uma diminuição dos mecanismos de integração 

social através das instituições, o que provoca uma “des-socialização”. A construção 

moral dos indivíduos já não viria a ser obtida pela interiorização da autoridade moral 

das normas e do auto controle, que lhes permitia serem membros da sociedade. O 

processo de “subjectivização” já não caminha paralelo ao de socialização, há de facto 

uma dissociação. Isto faz com que os indivíduos, na ausência de modelos “prescritivos”, 

tenham que inscrever a sua ação nas situações existentes, fazendo frente a cada situação 

social com uma diversidade de possíveis ações ou posições. Há, então, uma tensão entre 

as normas da instituição escolar e os códigos da cultura juvenil, o que torna penosa a 

tarefa de educar. Se as regras já não estão dadas e os antigos ajustes desapareceram, a 

própria motivação dos alunos tem de ser construída pelo docente. Esta situação agrava-

se quando se acumulam tarefas que antes eram assumidas pelas famílias, chegando a 

pedir à escola o que a família já não está em condições de dar (educação moral e cívica, 

orientação, afetividade). 

 

Numerosas análises sociológicas mostram como a capacidade educadora e 

socializadora da família está-se eclipsando progressivamente, o que converte o centro 

educativo, numa «instituição total»: assumir, sem grandes contradições, tanto a 

formação integral da personalidade (formação moral, cívica e de socialização primária), 

como o desenvolvimento cognitivo e cultural mediante o ensino de um conjunto de 

“saberes”, agora mais instáveis e complexos. Uma vez que o núcleo básico da 

socialização já não está assegurado pela família, transfere-se para os centros educativos, 

produzindo-se uma “primarización de la socialización secundaria de la escuela” 

(Tedesco, 1995, p. 36). 

 



__________________________________    CAPÍTULO II    ___________________________________ 

 

207 

 

Há uma tendência crescente das famílias a delegar a responsabilidade na escola, 

demitindo-se, em parte, das suas funções educativas primárias neste terreno. A 

solicitação para que a escola eduque em tais dimensões não pode converter-se num 

recurso instrumental, no qual se transferem para as escolas determinados pedidos e 

aspirações sociais que, na realidade, têm a sua origem e lugar num contexto social mais 

amplo (extra escolar); contudo, também devem ser implicados outros âmbitos sociais e 

instâncias mais poderosas (meios de comunicação, estruturas, de participação política, 

família, etc.), acometendo ações paralelas. Por outro lado, se não se deseja gerar 

expectativas sociais infundadas de que todos os problemas vão ser resolvidos só com a 

intervenção da escola, deixando os docentes com uma grave responsabilidade, deve-se 

implicar (também por parte das escolas) os restantes agentes sociais e educativos. 

 

No entanto, frente às queixas continuadas dos professores da escassa 

participação das famílias na educação de seus filhos, algumas análises sociológicas, 

como o relatório do INCE (González-Anleo, 1998), o estudo da Fundação Santa Maria 

(Elzo, Orizo, González-Anleo, González Blasco, Laespada & Salazar, 1999) ou o de 

Pérez Díaz, Rodríguez e Sánchez Ferrer (2001) para a Fundación La Caixa, mostram 

um alto grau de compromisso familiar bem como níveis de confiança destacáveis na 

escola em relação à educação de seus filhos, percebendo-se inclusive congruência entre 

as atitudes fomentadas pela escola e pela família. Segundo estes estudos, ambas as 

instituições costumam manter atitudes convergentes, ainda que no caso das famílias 

desestructuradas, são precisamente aquelas que mais precisam da dita cooperação, no 

entanto, tais envolvimentos não acontecem. 

 

 

3. A Família e o Jardim de Infância como Contextos de 

Desenvolvimento 

 

A família e a escola são duas instituições cuja origem e evolução se encontra 

intrincada. 

 

Na Idade Média o serviço doméstico confunde-se com aprendizagem, forma 

muito geral de educação As crianças aprendiam através da prática doméstica, a vida 
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privada e o trabalho não se distinguiam (Ariés, 1973). O serviço doméstico servia para 

transmitir aos mais novos os conhecimentos, a experiência e os valores que era suposto 

o ser humano possuir. A educação organizava-se através dessa aprendizagem. 

 

As crianças normalmente não iam para a escola, essa seria a exceção, a regra 

seria a saída da sua família, a ida para outra (com ou sem contrato) para aprenderem. A 

aprendizagem fazia-se de forma direta, de uma geração para outra, sendo assegurada 

pela participação das crianças na vida dos adultos. 

 

O sentimento de família não era alimentado, uma vez que as crianças saíam 

pequenas e só voltavam já adultas. A partir do século XVIII e, principalmente, com o 

advento das escolas de massas (séculos XIX e XX), a extensão da frequência escolar 

implica que as crianças fiquem com a sua família. A substituição da aprendizagem 

prática pela escola permite a aproximação dos pais aos seus filhos. O sentimento de 

família desenvolve-se quando a escola se torna um instrumento normal de iniciação 

social (Ariés, 1973). 

 

As ligações escola-família sempre existiram, mantidas, até há bem pouco tempo, 

num nível de afastamento considerado desejável. Isto apesar de os livros de educação do 

século XVIII já insistirem nos deveres dos pais em relação aos assuntos do colégio e ao 

precetor: supervisionar os estudos, a repetição das lições (Ariés, 1973) 

 

No início do século XIX, a maioria das famílias não tinha meios para frequentar 

a escola pública, esta era frequentada, quase exclusivamente, por crianças de meios 

populosos, as famílias privilegiadas contratavam precetores que no domicílio 

respondiam às necessidades de educação dos filhos. 

 

As famílias desfavorecidas estão mais preocupadas com a sobrevivência 

quotidiana, por isso, trabalham de sol a sol Acrescentando-se a isto que são pessoas 

iletradas, consideradas ignorantes e, assim, sem uma palavra importante a dizer. Criou-

se a ideia de que as obrigações dos pais seriam enviar os filhos à escola, devidamente 

vestidos, limpos e alimentados. Aos professores competia transmitir os conhecimentos. 
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As alterações nas atividades de ligação escola-família deveram-se a mudanças 

em várias frentes: família, escola, aspetos socioculturais e, também, a dados de 

investigação em educação (Montandon, 1987). 

 

Do lado da família, temos as transformações relativas ao lugar da criança na 

família e à crescente dimensão afetiva dessa relação. Há ainda a considerar estabilização 

das famílias, através do controlo dos nascimentos e diminuição da mortalidade infantil, 

melhoria do nível de vida das famílias, deixando tempo para se preocuparem com o 

futuro e a promoção dos filhos e o aumento do nível de escolarização e cultural dos pais. 

 

O sistema escolar, também, tem sofrido alterações. Veja-se a extensão da 

escolaridade obrigatória, a democratização do ensino, a mudança nos conteúdos e 

métodos de ensino. A escola assume tarefas mais amplas de educação, até aí da 

competência da comunidade civil e religiosa e mesmo da família. 

 

A nível sociocultural nota-se o acentuar da ideologia de participação, fruto do 

aumento da instrução da população, assim como a grande difusão do discurso 

especializado sobre educação. A investigação científica, também, tem vindo a salientar 

o papel e a influência da família no desempenho escolar dos alunos e, a partir daí, realça 

a necessidade de uma ligação mais próxima e institucionalizada. Vejamos algumas 

influências pedagógicas decisivas para a valorização da relação escola-casa: os 

pioneiros da nova pedagogia (Decroly, Freinet, Montessori, Piaget) estudam o impacto 

da família nos desempenhos escolares (Marjoribanks, Bloom); o aparecimento de 

teorias que atribuem o insucesso a fatores de personalidade e inteligência; outras teorias 

que atribuem o desempenho das crianças ao seu meio familiar, aos handicaps culturais; 

os modelos que tentam explicar as desigualdades entre os alunos pela escola, a sua 

organização e estruturas, por exemplo, pelo número de alunos na turma, pela 

qualificação dos professores e pelos curricula; ou, ainda, pela lógica da reprodução, das 

novas abordagens que colocam o acento na importância das interações família-escola 

(Bloom, Goodlad). 

 

Notam-se mudanças no sentido preconizado para a cooperação família-escola: 

nos anos 60, do século 20, pede-se aos pais que deem um encorajamento às 

aprendizagens escolares dos seus filhos; nos anos 70, do século 20, existia vagamente a 
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ideia de uma complementaridade recíproca família-escola; já nos anos 80, do século 20, 

recomenda-se aos professores que estabeleçam uma colaboração estreita com as 

famílias a fim de melhor situar as crianças no seu meio e de suscitar o envolvimento dos 

pais nos assuntos da escola e nas atividades escolares do seu filho. 

 

Esta mudança está próxima daquela que se refere ao insucesso escolar 

Inicialmente o acento foi colocado no aluno, nas suas características (inteligência, 

aptidões), depois começou-se a olhar mais o ambiente social e familiar; posteriormente, 

centra-se na escola, na sua organização, estruturas e nos professores; finalmente, 

salienta-se a importância da relação escola-família ou pais-professores (Barros de 

Oliveira, 1994). 

 

A aproximação entre pais e professores torna-se um fator essencial para o 

sucesso das aprendizagens e do desenvolvimento da criança. Tal está intimamente 

ligado ao facto da aprendizagem ser de relação entre toda a comunidade (educativa). 

 

Os papéis da família, da escola e da comunidade no desenvolvimento e na 

aprendizagem das crianças têm sido vistos de forma diferente ao longo dos tempos. 

 

Diogo (1998) regista as seguintes etapas de evolução na análise da influência 

exercida por estas instituições: 

 

(1) A escola e a família são instituições com objetivos e práticas diferentes, 

exercendo influências separadas sobre as crianças. Apenas comunicam quando existem 

problemas que o requerem. Aquele autor aponta, como referência desta corrente, as 

conceções apresentadas por Parsons (1959) e Waller (1932). 

 

(2) A família, a escola e a comunidade articulam-se de forma sequencial. A 

família tem a obrigação de preparar a criança para a escola, visto que lhe cabe 

acompanhá-la nos primeiros anos de vida, que são determinantes para o seu sucesso 

futuro. A partir da entrada na escola, passa a ser esta instituição a responsável pela 

educação da criança e do jovem, até à idade em que possa ser ele a assumir a 

responsabilidade pela sua formação. Como referência desta corrente, Diogo (1998) 

aponta Freud (1975) e Piaget e lnhelder (1969). 
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(3) No modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), a família, a escola e a 

comunidade são representadas por círculos concêntricos embutidos, pretendendo-se 

salientar a importância dos múltiplos contextos em que o indivíduo se integra e 

movimenta. 

 

(4) Mais recentemente, Epstein (Sanders & Epstein, 1998) desenvolveu a teoria 

da sobreposição das esferas de influência, que integra e desenvolve o modelo de 

Bronfenbrenner. A família, a escola e a comunidade são representadas por esferas 

parcialmente sobrepostas, representando, a área de sobreposição, a articulação entre as 

três esferas. 

 

Bronfenbrenner (1979) elaborou o modelo ecológico do desenvolvimento 

humano, segundo o qual o desenvolvimento do ser humano é condicionado não apenas 

pelas características do indivíduo, mas também por todos os sistemas contextuais em 

que ele se insere. Estes sistemas não são independentes, estando cada um deles contido 

no seguinte. O modelo apresenta uma macroestrutura com quatro níveis interligados: o 

microssistema, o mesossistema, o exossistema e o macrossistema. O autor compara-o a 

uma boneca russa, dentro da qual está contida outra mais pequena, que, por sua vez, 

contém ainda outra mais pequena, e assim sucessivamente. Como salienta Silva (2003), 

esses níveis não estabelecem relações laterais entre si, mas relações de inclusão. 

 

O microssistema é o nível mais interno. O contexto microssistémico é o mais 

imediato; ou seja, aquele que contém a pessoa em desenvolvimento, por exemplo, a casa 

e a escola. Compreende as relações entre as pessoas presentes no mesmo contexto e a 

natureza desses vínculos. Neste nível, uma das unidades básicas de análise é a díade que, 

envolvendo duas pessoas, se caracteriza por relações recíprocas (Bronfenbrenner, 1979). 

A relação diádica é um contexto privilegiado para o desenvolvimento, devido às suas 

características de reciprocidade de envolvimento afetivo (Diogo, 1998).   

 

Bronfenbrenner (1979) chama a atenção para a importância de se reconhecer que, 

numa relação deste tipo, as mudanças evolutivas atingem não só a criança, mas também 

o adulto que se ocupa dela habitualmente (mãe, pai, avós, professores, etc.). O autor 

atribui também um papel importante no desenvolvimento humano aos sistemas que 

designa como N + 2, ou seja, tríades ou estruturas interpessoais maiores. Trata-se do 
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princípio triádico, que reflete a importância da presença e da qualidade da participação 

de outras pessoas (familiares, vizinhos e amigos, por exemplo), para que uma díade 

possa servir de contexto efetivo para o desenvolvimento. Este será posto em causa, 

enquanto sistema, se essas pessoas não existirem ou se o seu papel for destrutivo e não 

de apoio. 

 

Das relações interpessoais que, como foi exposto, começam por ser diádicas para, 

rapidamente, envolverem outros adultos e crianças, decorrem as atividades molares, que 

Bronfenbrenner (1979) considera terem uma importância crucial no desenvolvimento 

humano. Entre elas conta-se, por exemplo, a aquisição da linguagem. 

 

No segundo nível, encontra-se o mesossistema. Os contextos em que o indivíduo 

participa – como, por exemplo, a família e a escola – não são vistos separadamente, 

passando a considerar-se as relações entre eles, nomeadamente a existência e a 

qualidade dessas relações. Exemplificando, Bronfenbrenner (1979) diz que a capacidade 

da criança para aprender poderá, eventualmente, depender menos da forma como é 

ensinada do que da existência e da qualidade da relação estabelecida entre a escola e a 

família. 

 

No terceiro nível, encontra-se o exossistema, que se refere à existência e à 

qualidade das relações entre contextos em que a pessoa não participa diretamente, mas 

que podem afetar os contextos imediatos em que ela se encontra. Bronfenbrenner (1979) 

aponta, como exemplo, o poder do efeito das condições de emprego dos pais sobre o 

desenvolvimento das crianças. 

 

O princípio triádico, que caracteriza as relações entre os indivíduos, aplica-se 

também às relações entre os contextos, uma vez que a capacidade de cada um para 

promover eficazmente o desenvolvimento, depende da existência e da natureza das 

interconexões sociais entre os vários contextos. Essa capacidade depende de vários 

fatores, entre os quais a participação conjunta, a comunicação e a existência, em cada 

contexto, de informação relativa ao outro. Consequentemente, o sucesso educativo da 

criança na escola, está relacionado com a forma como os contextos escola e família se 

relacionam e interagem. 
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No último nível, encontra-se o macrossistema, constituído por padrões da 

ideologia e da organização social das instituições sociais comuns a uma determinada 

cultura ou subcultura. Implica que, dentro de uma sociedade ou grupo social em 

particular, a estrutura e a substância do micro, do meso e do exossistema tendem a ser 

idênticas e os sistemas tendem a funcionar de forma semelhante. Entre grupos sociais 

diferentes, podem existir diferenças consideráveis nas propriedades ecológicas dos 

vários contextos sociais como ambientes para o desenvolvimento humano. 

 

Por outro lado, pode verificar-se uma modificação da estrutura dos contextos de 

uma sociedade que, por sua vez, produzirá modificações na conduta e no 

desenvolvimento dos indivíduos (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Bronfenbrenner (1979) realça a importância do conceito de transição ecológica, 

que define como uma mudança de papel (ex: nascimento de um irmão) ou de contexto 

(ex: entrada numa nova escola). As transições ecológicas têm grandes implicações no 

desenvolvimento da criança. Diogo (1998) afirma que elas constituem a fase mais 

crítica da participação multicontextual e que Bronfenbrenner “relaciona o insucesso, o 

isolamento e a alienação dos jovens com fenómenos mesossistémicos, que traduzem 

ruturas nas interconexões entre os diferentes contextos que envolvem os jovens: família, 

escola, grupo de amigos, mundo do trabalho” (Diogo, 1998, p. 58). Este autor reforça a 

importância da perspetiva ecológica atualmente, devido às mudanças que têm ocorrido 

nos contextos familiares, tendo-os tornado menos favoráveis à promoção da 

socialização das crianças. 

 

Sendo a existência de interconexões entre a escola e a família fundamental para 

o sucesso educativo e académico da criança, as transições que vão acontecendo, ao 

longo da escolaridade, entre as escolas dos diversos ciclos e níveis de ensino, poderão 

ser promotoras de sucesso ou de insucesso, consoante a natureza das interconexões 

entre as diferentes escolas e entre estas e as famílias. 

 

A teoria da sobreposição das esferas de influência de Epstein (Sanders & Epstein, 

1998), integra e desenvolve o modelo de Bronfenbrenner, contempla perspetivas 

educacionais, sociológicas e psicológicas acerca das organizações sociais e 

investigações sobre os efeitos da família, da escola e da comunidade nos resultados 
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educativos. Um princípio fundamental desta teoria consiste no facto de determinados 

objetivos, tais como o sucesso académico, serem do interesse mútuo da família, da 

escola e da comunidade e serem mais eficazmente atingidos através da ação coordenada 

dessas instituições. Desta forma, enfatiza a importância de a escola, a família e a 

comunidade trabalharem em conjunto para satisfazerem as necessidades das crianças. 

 

Esta teoria surge representada graficamente por três esferas parcialmente 

sobrepostas, simbolizando a família, a escola e a comunidade. A área de sobreposição 

das esferas corresponde à articulação entre esses três contextos. A representação gráfica 

inclui uma estrutura interna e uma externa. 

 

Considerando a estrutura externa, a área de sobreposição pode ser aumentada ou 

diminuída, devido à influência de dois grupos de fatores: (a) as atitudes, os valores, as 

experiências e as práticas das famílias, das escolas e das comunidades; e (b) o tempo, 

incluindo, entre outros aspetos, a idade e o nível de escolaridade dos alunos. Estes 

fatores influenciam a quantidade e a qualidade das atividades desenvolvidas em comum 

pela escola, pela família e pela comunidade (Sanders & Epstein, 1998). 

 

A estrutura interna mostra onde e como as interações ocorrem dentro e através 

dos contextos da escola, da família e da comunidade. Consiste nas interações que 

podem ser ativadas quando as pessoas, nesses contextos, comunicam e trabalham em 

conjunto. A criança é o principal foco dessas interações e o seu principal ator. 

 

As ligações entre a escola, a família e a comunidade podem dar-se a um nível 

institucional, envolvendo todas as famílias, crianças, professores e comunidade, ou a um 

nível individual, envolvendo um professor, um encarregado de educação, uma criança, 

um parceiro da comunidade ou um pequeno grupo (Epstein, Sanders, Salinas, Jansorn & 

Van Voorhis, 1997). 

 

Quando as interações entre a escola e a família são positivas e existe um trabalho 

em parceria, os alunos aprendem a valorizar mais a escola, porque veem que ela é 

valorizada pela sua família. Desta forma, a colaboração entre a escola e as famílias 

promove, nas crianças, sucesso escolar, autoestima, atitudes positivas face à 

aprendizagem, independência e realização pessoal (Diogo, 1998) . 
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Marques (2001) e Villas-Boas (2000) reforçam a importância da existência da 

zona de influência comum, correspondente à interseção das três esferas, mas lembram, 

que existem zonas de influência específica e exclusiva, como por exemplo, a ação 

pedagógica e didática dos professores e a ação educativa dos pais. Daqui decorre, como 

Silva (1994a) salienta, que essa zona de sobreposição seja alvo de uma negociação 

constante e apresente fronteiras flutuantes, que a escola deve procurar alargar, mantendo 

contudo, a consciência de que a sobreposição não pode ser total. 

 

No entanto, Silva (2003) destaca o facto de este modelo considerar a criança 

como um ator central da relação escola-família; contudo, o seu papel nessa relação é 

frequentemente esquecido. Um aspeto crucial do modelo das esferas que se intersetam é 

o papel da criança na parceria escola-família. O modelo baseia-se na assunção de que a 

aprendizagem, o desenvolvimento e o sucesso das crianças, no sentido lato, constituem 

a principal razão para a parceria casa-escola. As crianças não são passivas neste 

processo; elas são os principais atores do seu próprio sucesso na escola. “A teoria das 

esferas de influência que se intersetam é concebida para encorajar a investigação sobre 

os efeitos nas crianças de ligações específicas entre escolas e famílias.” (Silva, 2003, 

p.95). 

 

Villas-Boas (2001) e Diogo (1998) consideram que o modelo de sobreposição 

das esferas de influência de Epstein é um modelo abrangente e muito vantajoso, dado 

que tem em conta perspetivas ecológicas, psicológicas e sociológicas, nomeadamente:  

(a) o modelo ecológico de Bronfenbrenner, que considera que o 

desenvolvimento da criança é afetado por estruturas de diferentes níveis, as quais estão 

interligadas;  

(b) perspetivas sobre o papel educativo da família;  

(c) perspetivas sociológicas sobre as relações entre as instituições e os 

indivíduos;  

(d) a tese da parceria para a aprendizagem, segundo a qual o sucesso na 

aprendizagem depende da partilha de responsabilidades entre os professores, os alunos e 

a escola; e  

(e) a tradição de investigação sociológica e psicológica sobre os efeitos do 

ambiente escolar e do ambiente familiar. 
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3.1. Os benefícios da participação dos pais no Jardim de Infância 

 

Historicamente, convém recordar que a escola surge como uma extensão da 

família, tendo como uma das suas funções, alargar e complementar o seu papel 

educativo (Lima, 1992). No entanto, com o objetivo de aumentar o seu controlo sobre a 

geração mais jovem e, indiretamente sobre a família, o Estado reservou para si a 

definição dos aspetos básicos do ensino e da formação, assim como dos seus processos 

organizativos. 

   

Se esta intervenção do Estado fortaleceu o sistema educativo português no 

século XIX, ao mesmo tempo delegou na corporação docente um poder quase exclusivo 

de intervenção pedagógica (Reimão, 1994), passando as famílias a serem consideradas 

como “clientes”, que apenas entregavam os filhos à escola, e passando a intervenção 

dos pais a ser vista como ingerência e intromissão. 

 

Atualmente, as mudanças operadas ao nível do sistema educativo e da escola, ao 

nível da família – da sua estrutura, modo de vida e estratégias educativas – e ao nível 

cultural – nomeadamente quanto aos conceitos e vivências de cidadania e democracia – 

conferem uma ênfase acrescida a esta problemática. 

 

Por um lado, o ritmo vertiginoso dos avanços científicos e tecnológicos levou a 

que a escola não pudesse esconder a dificuldade em, sozinha, o acompanhar; por outro 

lado, a alteração do esquema tradicional da vida familiar provocou uma situação de 

entrega à escola de responsabilidades educativas que, originariamente, lhe pertenciam; 

por outro lado ainda, a atual ideologia da participação ou cultura participativa veio 

alterar a própria atitude dos cidadãos em relação aos serviços públicos (Carvalho, 1991). 

Neste quadro de crise/transformação, a ligação escola-família veio ocupar um espaço 

privilegiado na reflexão educacional, traduzindo-se numa multiplicidade de abordagens 

teóricas que, ora adotando uma perspetiva descritiva, ora explicativa, ora prescritiva, 

afirmam e confirmam a existência, virtual ou concreta, dessa ligação. 

 

Por sua vez, a família constitui a primeira instância educativa do indivíduo. É o 

ambiente onde este desperta para a vida como pessoa, onde interioriza valores, atitudes 
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e papéis e onde se desenvolve, de forma espontânea, o processo fundamental da 

transmissão de conhecimentos, de costumes e de tradições que constituem o seu 

património cultural (Reimão, 1994). Independentemente das “perturbações” por que tem 

passado, mantém-se como unidade principal de cuidados da criança, sendo fonte de 

proteção, alimentação, pertença e educação. Por isso mesmo, dificilmente a ação 

educativa dos demais intervenientes - entre os quais a escola - pode ignorar a da família. 

Também juridicamente, a primeira responsabilidade pela educação da criança pertence à 

família (Constituição da República Portuguesa, 1989, art. 36º), o que significa que à 

escola compete um papel complementar da ação daquela, apoiando os pais no 

desempenho das suas funções e colaborando com eles (Reimão, 1994). 

 

No entanto, os direitos e responsabilidades que os pais têm na educação dos seus 

filhos e que lhes dão, de grosso modo, o “direito” e o “dever” de participar na escola, 

não podem levar à ignorância e ao esquecimento de três aspetos fundamentais, tão 

pertinentemente apontados por Macbeth (1984): 

- as crianças não são propriedade dos pais; 

- a educação refere-se à defesa do bem-estar de todas as crianças e não à 

defesa exclusiva de interesses individuais; 

- a escola ajuda as crianças a criarem independência em relação à família 

e a desenvolverem-se na perspetiva de uma autonomia pessoal. 

 

É que as estratégias dos pais na sua relação com a escola tendem a ser 

profundamente individualistas (Duru-Bellat & Van-Zanten, 1992), podendo este facto 

levantar problemas éticos. A escola é um contexto social onde o bem-estar de cada um é 

inseparável do bem-estar de todos e, nesse sentido, é fundamental o equilíbrio entre 

direitos individuais e justiça social (Bottery, 1992). Dar voz aos pais (Munn, 1993) não 

significa retirar a voz à escola, tendo esta a responsabilidade – a obrigação – de lembrar 

(àqueles) que se encontra ao serviço do geral e não só do particular (Goodlad, 1987). 

 

A ligação constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se em espaços de diálogo, 

convergente e/ou divergente, partilhando preocupações educativas, individuais sim, mas 

também universais. Assim, a educação é pensada, não só como fenómeno particular, 

mas também como elemento de índole social, desafiando a construção de uma 
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perspetiva interativa – mas diferenciada –, quer da ligação escola-família, quer da 

prossecução dos objetivos educacionais. 

 

Segundo Palacios e Paniagua (1992), as razões para a colaboração entre a 

família e a escola, são para estes investigadores, a especificidade das aprendizagens; a 

necessidade de complementar a ação educativa da criança, o proporcionar de segurança 

e a participação dos pais com a sua experiência em diversas áreas. Tanto os pais como 

os docentes têm responsabilidades compartilhadas na educação das crianças, logo é 

imprescindível que exista um contacto entre ambos. 

 

Não nos podemos esquecer que, por um lado, os pais são os atores mais recentes 

da questão escolar (Benavente, 1990), o que coloca problemas a nível do “papel” que 

esta lhes destina (ou quer destinar) e/ou do “papel” que eles pretendem desempenhar 

(Bottery, 1992) – e que, por outro, num certo sentido, o aparelho escolar se edificou 

contra as famílias e as comunidades, que foram marginalizadas, ora com o argumento 

político da legitimidade do Estado, ora com o argumento profissional da competência 

especializada dos professores (Nóvoa, 1992). 

 

Os argumentos teóricos que defendem uma ligação mais próxima com os pais 

foram aceites em termos de discurso, mas a prática, grande parte das vezes, desmente a 

sua aceitação (Wolfendale, 1989). Ela acaba por se traduzir num tipo de participação 

que, como salienta Barroso (1991), é mais simbólica do que real e é concebida de um 

modo meramente formal e minimalista, mais como imperativo de relações públicas do 

que como processo efetivo de transferir poder para os pais. 

 

Assim, levantam-se muitos obstáculos que tornam difícil e frágil o diálogo entre 

a escola e a família, ainda que ele exista – mais ou menos conseguido – e que seja 

instaurado a vários níveis: político, administrativo e no terreno da ação educativa 

(Carvalho, 1991).Contudo, o quadro tende a ser mais animador no que se refere ao 

contexto específico do jardim de infância (Carvalho, 1991). 

 

De facto, o jardim de infância parece ser um espaço educativo privilegiado para 

a ligação escola-família devido, não só à não obrigatoriedade da sua frequência - 

podendo esta corresponder a uma estratégia educativa da parte dos pais e, como tal, ser 
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impulsionadora e motor dessa ligação -, como também à idade das crianças que o 

frequentam e, ainda, às suas características estruturais e de funcionamento pedagógico, 

nomeadamente a monodocência, a ausência de programas curriculares rígidos de 

cumprimento obrigatório e a ênfase dada aos aspetos relacionais e afetivos. Sendo assim, 

no palco das relações entre a escola e a família, os sistemas pré-escolares podem 

responder com mais maleabilidade às necessidades locais e ao desejo de participação 

dos pais (MEU, 1989). 

 

Também ao nível legal, apesar da diversidade legislativa existente até agora, há 

um consenso geral quanto à pertinência da ligação escola-família, tendo-se esta 

constituído, ainda, numa das poucas características institucionais da Educação Pré-

Escolar. No entanto, as relações não dependem, apenas, das estruturas, dos modos de 

funcionamento ou da letra da lei, mas, sobretudo, da forma como as pessoas envolvidas 

conceptualizam a sua situação (Golby, 1993). 

 

Assim, aquilo que em muitos casos se observa é a existência de um afastamento 

entre o jardim de infância e a família. Este, tal como a escola, tende a evitar 

interferências “externas” e a fechar-se sobre si próprio (Zay, 1980), suportando mal o 

questionamento da sociedade. 

 

De referir que Afonso (1993) salienta que enquanto nas escolas criadas por 

iniciativa do Estado, segundo um plano nacional, de acordo com as prioridades por ele 

estabelecidas e possuindo, todas elas, dispositivos legislativos uniformes, as famílias 

são entendidas como simples utentes a quem não é reconhecido o direito de exercer 

influência, a priori, no seu funcionamento; as escolas criadas a partir de movimentos ou 

associações locais, de acordo, com as necessidades sociais da comunidade, e possuindo 

normativos e regulamentos próprios, estão mais expostas ao escrutínio público e à 

influência das famílias, dado que muitas decisões importantes sobre o funcionamento 

são tomadas a nível local, sendo mais favoráveis à participação dos encarregados de 

educação. 

 

A participação dos pais praticada num estabelecimento de educação pré-escolar 

pode ser classificada segundo Afonso (1993); Ball (1989); Bottery (1992); Éthier (1989); 
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Ferreira (1994); Flising (1995); Galego (1993); Keith & Girling (1992); Lima (1992); 

Macbeth (1984); Pinhal (1995) e Wolfendale (1989) da seguinte maneira: 

Quanto ao grau de democraticidade, a participação pode ser direta ou indireta. Enquanto 

na primeira os pais intervêm diretamente, dispensando a mediação e a representação das 

suas opiniões e dos seus interesses, a segunda realiza-se através de representantes 

nomeados ou eleitos. Esta representação pode ser, por sua vez,  

a) depositária, estando o representante livre para exprimir as suas próprias 

opiniões e convicções sem ser obrigado a promover os interesses ou a reportar-se 

àqueles que representa;  

b) delegada, estabelecendo um compromisso com a participação direta e 

reportando-se o representante constantemente aos interesses daqueles que representa; ou  

c) eleitoral, consultando o representante aqueles que representa apenas quando 

se trata de problemas maiores. 

 

Quanto à natureza e grau de regulamentação, a participação pode ser: 

 a) espontânea/informal, sempre que deriva da iniciativa e mobilização dos pais;  

b) consagrada/formalizada, quando a própria prática dos atores a instituiu; ou  

c) regulamentada/formal, quando se encontra, à partida, formalmente decretada. 

 

Quanto ao grau de empenhamento dos participantes, a participação pode ser: 

a) ativa, caracterizada por um elevado envolvimento dos pais na organização;  

b) reservada, caracterizando-se, face à anterior, por uma atividade menos 

voluntária, mais expectante ou mesmo calculista, como forma de proteger interesses, de 

não correr certos riscos ou de não comprometer o futuro; ou  

c) passiva, caracterizando-se por atitudes ou comportamentos de desinteresse, 

alheamento, de falta de informação imputável aos próprios e de não aproveitamento de 

possibilidades de participação. 

 

Quanto à congruência com os objetivos da organização, a participação pode ser:  

a) convergente, realizando-se em função e de acordo com os objetivos da 

organização, numa vertente consensual e pouco propícia à inovação e mudança, 

podendo, no entanto, ser sinónimo de uma atitude conformista e submissa ou, ao 

contrário, assumir formas de grande empenhamento; ou  
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b) divergente, operando uma certa rutura com as orientações estabelecidas e 

podendo ser considerada como contestação ou boicote ou, ao invés, como elemento 

essencial à renovação e desenvolvimento. 

 

Quanto ao grau de poder dos participantes, a participação pode concretizar-se 

nas formas de informação, consulta, recomendação, aprovação ou decisão.  

Através da informação - grau mais elementar de participação - os pais são informados à 

posteriori das decisões tomadas, das razões que a elas levaram e/ou do que elas 

requerem como ação para ser implementadas. 

 

A consulta corresponde a pedidos de opiniões, sugestões, conselhos e críticas, 

podendo ela contribuir para a tomada de decisões ou ser falaciosa ou manipuladora. 

Na recomendação os pais dão, por sua iniciativa, propostas ou sugestões, podendo estas 

ser, ou não, implementadas. 

 

A aprovação corresponde a uma consulta feita aos pais antes da tomada ou da 

implementação das decisões, tendo estes o direito de as alterar, rejeitar ou validar. A 

decisão é o grau mais elevado de participação e pode assumir a forma colegial ou ser 

autónoma. 

 

Quanto à orientação dos participantes, a participação pode concretizar-se nas 

formas de: 

a) apoio/suporte, assumindo uma perspetiva de ajuda, contribuindo com 

materiais e/ou respondendo positivamente aos pedidos que são feitos;  

b) controlo/avaliação, assumindo um sentido de inspeção; ou  

c) oposição, exprimindo esta uma vontade de mudar, de desafiar o poder formal 

e de destruir o status quo. 

 

Quanto às áreas de participação, ela pode atualizar-se: 

a) na política/institucional, nomeadamente na definição do Projeto Educativo e 

da missão do estabelecimento;  

b) na organizativa/administrativa, no que concerne ao design do ambiente 

físico/humano/educativo; ou  
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c) na técnica/operativa, referindo-se à ação pedagógica, à prestação de cuidados 

às crianças ou às atividades diversivas. 

 

Quanto ao objeto social da participação, ela pode focalizar-se na criança 

individual, na classe/turma ou na escola enquanto totalidade. Falar de participação 

implica, em princípio, falar também de não participação. Na perspetiva de Lima (1992) 

correspondem a extremos de um mesmo contínuo e constituem dois termos 

contraditórios que se excluem mutuamente. De acordo com este autor, não basta estar 

presente, agir, ser parte e/ou fazer parte numa organização para se poder falar de 

participação, pois tudo isto não implica a afirmação de interesses e vontades e a 

existência de repercussões em termos de poder. 

 

Embora considerando difícil identificar com clareza o momento de rutura com 

uma e a passagem para outra, o autor admite a não participação como o oposto da 

participação. Face a este pressuposto, classifica a prática da não participação tendo em 

conta, quer a regulamentação existente, quer a orientação dos atores. No primeiro caso, 

a não participação pode ser imposta (quando a regulamentação não prevê a participação 

de certos atores, havendo impedimentos formalmente estabelecidos) ou forçada (quando 

existem arranjos organizacionais concretos que facilitam e convidam à não participação). 

No segundo caso, ela pode ser induzida (quando, devido aos impedimentos 

regulamentados ou concretizados, os atores não podem, não sabem como ou sentem-se 

incapazes de participar) ou voluntária (quando corresponde a uma decisão estratégica e 

racional de não participação). 

 

Pode-se no entanto considerar, em consonância com Friedberg (1995) que um 

indivíduo num campo não acede ao estatuto de ator em virtude da sua compreensão e do 

seu domínio dos acontecimentos, nem graças a uma tomada de consciência dos seus 

interesses e das suas possibilidades de ação, nem a fortiori, por encarnar o sentido da 

história ou o “movimento social”, ou por participar na “produção da sociedade”. Tem 

esse estatuto pela sua mera presença no campo estudado, na medida em que se pode 

mostrar que o seu comportamento contribui para estruturar esse campo. 

  

Simultaneamente, mesmo que o compromisso seja débil, nenhum ator pode estar 

num sistema sem nenhum interesse ou objetivo, da mesma forma que nenhum deles se 
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limita às funções que lhe são atribuídas. Assim, apenas se poderá introduzir uma 

gradação entre esses atores em função da sua influência no funcionamento final. 

 

Neste sentido, não existem, com efeito, indivíduos que participam e outros que 

não participam mas, antes, uns que o fazem com empenhamento e outros sem ele. A não 

participação corresponderá, então, a modos mais ou menos passivos ou reservados de 

participação.  

 

De qualquer forma, podendo até corresponder a uma estratégia racional e tendo 

inclusivamente a possibilidade de influenciar e desestabilizar o poder instituído, a não 

participação é sempre uma rutura preocupante, equivalendo, no caso dos pais, à própria 

rutura da comunicação entre estes e a organização. 

 

Muitas vezes os pais são mais tolerados que estimulados à participação e, se a 

“ideia” de participação é normalmente assumida e defendida - em termos de discurso - 

por todos os atores de uma organização (Afonso, 1993; Lima, 1992), a sua 

concretização nem sempre é fácil ou facilitada, sendo-lhes criadas obstruções implícitas 

ou explícitas. Não havendo um enquadramento legal que lhes proponha uma 

participação integrada na escola ou um voluntarismo assumido que os incite a interferir 

na definição do seu projeto, os pais tendem a exercer com pouco empenhamento o seu 

direito e dever de participar e os professores tendem a aproveitar esse empenhamento 

fraco para solicitar o menos possível a participação dos pais (Galego, 1993). Nesta 

situação, gera-se como que um “acordo tácito” de não participação; ou seja, um acordo 

tácito de afastamento entre a escola e a família. Sendo o espaço organizacional escolar 

definido, não pelas suas fronteiras físicas, mas pela rede de relações e interações que se 

estabelecem entre os atores do processo educativo (Pinhal, 1995), a não participação 

“atira os pais para fora da escola”, demite-os dos seus direitos e deveres e demite a 

própria democracia. 

 

O provérbio africano “Para educar uma criança é preciso toda uma aldeia”, é 

citado por Marques (1997c), veiculando a ideia de que a chave para o sucesso educativo 

reside numa maior aproximação da escola às famílias dos alunos e à comunidade. 
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Diversos investigadores (Chora, Costa, Brito & Marques, 1997; Estrela & 

Villas-Boas, 1997; Silva, 1997b) estabelecem uma correlação positiva entre o apoio dos 

pais à vida escolar dos filhos e o rendimento académico destes. Silva (1997a) fala de um 

duplo efeito de Pigmalião, que interfere nesse processo. Por um lado, os pais, ao 

apoiarem a vida escolar dos filhos, sentem-se mais implicados e aumentam as suas 

expectativas relativamente ao seu percurso escolar, contribuindo para que as crianças e 

os jovens tenham também melhores expectativas e melhorem a sua autoconfiança, 

autoestima e autoconceito académico. A este processo o autor chama “efeito de 

Pigmalião dos pais”. Por outro lado, este envolvimento dos pais eleva também a 

expectativa dos professores relativamente aos alunos, a qual exerce igualmente 

influência no rendimento escolar deles, através do efeito de Pigmalião, que assim se 

torna duplo. 

 

Numa perspetiva construtivista da aprendizagem, o processo de construção do 

conhecimento é beneficiado quando ocorre uma discrepância moderada entre a 

informação nova e o que já se conhece, facilitando a integração da informação nova nas 

estruturas mentais. Ora, para Marques (1997b), a descontinuidade cultural entre a 

família e a escola proporciona discrepâncias demasiado elevadas e, por conseguinte, 

desmotivadoras para os alunos. Reconhecendo que essa descontinuidade pode favorecer 

o insucesso académico, diversos investigadores (Epstein & Connors, 1994; Marques, 

1997a; Villas-Boas, 2001) salientam que o desenvolvimento de programas de 

envolvimento parental pode contribuir para aproximar a família da escola e diminuir as 

descontinuidades; desta forma, a integração dos alunos na escola e a aprendizagem 

poderão ser mais bem sucedidas. Estes investigadores acentuam que, se todas as 

crianças poderão beneficiar com a colaboração entre a família e a escola, são as que 

provêm de meios mais desfavorecidos que retirarão maiores benefícios. 

 

Considerando que grande parte da desigualdade no desempenho escolar, 

principalmente a nível da competência verbal, se deve às diferenças no ambiente 

familiar, Bloom (1981) acrescenta que a variável que mais contribui para estas 

diferenças é aquilo que os adultos fazem, no decurso das suas interações com as 

crianças, e não o seu status, seja ele de caráter económico ou de habilitações literárias. 

De acordo com o autor, regista-se uma grande diferença entre as famílias, no que 

respeita à forma como elas contribuem para o desenvolvimento de características 
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básicas das crianças, fundamentais para as aprendizagens futuras na escola. Desta forma, 

o ambiente familiar pode ser favorável ou desfavorável para a aprendizagem. Esta ideia 

é reforçada por Villas-Boas (2001) que salienta a influência do ambiente familiar na 

formação dos valores que, por sua vez, condicionam a relação com a aprendizagem e a 

escola, contribuindo para a qualidade da motivação da criança e promovendo a 

existência de continuidade ou de descontinuidade entre a cultura da família e a da escola. 

 

Também Bloom (1981) salienta que as famílias que não cumprem 

adequadamente as suas funções educativas poderiam fazê-lo melhor se lhes fossem 

explicadas as consequências da sua atuação. Marques (1997d, p.57) reforça este ponto 

de vista, acrescentando que “as práticas, experiências e interações familiares são mais 

importantes para o sucesso dos alunos do que as características estruturais do tipo 

classe social, raça, educação ou rendimentos”. Villas-Boas (2001), por sua vez, destaca 

a importância de se identificar os fatores do ambiente familiar que contribuem para o 

desenvolvimento intelectual da criança e para o desenvolvimento da sua motivação 

básica para aprender, e aqueles que constituem um risco para a qualidade desse 

ambiente. É particularmente importante, na sua opinião, identificar os fatores que são 

modificáveis. 

 

De acordo com um estudo realizado por Wang, Heartel e Walberg (1990), as 

variáveis que maior influência exercem na aprendizagem são de três tipos:  

(a) variáveis do ambiente familiar, entre as quais se contam as atividades e as 

atitudes dos pais promotoras de aprendizagem;  

(b) variáveis de natureza psicológica relacionadas com a metacognição, a 

motivação e a afetividade; e  

(c) variáveis de instrução, entre as quais se contam a gestão da aula e a relação 

pedagógica. 

 

Villas-Boas (2001) aponta a coincidência registada nos estudos de Bloom (1981) 

e de Wang Heartel e Walberg (1990), relativamente aos exemplos de atitudes parentais 

consideradas promotoras da aprendizagem, nomeadamente a manifestação de interesse 

pelo trabalho escolar, a participação nas reuniões na escola, as expectativas 

relativamente ao sucesso escolar, a verificação da realização do TPC (trabalhos para 

casa) e a assiduidade às aulas. As atitudes identificadas por estes investigadores 
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corroboram a ideia de Bloom, anteriormente indicada, de que, para o desenvolvimento 

da aprendizagem dos filhos, é mais importante o que os pais fazem do que o seu estatuto 

socioeconómico ou as suas habilitações literárias. Por outro lado, demonstram que a 

possibilidade de o ambiente familiar ser ou não favorável à aprendizagem depende de 

fatores que são modificáveis, pelo que a intervenção da escola junto das famílias através 

de programas de informação e de formação assume grande importância. A investigação 

(Chora, Costa, Brito & Marques, 1997; Epstein, 1997a; Epstein, 1997b) mostra que a 

maior parte das famílias se preocupa com as suas crianças e deseja o seu sucesso, tendo 

vontade de obter ajuda, por parte da escola, para colaborar na educação dos filhos. Faz-

se sentir a necessidade de mais informação e orientação das escolas para com as 

famílias para que estas consigam manter um diálogo positivo com as crianças acerca da 

escola, do crescimento e do futuro (Epstein & Connors, 1994). Efetivamente, quando a 

família incentiva, apoia, dá supervisão e orientação adequadas e transmite perceções 

positivas acerca da escola e da aprendizagem, influencia positivamente o sucesso 

académico, as atitudes, as aspirações e o comportamento dos jovens (Epstein & Connors, 

1994). 

 

A investigação desenvolvida em torno da colaboração escola-família-

comunidade tem permitido encontrar resultados positivos, que se traduzem em 

benefícios, não só para os alunos, mas também para os restantes intervenientes, 

nomeadamente para os pais e as famílias, para os professores e a escola e para a 

comunidade. 

 

Quanto ao desenvolvimento das crianças, o seu sucesso escolar é beneficiado 

pela colaboração entre a escola, a família e a comunidade (Marques, 1994; Villas-Boas, 

2001). Esta contribui também para aumentar a motivação dos estudantes para a escola e 

para o estudo (Chora, Costa, Brito & Marques 1997; Marques, 1997a) e para promover 

neles uma melhoria de atitudes fundamentais para o sucesso escolar (entre as quais 

assiduidade às aulas, comportamento e empenho nas tarefas escolares na escola e em 

casa - Epstein, 1997b), decorrente do sentimento de que a família e a comunidade 

valorizam a escola e se preocupam com o seu percurso académico (Epstein, 1997a; 

Sanders & Epstein, 1998). Regista-se, ainda, o desenvolvimento de expectativas mais 

elevadas dos jovens relativamente ao seu percurso escolar, favorecido por expectativas 

também mais elevadas por parte dos seus pais (Epstein, 1997b; Silva, 1997a). 
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Quanto aos pais e às famílias, a colaboração escola-família-comunidade tem 

contribuído para modificar as perceções da escola e dos professores face às famílias, 

num sentido positivo (Chora, Costa, Brito & Marques, 1997). Beneficia o 

desenvolvimento de expectativas e de atitudes mais positivas da família em relação à 

educação (Marques, 1994; Villas-Boas, 2001). Desenvolve a capacidade dos pais para 

verem os filhos de forma mais positiva e os percecionarem como estudantes de uma 

forma também mais positiva (Funkhouser & Gonzales, 1997). Proporciona às famílias 

oportunidade de aquisição de conhecimentos e de desenvolvimento de competências 

para educar as crianças (Davies, 1996), conduzindo a um melhor desempenho do papel 

de educadores, por parte dos pais ou de outros familiares significativos (Marques, 

1997a), e a um maior sentimento de eficácia no desempenho desse papel (Funkhouser & 

Gonzales, 1997). Favorece uma melhoria da autoestima dos pais e o “aumento da 

motivação para o desencadear de processos de formação permanente e a melhoria 

qualitativa da sua participação nas tarefas coletivas” (Diogo, 1998, p. 22). A 

colaboração escola-família-comunidade contribui ainda para a formação de cidadãos 

mais intervenientes e ativos, pretendendo ter uma maior participação em assuntos 

públicos para além da escolarização dos filhos (Davies, 1989). No que se refere aos 

professores e às escolas, essa colaboração tem contribuído para modificar as perceções 

(Chora, Costa, Brito & Marques, 1997) e as atitudes (Davies, 1989) das famílias face à 

escola e aos professores, num sentido positivo. Facilita aos professores uma melhor 

compreensão das necessidades e das características das famílias, permitindo-lhes 

adaptarem mais facilmente o currículo aos seus alunos (Chora, Costa, Brito & Marques, 

1997), tentando, inclusivamente, introduzir componentes curriculares que aproximem a 

escola da cultura da comunidade (Marques, 1997a). Promove uma valorização da 

imagem social da escola e o aumento do prestígio profissional dos professores (Marques, 

2001). Contribui para a criação de um ambiente mais seguro na escola e proporciona o 

recurso ao apoio de estruturas e de serviços da comunidade (Sanders & Epstein, 1998). 

Favorece, ainda, o desenvolvimento de um sentimento de pertença da escola, enquanto 

instituição, à comunidade (Davies, 1989). Por fim, a investigação tem também 

procurado apreciar a influência da colaboração escola - família -comunidade e verifica-

se que essa colaboração proporciona às instituições comunitárias um maior campo de 

ação e mais apoios (Villas-Boas, 2001). Favorece, igualmente, a essas instituições e aos 

serviços da comunidade a possibilidade de acesso a recursos e a conhecimentos da 

escola (Davies, 1996). 
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Apesar de a investigação ter vindo a salientar, de forma inequívoca, os 

benefícios da colaboração entre a escola e a família e de em Portugal se terem 

verificado mudanças consideráveis na legislação que regulamenta as relações entre 

esses dois sistemas, a evolução observada na prática não tem sido muito significativa. 

As dificuldades que se registam não são exclusivas de Portugal. Efetivamente, a 

investigação realizada mostra um padrão semelhante nos países ocidentais, embora com 

matizes diferentes.  

 

 

3.2. Fatores que interferem na participação dos pais no Jardim 

de Infância 

 

Segundo Demailly (1991) a participação é vista pelos vários atores - sejam eles 

pais ou professores - como uma tentativa de manipulação, uma perda de tempo, um 

impedimento à sua autonomia e uma crítica à sua competência. 

 

Especificamente para os professores, a interferência dos pais na escola vem pôr 

em causa o seu poder, sendo este legitimado, como refere Ferreira (1994), pela não 

participação daqueles. Muitos consideram a participação dos pais como um excesso de 

poder (Macbeth, 1984), não a desejando porque têm medo de perder a sua autonomia 

tradicional (Macbeth, 1984) ou porque têm medo do controlo que possa ser exercido 

sobre eles (Afonso, 1993). Neste sentido, os professores desenvolvem estratégias de 

evitamento ou de defesa como forma de salvaguardar espaços de autonomia já 

conquistados, de proteger interesses, de evitar novas formas de controlo. (Lima, 1992), 

estratégias essas que nem sempre são abertamente por eles enunciadas (Afonso, 1993). 

 

Por sua vez, os pais podem não querer perder o ascendente individual sobre a 

educação dos seus filhos. Neste caso, ou se afastam intencionalmente das interações 

com os profissionais, vendo a escola como separada da família, com valores diferentes e 

com funções específicas de instrução académica, ou desenvolvem estratégias de 

aproximação e participação, desejando, numa tentativa de controlo, uma ação conjunta 

(Duru-Bellat & Van-Zanten, 1992). 
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A participação implica, muitas vezes, divergência e discórdia, ou seja, pôr em 

causa o status quo e o paradigma instituído da estabilidade, do equilíbrio, da paz, da 

tranquilidade e da sobrevivência (Smyth, 1993). É assim que, correspondendo a 

educação da cidadania a uma visão de perigo (Bottery, 1992), pais e professores se 

protegem de conflitos potenciais (Duru-Bellat & Van-Zanten, 1992), têm relutância em 

desafiar opiniões, afastam-se da racionalidade democrática e privilegiam uma 

racionalidade instrumental (Duru-Bellat & Van-Zanten, 1992). 

 

Relacionada com a divergência, surge a questão da confiança (ou falta dela) que 

os atores têm uns nos outros e nas suas capacidades (Bottery, 1992). No entanto, Galego 

(1993) fala da disponibilidade e aceitação do outro e Sparkes e Bloomer (1993) da 

valorização do outro, fatores que são extremamente importantes quando certos pais - 

sobretudo os de estratos sociais mais baixos e mais afastados da cultura académica - 

com pouco ou nenhum contacto com pessoas poderosas, tendem a ver a autoridade 

como distante e impessoal e, por isso, veem-se como incapazes de contactar com essa 

autoridade ou de influenciar as suas decisões (Bottery, 1992). Relacionado com os 

aspetos da confiança e valorização do outro, surge, da parte dos pais o próprio valor que 

estes dão à escola e professores e à forma como integram aquela nos seus projetos 

educativos (Duru-Bellat & Van-Zanten, 1992). 

 

A aceitação do outro implica o não elitismo e a compreensão de valores culturais 

diferentes, assim como a aceitação das suas sugestões e da sua influência/participação. 

No caso dos pais, caso esta aceitação não seja visível, ao contrário de um sentimento de 

eficácia política (Ball, 1989) gera-se um sentimento de impotência política (Ball, 1989) 

que, ou afasta os pais da participação e da escola ou, na melhor das hipóteses, os leva, 

com voluntarismo, à oposição frontal ou à resistência passiva - também estas formas de 

participação (Ferreira, 1994). 

 

A participação dos pais pode ser considerada também pelos professores como 

uma ingerência e intromissão no saber e na perícia de profissionais e entendida como 

uma desvalorização da profissão docente, já de si atualmente tão pouco reconhecida e 

valorizada (Smyth, 1993). Os professores têm medo que o seu próprio conhecimento 

seja posto em causa e esta insegurança, aliada à insegurança quanto à escolha dos 

procedimentos educativos considerados corretos e à incerteza da ligação entre esses 
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procedimentos e os resultados obtidos – nomeadamente no Jardim de Infância (Campelo, 

1994) –, leva-os a optarem por uma estratégia de isolamento e de não interação em 

defesa da sua classe profissional. 

 

Habituados a uma grande autonomia profissional e sendo pouco clara a natureza 

do seu trabalho, os professores aceitam mal serem interrogados quanto ao papel que 

desempenham (Benavente, 1990), argumentando muitas vezes que não vale a pena a 

participação dos pais porque eles não sabem... (Bottery, 1992). 

 

Também vários investigadores (Carvalho, 1991; Demailly, 1991; Keith & 

Girling, 1992; Macbeth, 1984; Pinhal, 1995) apontam como fatores que interferem na 

participação dos pais, determinadas condições laborais dos professores, tais como, a 

instabilidade quanto à colocação na escola, a sobrecarga de trabalho, os baixos salários, 

o baixo status, a ausência de padrões profissionais explícitos e, em alguns casos, a 

ausência de carreira. Estes fatores, em princípio, desmobilizam os atores e podem 

constituir-se como obstáculos à participação dos pais. 

 

Os pais, por sua vez, justificam a sua não participação por incompatibilidade de 

horários e falta de tempo (Afonso, 1993), delegando nas mãos dos peritos a 

responsabilidade da educação. Estes fatores estão, na maioria das vezes, também ligados 

a questões profissionais, mas, neste caso, da parte dos pais. 

 

Smyth (1993) salienta que o conhecimento que os pais constroem sobre a escola 

advém, em grande medida, quer das suas experiências enquanto crianças, quer daquilo 

que ouvem dizer, podendo  acrescentar que advém também dos contactos e das 

interações que estabelecem com os vários atores no contexto real do estabelecimento 

educativo. Muitas vezes, estes contactos estão associados a uma experiência (passada ou 

presente) negativa (Afonso, 1993), ou porque a sua interferência nem sempre foi bem 

acolhida e levada em conta. ou porque os assuntos a que são chamados a participar são 

tidos como trivialidades ou, ao contrário, são sentidos como ultrapassando a sua 

competência (Keith & Girling, 1992), ou porque as exigências da escola põem 

profundamente em causa os hábitos e a cultura familiar (Duru-Bellat & Van-Zanten, 

1992). 
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Inseguros quanto a si próprios e aos seus papéis (Wolfendale, 1989), confusos 

sobre o que se espera deles e sobre o que eles têm para dar (Goodlad, 1987), pouco 

reconhecidos por aquilo que dão, os pais tendem a evitar, intencionalmente, a 

experiência da interação, assim como da participação. 

 

Também os professores, a partir das suas próprias experiências e vivências, 

interiorizam saberes práticos e perceções, cuja articulação forma um sistema ideológico 

que funciona como uma grelha de leitura da realidade educativa, construindo, em 

relação aos pais, uma imagem dicotómica de “bons” e de “maus” pais. Estas imagens 

projetam-se no tipo de interações estabelecidas com uns e com outros e diferenciam o 

grau de aceitação da sua participação. 

 

Por sua vez, cada escola tem também uma experiência e uma história de 

participação e de democracia, história essa que interfere nas perceções e expectativas 

dos atores, assim como nas suas práticas. A não participação (ou a participação) 

constitui, frequentemente, um fenómeno cujas razões e explicações devem ser 

procuradas nas práticas participativas anteriores (Lima, 1992). 

 

Por outro lado, até há cerca de vinte anos a Escola era sinónimo de instrução e 

esta, por sua vez, representava progresso e ascensão social. Aos professores competia 

transmitir essa instrução, a qual tinha como função quase exclusiva a reprodução de 

conhecimentos e da cultura dominante, facilitada esta por uma seleção automática dos 

alunos. 

 

Hoje, em simultâneo com o acesso universal à Escola, aquilo que a sociedade 

espera dela e, consequentemente, do professor, é um leque cada vez mais alargado de 

funções. Estas, não só não se encontram bem delimitadas, como também não gozam de 

um consenso generalizado, ou seja, as expectativas são muito variadas, sendo, por isso, 

fontes de conflitualidades e de inseguranças. A sociedade questiona os valores sociais e 

morais até há pouco comummente aceites e deixa de reconhecer à escola e ao professor 

o lugar que tradicionalmente lhe competia. 

 

A Escola deixou de ser garantia de um futuro melhor e as motivações que dantes 

levavam os alunos à escola, alteraram-se ou deixaram de existir. Por sua vez, os pais 
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culpam os professores do insucesso dos seus filhos, indicando estas críticas as 

profundas tensões, intrínsecas às expectativas paternas, sociais e políticas, sobre os fins 

da educação (Ball, 1989). 

 

No fundo a Escola perdeu a sua autoridade simbólica (Demailly, 1991), tendo-se 

complicado, como salienta Goodlad (1987), a sua realidade. Num esforço de 

salvaguardar o seu espaço próprio e de se defender da excessiva diversidade e da 

insegurança que esta gera, a escola tem a tentação de se fixar em comportamentos 

cristalizados e de manter a estandardização dos seus processos, utilizando as estruturas e 

a estruturação como discurso legitimador (Goodlad, 1987). 

 

Como evidenciam Bottery (1992) e Smith e Inder (1993), a burocracia (e a 

burocratização), através de fatores como a autorização, a especialização, a rotinização, a 

fragmentação e a desumanização, desencoraja a divergência e a intervenção dos não 

peritos. Ao desencorajá-las, a participação sai também prejudicada e os indivíduos, 

porque atores, ou se acomodam, desistem e perdem ideais, ou lutam e desenvolvem 

estratégias para lidar com a situação. Baseado numa revisão da literatura, Diogo (1998) 

aponta para a existência de quatro grandes barreiras ao envolvimento das famílias nas 

escolas:  

(a) tradição de separação entre a escola e a família;  

(b) tradição de culpar os pais pelas dificuldades dos filhos;  

(c) barreiras estruturais da organização social; e  

(d) persistência das estruturas organizativas dos estabelecimentos de ensino. 

 

Quanto à tradição de separação entre a escola e a família, os pais entregam os 

filhos à escola, delegando nela a sua função educativa. Os professores, por seu turno, 

aceitam essa passividade das famílias (Marques, 1997b). Apesar de ir sendo produzida 

legislação que visa fomentar e regulamentar a participação dos pais na escola, a cultura 

de separação persiste e as mudanças são lentas. 

 

Os professores parecem desejar o apoio das famílias no acompanhamento 

escolar das crianças, querendo, simultaneamente, continuar a manter a mesma 

independência e liberdade relativamente a elas (Diogo, 1998). Num estudo realizado em 

Portugal (Marques, 1997e), concluiu-se que, tradicionalmente, os professores esperam 
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dos pais o apoio aos seus esforços; a colaboração na criação de condições básicas ao 

desenvolvimento das crianças em casa; o reforço dos hábitos de estudo em casa; a 

comparência nas reuniões escolares, nas festas escolares e sempre que são chamados à 

escola; e a tomada de conhecimento das fichas de avaliação. Os professores esperam 

que, em casa, exista uma continuidade dos valores e atitudes da escola. Se tal não 

acontece, acusam as famílias de falta de interesse na educação dos filhos. Contudo, 

muitos professores manifestam desconfiança e resistência relativamente à participação 

dos pais na escola, porque receiam que ela se traduza numa fiscalização do seu trabalho 

(Villas-Boas, 2001), numa diminuição da sua autonomia profissional e pedagógica 

(Marques, 1994) ou num acréscimo de tarefas (Marques, 1993) e, ainda, porque 

consideram que a organização da escola compete aos professores (Estrela & Villas- 

Boas, 1997). 

 

Da parte dos encarregados de educação, existem também atitudes que dificultam 

essa colaboração, havendo quem queira interferir em áreas que não são da sua 

competência; quem se demita do seu papel educativo, remetendo para a escola o 

cumprimento de funções que competem à família; e quem, devido à sua baixa condição 

socioeconómica e à diferença entre a sua cultura e a da escola, não se sinta à-vontade na 

escola nem competente para apoiar os filhos no estudo em casa (Estrela & Villas-Boas, 

1997) . 

 

A inexistência de contactos entre a escola e as famílias contribui para o 

desenvolvimento de conceções negativas e de desconfiança de parte a parte, as quais 

levam a que esta separação se acentue (Funkenhouser & Gonzales, 1997). Existe ainda a 

conceção, perfilhada por encarregados de educação e por professores, de que não vale a 

pena ir à escola quando as crianças não têm problemas (Villas-Boas, 2001). 

 

Quanto à tradição de culpar os pais pelas dificuldades dos filhos, ancorados 

numa visão pretensamente sociológica, muitos professores creem que os problemas dos 

alunos na escola são devidos à família. Atribuem aos pais a responsabilidade pelo seu 

não envolvimento na escola e consideram que o facto de eles não se deslocarem à escola 

demonstra desinteresse pelos filhos (Villas-Boas, 2001). Adotam uma atitude 

culpabilizante, em vez de procurarem encontrar formas de superar o problema (Marques, 
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1997b). Esta atitude traz associada a desresponsabilização da escola, através da 

culpabilização das famílias (Diogo, 1998). 

 

Trata-se da “vitimização da vítima”, ou seja, da atribuição de responsabilidades 

pelo afastamento da escola às famílias que dela se sentem excluídas. Diversos estudos 

(Chora, Costa, Brito & Marques, 1997; Epstein, 1997a; Silva, 1997b), no entanto, como 

já foi referido, têm concluído que as famílias valorizam a escola e gostariam de dar 

apoio às suas crianças, não o fazendo por não saberem como ou por não se sentirem 

competentes para tal. 

 

Quanto às barreiras estruturais da organização social, neste domínio, os fatores 

os quais Diogo (1998) encontrou maior referência no seu estudo, foram o emprego dos 

dois elementos do casal e as deslocações casa-trabalho e trabalho-casa. A 

incompatibilidade de horários das reuniões nas escolas com os horários de trabalho dos 

encarregados de educação é um obstáculo que não encontra instrumentos legais ou 

facilidades a nível dos empregos para ser ultrapassado. O modo de vida urbano, 

acentuado pelo aumento dos fenómenos de urbanização, dificulta ainda mais a 

comunicação e o envolvimento de muitas famílias na escola (Diogo, 1998), por se 

sentirem marginalizadas, devido a fatores como a pobreza e as diferenças culturais 

(McDermott & Rothenberg, 2000). 

 

Quanto à persistência das estruturas organizativas dos estabelecimentos de 

ensino, as escolas continuam a ser estruturas burocráticas, com rituais muito formalistas 

e uma linguagem muito técnica, não acessível aos encarregados de educação com baixa 

escolaridade (Marques, 1997b). O caráter dos contactos estabelecidos entre os 

professores e os encarregados de educação é predominantemente negativo. Geralmente 

estes só são chamados à escola quando há problemas com os seus educandos ou quando 

eles têm dificuldades (Epstein, 1997a; Afonso, 1994). A participação dos encarregados 

de educação cujos educandos não têm problemas tende até a ser desencorajada e 

considerada como uma perda de tempo (Afonso, 1994). Nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos e 

nas secundárias, a direção de turma não tem sido alvo de medidas promotoras de um 

papel ativo do diretor de turma no envolvimento das famílias. Normalmente, a 

atribuição do cargo faz-se por conveniência de horário e não pela adequação do perfil 

do professor ao cargo, o que contribui para o seu desempenho com um pendor 
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predominantemente burocrático. Por outro lado, o número de horas de redução é 

insuficiente, contribuindo para acentuar mais esse pendor (Diogo, 1998; Marques, 1993). 

 

As práticas adotadas pela escola para garantir a segurança dos alunos (controlo 

de entradas, exigência de identificação) funcionam de forma intimidatória para muitos 

encarregados de educação, pouco ou nada familiarizados com a estrutura dos 

estabelecimentos de ensino (Funkhouser & Gonzales, 1997) . 

 

Outros fatores de afastamento entre a família e a escola aparecem identificados 

na literatura. Sanders e Epstein (1998), Walker (1998) e Epstein, Sanders, Salinas, 

Jansorn & Van Voorhis (1997) assinalam a tendência para a diminuição do 

envolvimento à medida que a idade e o nível de escolaridade dos jovens aumenta. 

Epstein, Sanders, Salinas, Jansorn & Van Voorhis (1997) referem que esta tendência é 

mais acentuada quando os alunos mudam de escola, começando as famílias a perder 

contacto com as escolas dos seus filhos e, consequentemente, com estes enquanto 

estudantes. 

 

Num estudo por si realizado, Diogo (1998) identificou uma outra barreira ao 

envolvimento das famílias: o perfil do corpo docente. Há, entre os professores, uma 

grande insegurança relativamente a uma possível intervenção das famílias na escola, por 

recearem a ingerência destas no domínio pedagógico, sentindo-a como uma ameaça à 

sua autonomia pedagógica dentro da sala de aula.   

 

As diferenças de linguagem e de cultura entre a escola e as classes 

desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico são um fator de exclusão (Funkhouser 

& Gonzales, 1997) e um obstáculo ao envolvimento parental na escola (Davies, 1989). 

 

Os pais de baixa condição socioeconómica têm pouca disponibilidade para 

intervir na escola e têm menos prestígio profissional que os professores, ao contrário 

dos pais da classe média, que têm tanto ou mais prestígio profissional que os docentes. 

Silva (1997b) acrescenta que estes pais têm dificuldade em compreender os professores 

e o que eles pretendem e não sabem como ajudar os filhos, o que gera falta de confiança 

na sua competência educacional e dependência dos professores. Habitualmente têm um 

grau de escolaridade bastante baixo, pelo que a escola, a partir do 2.º ciclo, lhes é um 
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espaço físico e social estranho, do qual desconhecem as normas formais e informais que 

regem as interações entre os atores sociais e onde predomina uma linguagem que 

também não dominam. A estes fatores juntam-se ainda as experiências negativas que 

muitos deles tiveram ao longo da sua reduzida escolaridade e o facto de praticamente só 

serem chamados à escola por razões desagradáveis (Silva, 1997a). 

 

Tanto a representação dos encarregados de educação em órgãos das escolas 

como o desenvolvimento de programas de envolvimento de pais não constituem, por si 

sós, uma solução para diminuir o afastamento das famílias carenciadas, podendo até 

acentuá-lo. Frequentemente, os representantes dos pais nos órgãos das escolas, possuem 

um capital cultural semelhante ao da escola e identificam-se mais com os professores, 

que têm o mesmo tipo de formação académica, do que com a maioria dos outros pais, 

provenientes de meios populares. Esta situação é agravada pelo facto de raramente se 

fazer uma verdadeira auscultação permanente dos encarregados de educação, tanto mais 

que as associações de pais tendem a contar com uma reduzida participação dos 

encarregados de educação que representam (Silva, 2002). Silva (2002) chama, no 

entanto, a atenção para a necessidade de se aprofundar a democracia representativa e de 

a articular com a democracia participativa, não se cedendo à tentação de, perante este 

quadro, se resolver os problemas da representação dos encarregados de educação, 

acabando com ela. Quanto aos programas de envolvimento de pais, existe o perigo de 

eles poderem contribuir para reforçar o fosso existente entre as famílias de baixos 

rendimentos e as da classe média, se não se basearem em princípios democráticos, com 

preocupações de igualdade (Davies, 1989) e em apoiar as famílias mais carenciadas 

(Marques, 1997d). A escola pode, no entanto, envolver essas famílias no processo 

educativo, o que contribuirá para aumentar o sucesso escolar das crianças. 

 

Num estudo sobre o envolvimento na escola, de pais com baixo rendimento, em 

áreas urbanas, McDermott e Rothenberg (2000) identificam três fatores que contribuem 

para a qualidade do envolvimento parental e para a vontade ou para a relutância desses 

pais em se envolverem na educação escolar dos filhos: 

(a) A perceção da família acerca do seu papel e da sua responsabilidade na 

educação da criança mostrou ser o mais importante fator de predição do envolvimento 

parental. As famílias de baixos rendimentos sentem-se excluídas do sistema escolar e 

consideram que ensinar é uma responsabilidade da escola. 
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(b) Os sentimentos parentais de eficácia influenciam o envolvimento parental. 

Os pais participam e envolvem-se mais se sentirem que podem contribuir para o sucesso 

escolar do que se acharem que o seu envolvimento não contribuirá de forma positiva. 

(c) O facto de as escolas fazerem ou não com que os pais se sintam lá bem e de 

valorizarem ou não a sua participação contribui positiva ou negativamente para o seu 

envolvimento na educação dos filhos. 

 

Conforme refere Villas-Boas (2001), a diminuição da descontinuidade entre as 

culturas da família, da escola e da comunidade, fundamental para o sucesso educativo e 

académico das crianças, é um processo bilateral, que implica aproximação da família à 

cultura da escola e aproximação da escola à cultura da família. Cabe, no entanto, à 

escola, a responsabilidade de tomar iniciativas de envolvimento das famílias (Estrela & 

Villas-Boas, 1997; Funkhouser & Gonzales, 1997). Sendo a relação entre a escola e as 

famílias uma relação entre culturas e havendo uma hierarquização social das diversas 

culturas, a relação entre a escola e as famílias é uma relação de poder. Uma vez que a 

escola tende a representar a cultura socialmente dominante, deve ser ela a dar os 

primeiros passos para a construção de pontes com as culturas que se encontram em 

situação desfavorecida. 

 

Quanto ao caso específico do Jardim de Infância, embora reconhecendo-se 

atualmente, que a Escola é um lugar de práticas sociais e não apenas de práticas 

escolares ou escolarizantes, exigindo por isso, uma maior flexibilização das estruturas, 

verifica-se que nele existe também uma atração pelo modelo escolar, o qual, 

permanecendo como paradigma de referência, tende a contaminar - escolarizando (e 

burocratizando) - as restantes formas de ação educativa ou, em última análise, a 

desvalorizá-las (D'espiney & Canário, 1994). 

 

Na busca de uma maior legitimidade e visibilidade profissional e institucional, 

os educadores tendem a introduzir mais formalismo e rigidez nas estruturas do Jardim 

de Infância.  

 

Institucionalizar cada vez mais as crianças, e sempre cada vez mais cedo, sem a 

instituição adquirir uma grande e cada vez maior maleabilidade e mobilidade, pode ser 

um risco de burocratização e massificação. 
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4. A Articulação Escola – Família 

 

Pode-se afirmar que a preocupação com a articulação escola-família é antiga, é 

possível recuar bastante atrás na história, por exemplo, a 1627 com Comenius, o 

interesse pela questão da articulação entre a família e a escola, ligado à discussão sobre 

a generalização do ensino (Montandon, 1994). No século XIX, encontram-se em 

determinados setores da sociedade (algumas mães burguesas, pedagogos) uma reflexão 

intensa sobre a articulação entre a escola e a família (Montandon, 1994). Todavia, essa 

articulação era entendida dentro de uma muito clara delimitação de papéis. Enquanto a 

escola se devia encarregar da instrução (transmissão de conhecimentos, como saber ler, 

escrever e contar), à família devia caber a tarefa de educação (socialização nos valores e 

normas sociais) (Montandon, 1994; Formozinho, 1985). De tal modo que até há poucas 

décadas a escola e a família permaneceram, em termos de interações efetivas, alheadas 

uma da outra (Montandon, 1994). 

 

Em Portugal, muitos pais (na perspetiva dos professores) e escolas (na 

perspetiva dos pais) continuam “difíceis de alcançar” (Marques, 1993, p.11), 

simultaneamente encontram-se cada vez mais professores e famílias, mesmo aquelas 

que não vão à escola, a reconhecer, no mínimo, a importância para a trajetória dos filhos, 

da sua ida à escola. 

 

A fraca articulação entre a escola e a família, em Portugal, deve-se a um sistema 

educativo fortemente centralizado que remonta ao tempo do Marquês do Pombal. 

(Marques, 1993) Até então, o ensino estava nas mãos da Igreja. A sua laicização 

implicou o controlo estatal a partir de uma administração caracterizada por um grande 

centralismo (Lima, 1992) cuja influência se fez sentir até aos nossos dias. As práticas 

administrativas do Estado Novo mais não fizeram que acentuar tais tendências 

centralistas (Silva, 1991). A análise da legislação portuguesa sobre a articulação escola-

-família possibilita concluir que a regulamentação dessa relação tem sido gradual mas 

dominantemente retórica (Silva, 1994b). Por um lado, “desde a primeira referência à 

sua participação em 1976 até ao despacho de finais de 1993 avançou-se 

significativamente. O poder político decididamente quer os pais na escola.” (Silva, 

1994b, p.319). 
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O decreto-lei n° 172/91, relativo ao novo modelo de gestão dos estabelecimentos 

de ensinos portugueses significa um salto qualitativo das políticas educativas, quanto à 

articulação escola-família, ao consignar a participação dos pais na tomada de decisões 

na escola. (Silva, 1991; Marques, 1993; Silva, 1994b) Todavia, por outro lado, a 

participação parental tal como é preconizada nos documentos legais parece assumir, 

segundo Silva (1994b, p.342), contornos de uma “parentocracia” e não de uma 

verdadeira participação democrática. O poder político mantém os pais afastados dos 

órgãos de gestão (órgãos aos quais está diretamente ligado através das diretivas que 

constantemente faz emanar) mas já permite a entrada dos pais nos órgãos de cariz 

pedagógico, mais próximos da área de competência dos professores e menos 

controlados pelo Governo central. Na opinião de Silva (1994b), o poder político dá 

mostras de querer servir-se dos pais para controlar a ação dos professores nos órgãos 

pedagógicos, menos controlados por si.  

 

Uma análise diacrónica da legislação portuguesa sobre o relacionamento entre 

escolas e famílias mostra-nos como se tem vindo a caminhar para uma situação de 

crescente apelo ao envolvimento e participação parentais (Silva, 2003; Lima & Sá, 

2002). Constituirá mesmo uma das marcas da reforma do sistema de administração das 

escolas no pós 25 de Abril, a inclusão de representantes parentais em órgãos seus, 

representação esta como membros de pleno direito (o que nem sempre aconteceu) e 

estendida atualmente a todos os níveis do ensino não superior, incluindo o pré-escolar (o 

que também nem sempre aconteceu). Mais, se tivermos em conta a existência de duas 

vertentes na relação aqui em causa – a vertente escola e a vertente lar -, não será difícil 

apercebermo-nos de quão centrada na escola a legislação é.  

 

 

4.1. O papel desempenhado pelas associações de pais 

 

É suposto as associações de pais defenderem o conjunto dos pais, os interesses 

gerais em detrimento dos particulares. Porém, raramente se tem em conta que as 

associações de pais constituem, em regra, um ofício de classe média (Silva, 2003). Os 

dirigentes das associações de pais em meios populares e/ou de minorias étnicas 

costumam estar culturalmente mais próximos dos docentes do que dos restantes pais, na 
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medida em que eles são geralmente lusos, brancos e de classe média. É frequente ouvir 

tanto estes dirigentes como os docentes queixarem-se de que são sempre os mesmos 

pais que aparecem na escola, sem se aperceberem de que são geralmente os mesmos 

num e noutro contexto. Por outras palavras, sem se aperceberem da profunda clivagem 

sociológica que perpassa pela relação escola-família e que leva a que pais de diferentes 

meios demonstrem distintas capacidades de relacionamento e de intervenção. Este facto 

explica por que, com alguma facilidade, se constituem relações em circuito fechado 

entre as direções das escolas e das associações de pais. Explica por que, também elas, 

podem contribuir para que a parentocracia seja mais mito do que realidade. 

 

O papel desempenhado pelas associações de pais levanta questões próximas às 

dos representantes dos pais em órgãos das escolas. David (1993), no entanto, salienta 

como a reduzida investigação sobre o papel efetivo desempenhado por estes 

representantes aponta para uma estratégia de sedução por parte dos órgãos, fazendo-os 

sentirem-se mais como membros do órgão (seja ele uma assembleia de escola, um 

conselho pedagógico, ou outro) do que como representantes dos pais, pais que 

possivelmente encontrarão menos do que os outros elementos do órgão. Está-se aqui 

perante um problema que entronca o sentido profundo do conceito de democracia 

representativa. É que este assenta num pressuposto – o da representação – que nem 

sempre se verifica. Está-se perante um tipo de papel que exigiria uma auscultação 

regular junto dos pais, um debate permanente sobre os problemas que vão surgindo e/ou 

os problemas a levantar, mais do que eleger representantes no início do ano letivo que 

possivelmente se voltarão a ver e ouvir numa reunião de fim de ano. Muitos destes pais, 

acabam por se limitar a emitir opiniões pessoais nos órgãos que integram e, 

eventualmente, nem interesses gerais defenderão. Não basta fazer reuniões ou eleger 

representantes para que se possa falar automaticamente em democracia. Menos ainda 

em parentocracia … 

 

O papel efetivo desempenhado por estes representantes parentais é duplamente 

banalizado. Por um lado, como se viu, pela articulação que conseguem ou não 

estabelecer com os restantes pais. Por outro, pelo conhecimento que detêm do meio 

escolar. O défice muitas vezes verificado a este nível impede-os de se relacionarem 

numa base de igualdade com os seus pares docentes no órgão que integram. Aliás, 

Beattie (1985) chama a atenção para o estatuto particular, algo híbrido, dos pais, ao 
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defini-los como representantes por procuração. A participação parental apresenta esta 

singularidade quando comparada com a participação noutros contextos. É que não são 

os pais a vivenciar o quotidiano da vertente escolar, mas sim os seus filhos. Os pais 

substituem os filhos nesta tarefa dada a menoridade legal destes. (Em Portugal, no 

ensino secundário os estudantes têm uma dupla representação: a direta, pelos seus 

colegas; a indireta, pelos encarregados de educação). Isto significa que pais de 

diferentes meios, nomeadamente com diferentes níveis de escolaridade, apresentam 

diferentes capacidades de desempenho neste seu papel de representação. Este constitui 

também um ofício da classe média, sobretudo da nova classe média. Não constitui, aliás, 

um acaso que haja cada vez mais docentes envolvidos no movimento associativo dos 

pais. De novo, também aqui, parece difícil falar-se com propriedade em parentocracia. E 

acaba-se de percorrer os dois papéis - de dirigente associativo dos pais e o de 

representante dos encarregados de educação num órgão da escola - teoricamente de 

maior pendor de atuação coletiva, de defesa de interesses gerais, de poder dos pais... 

 

Percebe-se talvez melhor agora que o termo parentocracia é ilusório. Wyness 

(1995) também não podia ser mais claro, termos como poder dos pais (parent power), 

parentocracia e pais policiando a escola (parents' policing the school) podem esconder, 

afinal, uma perda de poder e não um acréscimo. 

 

E não são só os pais. Também as associações de pais tendem a desempenhar um 

papel que parece estar bem mais próximo de contribuir para manter o statu quo do que 

para desafiá-lo. Assim como parecem desempenhar um papel tendencialmente 

conservador.  

 

Assim se compreende que Grácio (1981), ao tentar prospectivar o 

desenvolvimento do sistema educativo português associado à possibilidade mais 

conservadora daquele – a que lhe parecia, e bem, estar a vingar – o peso conferido pelo 

poder político às associações de pais a par, por exemplo, da Igreja Católica. Também 

Donzelot (1986) nos alerta para que a introdução das associações de pais, a par dos 

psicólogos escolares e da representação dos próprios pais na escola, correspondeu a uma 

forma de vincar os laços entre a escola e as famílias, criando uma situação de 

instrumentalização destes agentes despoletada pelo poder político. E a 
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instrumentalização é talvez a palavra certa para descrever o tipo de relação entre o 

Estado, as escolas e as famílias. 

 

Veja-se que se por um lado, temos a pressão do poder político - que tem uma 

tradução legal, quer através da lei das associações de pais, quer através da que remete 

para a composição, direitos e deveres dos vários órgãos das escolas - para que estas 

“aceitem” os pais, quer individualmente, quer pelos seus representantes nos vários 

órgãos, quer pelas suas associações. Já se viu que o seu papel tendencialmente 

conservador os torna num potencial telecomando ao serviço do poder político 

“dispensando” este, assim, de um controlo mais direto sobre o que se passa dentro dos 

estabelecimentos escolares. (No sistema de ensino português, as verdadeiras decisões 

são tomadas a montante das escolas. É o caso da admissão de alunos, professores e 

outros funcionários, dos currículos, do sistema de avaliação, etc.) Regista-se, assim, 

uma ação direta das famílias e indireta do Estado sobre as escolas. 

 

Não nos podemos esquecer, contudo, do papel exercido pelas escolas sobre as 

famílias. Perrenoud (2001) faz, aliás, um excelente inventário crítico de o que a escola 

faz às famílias, desde os efeitos a nível do orçamento familiar, da escolha do local para 

viver, da gestão do tempo e do espaço, dos trabalhos para casa, das condutas sociais 

adotadas, das redes de sociabilidade construídas, etc. Por outras palavras, o sociólogo 

suíço alerta-nos para o papel normalizador exercido pela escola sobre as famílias: 

“Podemos considerar a escolarização como uma maneira de normalizar as famílias, 

mais subtil e, sem dúvida, mais eficaz, numa sociedade fortemente escolarizada, do que 

as políticas higienistas ou as medidas filantrópicas do século XIX” (Perrenoud, 2001, 

p.80). 

 

Mas convém não nos esquecermos que estamos perante uma relação 

estruturalmente desigual. A relação escola-família constitui uma relação entre culturas. 

Uma relação entre a cultura socialmente dominante que a escola privilegia, veicula e 

legitima e a cultura ou culturas locais. Estas podem estar numa relação de continuidade 

ou de descontinuidade para com a cultura escolar. Deparamo-nos com uma relação por 

onde perpassam distâncias sociais e distâncias culturais, as quais, aliás, nem sempre se 

correspondem mutuamente, nem sempre coexistem pacificamente. A escola exerce, pois, 
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um papel homogeneizador num contexto caracterizado pela heterogeneidade, papel este, 

contudo, sempre condicionado pela estrutura social. 

 

A escola tem um poder de penetração nas famílias, sendo também por elas 

penetrada. Embora esta relação de interpenetração seja estruturalmente assimétrica 

(condicionada por fatores como a classe social, o género e a etnia), o certo é que parece 

exercer-se aqui um certo controlo mútuo regulado por uma outra instância, o Estado. É 

como se o Estado manipulasse os cordelinhos de escolas e famílias, as quais tendem a 

enredar-se numa teia cada vez mais inextricável. Deste ponto de vista, a relação escola-

família assume os contornos de uma tecnologia social. Estamos, no entanto, perante um 

processo inquinado por uma iniquidade social. 

 

Alguns estudos etnográficos de cariz sociológico (Lightfoot, 1978; Connell, 

Ashenden, Kessler & Dowsett, 1982; Lareau, 1989; Vincent, 1996; Henry, 1996; Silva, 

2003) têm mostrado como não pode ser ignorada a já mencionada clivagem sociológica 

que perpassa por esta relação. Esta pode converter-se num meio de reprodução social e 

cultural, constitui, por motivos vários, uma relação armadilhada (Silva, 2003). 

 

Temos uma escola que interage em função de um tipo ideal de família de classe 

média, de meio urbano, nuclear e biparental com predomínio de um horário de trabalho 

com alguma flexibilidade (Davies, 1989; Lareau, 1989). Os requisitos feitos pela escola 

aos pais pressupõem este modelo familiar e de trabalho, o qual permite uma mais fácil 

resposta àqueles. Não constitui um acaso que os professional parents, como os designa 

Beattie (1985), sejam sobretudo de classe média, em particular da nova classe média. 

Acresce que esta fração de classe alia, por um lado, uma dependência para a sua 

reprodução social no processo de escolarização e, por outro, um capital cultural que lhe 

permite aproveitar plenamente (ou quase) aquele mesmo processo. Como mostram 

Stoer, Cortesão e Magalhães (2001), trata-se de um grupo que ensaia novas formas de 

relacionamento com a escola de modo a procurar manter velhas vantagens. Como 

adverte Silva (2003) a cooperação escola-família pode tornar-se num privilégio social. 

 

Porém, não se está perante um qualquer tipo de determinismo social ou de 

fatalismo sociológico. Por muito desigual que seja, toda e qualquer relação comporta 
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sempre uma margem de risco, uma margem de incerteza. E a relação escola-família é, 

por vezes, demasiado complexa para poder ser reduzida a uma visão simplista. 

 

Isto significa que a relação entre escolas e famílias pode dar azo a alianças 

aparentemente contra naturam, por exemplo entre pais e docentes contra o poder 

político. Tem-se tido nos últimos anos, vários exemplos nos meios de comunicação 

social, de escolas fechadas pelos pais cuja única reivindicação é a criação das condições 

de segurança aprovadas pelo próprio poder político. Na dificuldade de serem os 

professores das escolas a assumir estas posições, fazem-no as famílias e as comunidades 

que não têm vínculos de dependência perante, por exemplo, o Ministério da Educação. 

Lima e Sá (2002) são dos raros a propor este tipo de aliança, acreditando e apontando 

para esta possibilidade de a relação escola-família se converter numa fenda na muralha. 

 

Não constituirá provavelmente um acaso, a recente mudança de discurso a que 

se tem vindo a assistir por parte do poder político. A retórica, desde há alguns anos em 

crescendo, sobre a constituição de parcerias pode tornar-se em mais uma armadilha ao 

sugerir um estatuto igualitário entre as diferentes partes, o que revela constituir um falso 

pressuposto, dada a posição estruturalmente dominante da instituição escolar (Rodrigues 

& Stoer, 1998; Stoer, 2000). 

 

 

4.2. Contextos e oportunidades de comunicação escola-família 

 

A comunicação entre a escola e a família, deve caracterizar-se pela qualidade, 

pela frequência e pela diversidade de meios. De acordo com um estudo desenvolvido 

por Arnold, Michael, Hosley e Miller (1994), a frequência de contactos entre a escola e 

a família apresenta uma correlação com o desenvolvimento de atitudes mais positivas 

dos pais para com a escola e para com a comunicação com esta. Uma implicação 

retirada pelos investigadores é a conveniência de promover atividades que enfatizem o 

contacto direto entre pais e professores, em vez de se privilegiar a informação via postal. 

 

Esta ideia é confirmada por Marques (2001), que aponta duas características 

prioritárias para os programas de colaboração com a família: a intensidade e a 
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diversidade. As atividades contempladas nesses programas devem ser variadas, para que 

eles possam ser adequados à diversidade de características e de necessidades das 

famílias. A intensidade do contacto é também fundamental, devendo passar por reuniões 

de encarregados de educação e por comunicação escrita, mas incidindo, principalmente, 

em atendimentos individuais. 

 

a) Reuniões de Encarregados de Educação 

A realização periódica de reuniões com pais e professores deve ser uma das 

componentes fundamentais dos programas de envolvimento de pais (Marques, 1993). 

As reuniões podem contribuir para atingir os objetivos de consciencializar os pais 

acerca da importância do meio familiar no desenvolvimento da criança e das 

potencialidades educativas da vida da família (Estrela & Villas-Boas, 1997). 

 

Elas podem constituir um meio de estimular o desenvolvimento de parcerias nos 

diferentes tipos de colaboração definidos por Epstein (Epstein, 1997a). A aproximação 

entre a família e a escola, fomentada pelas reuniões, pode ajudar a diminuir a 

descontinuidade cultural e a aumentar o espaço de sobreposição das esferas de 

influência (Villas-Boas, 2000), aumentando a confiança mútua e aprofundando as 

relações entre a escola e a família (Marques, 1993). 

 

Villas-Boas (2000) propõe a realização de reuniões periódicas, de dois em dois 

meses, com a duração de 90 minutos, tendo três objetivos principais:  

(a) consciencializar os pais do seu papel como agentes educativos e modificar ou 

desenvolver atitudes e expectativas relativamente à escola;  

(b) mostrar a necessidade de colaboração entre a escola e a família e do apoio da 

família em casa para a superação das dificuldades das crianças;  

(c) desenvolver a capacidade dos pais para intervirem nas atividades escolares e 

promover atitudes parentais facilitadoras da aprendizagem escolar. Villas-Boas (2000), 

propõe as seguintes partes para cada reunião:  

- mostra de trabalhos dos alunos e/ou uma conversa acerca das atividades 

propostas na sessão anterior; 

- introdução do problema; 

- resolução do problema com a participação de todos; 

- oferta de materiais educativos/escolares e exemplificação da sua utilização; 
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- convívio informal. 

 

A apresentação de trabalhos dos alunos, realizada no início da reunião, contribui 

para incentivar e facilitar a participação dos pais na escola. Após a mostra de trabalhos 

ou a conversa referidas como primeiro ponto, é introduzido um problema para debate. 

Este problema será “uma discrepância, entendida como tal pela escola e/ou pela família, 

entre um determinado desempenho e um desempenho desejável” (Villas-Boas, 2000, p. 

14). Nas diferentes reuniões, dever-se-á utilizar uma diversidade de recursos para a 

colocação dos problemas (videogramas, cartazes, etc.), cujas características os tornem, 

no entanto, adequados a:  

(a) servir de motivação;  

(b) implicar a utilização de diferentes canais de comunicação;  

(c) mostrar modelos de atuação; e  

(d) promover a discussão dos temas apresentados e retirada de conclusões 

(Estrela & Villas-Boas, 1997). A procura das soluções será feita em conjunto com os 

pais que serão assim, incentivados a apresentar sugestões (Villas-Boas, 2000). 

 

É necessário garantir que a abordagem da temática levantada na reunião tenha 

um seguimento em casa (Estrela & Villas-Boas, 1997), pelo que Villas-Boas (2000) 

sugere que, após a resolução do problema, se distribua um folheto a cada família, em 

que constem os principais assuntos da reunião e sugestões de atividades para serem 

realizadas em casa com as crianças. 

 

A oferta de materiais educativos e o convívio têm por objetivo fazer com que as 

famílias se sintam bem-vindas à escola e promover uma comunicação mais informal, 

em que os pais se sintam bem. Com a oferta de materiais procura-se também promover 

atitudes positivas relativamente à escola (Villas-Boas, 2000). Favorece-se, ainda, a 

interação pais-filhos em casa em torno desses materiais. 

 

Os convívios e as festas com as famílias, caracterizados por um ambiente 

informal, proporcionam oportunidades para o desenvolvimento de uma relação mais 

familiar e de maior confiança mútua. Num projeto desenvolvido pelo Departamento de 

Avaliação Prospetiva e Planeamento, nos anos letivos de 1997/98 e 1998/99 (Carvalho, 

2000), procurou valorizar os saberes e práticas familiares, tendo sido definidas 
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estratégias para construir um espaço de participação das famílias. A escolha de um 

ambiente informal partiu da premissa de que em situações igualitárias a conquista de 

confiança é mais efetiva, e ainda, que essa vivência contribui ativamente para a 

desconstrução de imagens estereotipadas, nomeadamente a crença de que as famílias de 

meios socioeconómicos mais desfavorecidos não têm contributos significativos a dar às 

atividades escolares (Carvalho, 2000). 

 

A planificação de uma reunião deve ser bastante cuidada e comporta três fases 

(Henderson, Hunt & Day, 1994): preparação para a reunião, condução da reunião e 

follow-up. 

 

Na preparação para a reunião, para que ela seja bem sucedida, é fundamental 

definir previamente as suas finalidades, tendo em conta a relação entre o tempo 

disponível e os objetivos a atingir. Na convocatória, deve ser dado conhecimento aos 

encarregados de educação das finalidades da reunião, para que eles se possam preparar 

para intervir e apresentar propostas (Marques, 1993), bem como do local e do horário do 

início e do fim, que não deve ser ultrapassado. Marques (2001) alerta para alguns erros 

que surgem, frequentemente, nas convocatórias: falta de indicação da ordem de 

trabalhos, do local de realização da reunião e da hora prevista para o final. O horário e a 

data da reunião têm de ser determinados em função das possibilidades dos encarregados 

de educação, sendo importante que eles se apercebam dessa intenção (Estrela & Villas-

Boas, 1997). O espaço e a sua organização são fatores importantes a ter em conta. O 

espaço deve ser adequado ao número de participantes e a disposição deve facilitar a 

comunicação, permitindo que todos se vejam mutuamente (Marques, 1993). 

 

Na condução da reunião, a intervenção do docente deve ser caracterizada pela 

intencionalidade (Ivey, 1983), em função dos objetivos previamente determinados e da 

análise da situação a cada momento, mobilizando as competências de comunicação 

interpessoal e as qualidades pessoais adequadas às circunstâncias e às características do 

grupo de encarregados de educação. Marques (2001) alerta para a necessidade de o 

docente ter diversos cuidados: ser pontual; ouvir os encarregados de educação; não 

monopolizar a palavra; não responder no meio de uma intervenção; não se mostrar 

irritado com críticas ao funcionamento da escola ou a outros docentes, comprometendo-

se a dar conhecimento delas aos docentes em causa ou ao órgão de gestão, no caso de 
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serem fundamentadas; não fazer comentários acerca de um aluno em particular; manter 

sempre a calma. Evitar uma linguagem técnica e adequar o tipo de linguagem aos 

encarregados de educação são aspetos absolutamente fundamentais para que a 

comunicação se possa estabelecer eficazmente. 

 

Na fase de follow-up, há que fazer chegar até aos encarregados de educação que 

não estiveram presentes, a informação tratada e os materiais trabalhados e distribuídos 

(Villas-Boas, 2000), cumprindo um desafio lançado pela tipologia de Epstein, que 

consiste em fazer chegar a informação a todas as famílias que a desejam ou precisam 

dela e não apenas às que se deslocam às reuniões (Epstein & Connors, 1994). Marques 

(2001) sugere que, no fim da reunião, seja feito um sumário das conclusões e que ele 

seja enviado aos encarregados de educação e aos professores. Esta estratégia pode 

ajudar a pôr em prática as decisões tomadas e contribuir para que a família e a escola 

promovam uma ação paralela e concertada com os alunos, com vista a serem atingidos 

os mesmos objetivos. É ainda necessário que o docente dê cumprimento a decisões que 

tenham sido tomadas, como por exemplo, fornecer informações ou pedir determinados 

apoios ao órgão de gestão da escola. 

 

b) Atendimentos individuais 

Num estudo realizado por Power e Clark (2000) sobre as perceções dos pais 

relativamente aos atendimentos individuais, foram obtidos resultados que alertam para 

problemas que podem ocorrer também nas nossas escolas. Os pais envolvidos no estudo 

não sentiam as reuniões como oportunidades para o diálogo, visto que na sua opinião os 

professores se limitavam a repetir as informações contidas nas fichas de avaliação 

periódica. Os pais que manifestavam sentir-se com menos poder nas reuniões eram 

aqueles cujos filhos tinham problemas de aprendizagem ou de comportamento, porque 

os professores assumiam que a origem desses problemas se situava nas famílias. Desta 

forma, não se sentiam bem-vindos à escola. Esse estudo levanta problemas que 

merecem uma reflexão, nomeadamente o conteúdo e a condução dos atendimentos, as 

competências de comunicação interpessoal do docente, a sua sensibilidade sociológica e 

a sua abertura às perceções, preocupações e expectativas dos encarregados de educação. 

 

O atendimento individual é definido por Henderson, Hunt e Day (1994) como 

uma troca de sentimentos, crenças e conhecimento entre pais e professores acerca de um 
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aluno em particular. Zins e Ponti (1996), por sua vez, entendem o atendimento 

individual como um método de os professores e os pais darem aos alunos uma 

assistência orientada preventivamente, envolvendo-se num processo cooperativo de 

resolução de problemas para melhorarem o seu bem-estar e o seu aproveitamento. 

Nestas definições há diversos aspetos a destacar: a intervenção preventiva e não apenas 

em situações problemáticas; o papel ativo dos professores e dos pais, determinando 

conjuntamente as estratégias de intervenção; a valorização da comunicação de 

sentimentos e de crenças a acompanhar a transmissão de conhecimento. 

 

Os atendimentos individuais abarcam diversas funções, em que se incluem a 

partilha de informações acerca dos alunos, referentes a diferentes domínios do seu 

desenvolvimento (cognitivo, social, emocional e físico); o desenvolvimento de 

programas educacionais consistentes e apropriados para alunos com problemas; e a 

cooperação na prevenção e resolução de problemas (Henderson, Hunt & Day, 1994). 

 

No estudo realizado por Power e Clark (2000), verificou-se que, não obstante as 

perceções negativas evidenciadas, os pais dão grande importância aos atendimentos 

individuais, que consideram uma oportunidade de conhecerem pessoalmente os 

professores. Chamando a atenção para a necessidade de o professor implementar 

padrões de comunicação adequados aos pais que atende, Jordan, Reyenes-Blanes, Peel, 

Peel e Lane (1998) sublinham que os atendimentos podem favorecer uma comunicação 

positiva entre a escola e a família. Salientam a importância de os professores terem boas 

competências de dinamização de reuniões. Em situações de potencial conflito, como as 

reuniões para transmissão de informações acerca de problemas de aproveitamento ou de 

comportamento, estas competências permitir-lhes-ão atuar de uma forma que contribua 

para as famílias se sentirem apoiadas e para favorecer uma atmosfera de colaboração. 

 

Sendo a falta de formação em competências de entrevista e de consulta uma das 

limitações dos professores para conduzirem os atendimentos, os docentes devem 

receber formação nesse domínio (Leung & Yuen, 2001). Num estudo sobre as perceções 

dos pais e dos professores relativamente aos atendimentos individuais, Leung e Yuen 

(2001) concluíram que o desenvolvimento de confiança mútua e a escuta ativa são 

competências fundamentais do docente para que dessas reuniões resulte um trabalho de 

colaboração no acompanhamento dos alunos. Os investigadores apontam a frequência 
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dos contactos como sendo essencial para a construção de confiança mútua e referem um 

outro fator facilitador: a existência de boas relações entre os alunos e os professores. 

 

À semelhança do que acontece com as reuniões gerais de encarregados de 

educação, também a planificação de um atendimento tem três grandes componentes: 

preparação para a reunião, condução da reunião e follow-up (Henderson, Hunt & Day, 

1994). 

 

A qualidade da preparação da reunião é um fator que pode determinar o seu 

sucesso ou insucesso (Jordan, Reyenes-Blanes, Peel, Peel & Lane, 1998). Implica a 

escolha do local, a preparação da convocatória, a análise do processo do aluno e recolha 

de informações junto dos professores e a definição de objetivos para a reunião 

(Henderson, Hunt & Day, 1994).O local deve ser confortável e acolhedor, favorecer a 

comunicação e garantir a privacidade da conversa. 

 

Na condução do atendimento, a exemplo do que acontece com as reuniões gerais, 

a intervenção do docente deve caracterizar-se pela intencionalidade (Ivey, 1983); ou 

seja, a sua ação nortear-se-á pelos objetivos definidos e pelas características da situação, 

e as suas competências de comunicação interpessoal serão mobilizadas de acordo com o 

encarregado de educação que está a ser atendido e com o decurso da interação. A 

linguagem do docente deve ser sempre adequada ao interlocutor, evitando a linguagem 

profissional (Jordan, Reyenes-Blanes, Peel, Peel & Lane, 1998). 

 

No fornecimento de informações ao encarregado de educação, o diretor de turma 

não deve esquecer os aspetos positivos dos alunos, evitando o erro de apenas se centrar 

nos aspetos negativos. 

 

O problema em análise deve ser definido através do diálogo entre o docente e o 

encarregado de educação, sendo importante que o docente o leve a manifestar as suas 

perceções acerca do problema do seu educando. As expectativas e as opiniões do 

encarregado de educação são importantes para a definição dos objetivos e do plano de 

intervenção, que deve ser feita conjuntamente pelo docente e por ele (Leung & Yuen, 

2001). O plano de intervenção deve: ser aceite por todos; atribuir responsabilidades bem 

definidas aos professores, aos pais e à criança; definir objetivos de curto e de longo 
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prazo; e estabelecer prazos e métodos de avaliação. Na parte final da reunião, O docente 

deve fazer uma síntese das ideias mais importantes e das responsabilidades que foram 

atribuídas à escola, à família e ao aluno, verificando se o encarregado de educação 

compreendeu bem. 

 

Na fase de follow-up, o docente deve acompanhar e avaliar a aplicação do plano 

definido no atendimento, procurando fazê-lo em conjunto com o encarregado de 

educação. Esta avaliação pode ser feita, por exemplo, através de telefonemas, cartas ou 

outra reunião (Jordan, Reyenes-Blanes, Peel, Peel & Lane, 1998). O docente deve, ainda, 

tomar as medidas necessárias à implementação do plano por parte da escola, por 

exemplo, transmitindo informações aos restantes professores e pedindo a sua 

colaboração ou providenciando a utilização de recursos da escola (sala de estudo, 

biblioteca, Serviço de Psicologia e Orientação, etc.). 

 

Leung e Yuen (2001) falam da conveniência de o aluno estar presente nos 

atendimentos para poder colaborar na definição dos objetivos e no plano de recuperação 

e para se motivar e comprometer a aplicá-lo. Jordan, Reyenes-Blanes, Peel, Peel e Lane 

(1998) sugerem que, para o atendimento, sejam convidados simultaneamente o pai e a 

mãe e, eventualmente, outros familiares significativos, que desempenhem um papel 

importante no desenvolvimento da criança. A presença do aluno e destes familiares 

pode ser importante tanto nos atendimentos como nas reuniões gerais de encarregados 

de educação, devendo, no entanto, ser ponderada a sua oportunidade em função do tema 

a ser abordado e dos objetivos a atingir. No que se refere aos familiares, estes podem 

sentir-se mais valorizados pela escola, mais implicados no processo educativo da 

criança e mais motivados para estabelecerem colaboração com os professores. 

 

Quanto à criança, a sua presença nos atendimentos e nas reuniões proporciona-

lhe a possibilidade de se aperceber melhor do envolvimento e dos esforços conjuntos da 

escola e da família para apoiarem a sua vida escolar e promoverem o seu sucesso 

educativo, o que poderá contribuir para ela valorizar mais o trabalho escolar e se 

empenhar mais na sua execução. Por outro lado, a presença conjunta dos familiares e da 

criança promove a continuação das conversas em casa, facilitando a aplicação das 

sugestões dadas e das decisões tomadas na reunião. 
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c) Outros meios de comunicação 

Fichas de registo de avaliação periódica  

Nas reuniões de avaliação realizadas no fim de cada período, o docente preenche 

uma ficha de registo de avaliação de cada aluno, cuja cópia deverá ser entregue, 

posteriormente, ao encarregado de educação. 

 

Num estudo, Power e Clark (2000) analisaram as perceções dos pais 

relativamente a esse tipo de fichas. Os pais manifestavam o sentimento de que, embora 

cada aluno fosse objeto de um relatório, esse facto não garantia que a sua elaboração 

fosse feita de forma suficientemente individualizada. Quanto ao conteúdo, sentiam 

dificuldade em compreender a linguagem técnica. Consideravam ainda que os relatórios 

eram demasiado gerais e não davam instruções aos encarregados de educação para 

ajudarem os seus educandos. 

 

Mensagens através da caderneta  

As mensagens na caderneta são uma forma de comunicação comum entre os 

professores e o encarregado de educação nas escolas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Vieira 

(1996) aponta alguns aspetos negativos que caracterizam grande parte das situações de 

recurso à caderneta:  

(a) a escrita, o padrão e o código cultural situam-se mais próximos do professor 

do que do encarregado de educação;  

(b) a circulação processa-se, na maior parte das vezes, num sentido único: da 

escola para as famílias;  

(c) a informação ocorre em situações de caráter negativo; e  

(d) a informação não é transmitida de forma factual, mas acrescida de juízos de 

valor. 

 

A caderneta é um instrumento vantajoso porque permite uma comunicação 

rápida. No entanto, deve haver cuidado com as mensagens enviadas, tanto no que se 

refere ao conteúdo como à linguagem utilizada. Só dessa forma ela pode facilitar, de 

facto, a comunicação nos dois sentidos: casa-escola e escola-casa. 

 

 

 



__________________________________    CAPÍTULO II    ___________________________________ 

 

253 

 

Cartas  

As cartas enviadas pela escola para os encarregados de educação, podem pecar 

pelos mesmos erros das restantes formas de comunicação escrita. É necessário ter 

bastante cuidado com a linguagem, para que ela possa ser facilmente compreendida. O 

conteúdo deve ser cuidadosamente pensado, para que a carta sirva de aproximação entre 

a escola e a família e não provoque um maior afastamento. Por exemplo, se um ofício se 

destina a comunicar faltas injustificadas, será conveniente que se mostre existir, da parte 

do docente, vontade e abertura para colaborar com o encarregado de educação na 

procura de formas de evitar que o aluno continue a faltar. 

 

Telefonemas  

Os telefonemas são uma forma prática e rápida de estabelecer comunicação entre 

a família e a escola. Marques (1997f) dá conta dos resultados positivos obtidos num 

projeto desenvolvido numa escola do Entroncamento, em que, de entre as diversas 

estratégias adotadas para reforçar a colaboração entre a escola e a família, a que 

melhores resultados obteve foi a abertura de uma linha telefónica para os encarregados 

de educação contactarem com os professores. Tanto os professores como os pais 

afirmaram considerar que a linha telefónica aberta era muito útil. Os contactos 

telefónicos estabelecidos destinaram-se, na major parte dos casos, a tratar de problemas 

de aprendizagem ou a comunicar problemas de saúde. 

 

Visitas domiciliárias  

A importância das visitas domiciliárias, é destacada por Marques (1993), as 

quais podem ser utilizadas para prestar assistência e aconselhar os pais, para os informar 

sobre as dificuldades e os progressos das crianças, para os ajudar no apoio às tarefas de 

aprendizagem realizadas em casa ou para fazer formação de pais. Estas visitas, 

realizadas por profissionais devidamente preparados, atuando em interação com o 

docentes, poderão contribuir grandemente para a escola chegar às famílias que têm mais 

dificuldade em se envolver e, colaborando com elas, ajudar a diminuir problemas 

diversos, entre os quais o absentismo escolar. 

 

Contudo, Perrenoud (1995) salienta o facto de, independentemente de haver ou 

não contactos diretos entre a escola e a família - através de reuniões, cartas, telefonemas 

ou outros meios - e da frequência com que eles ocorram, existir sempre comunicação 
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entre ambas. Esta parece “aproximar-se do grau zero”, mas tal “não passa de uma 

ilusão, porque os contactos diretos são apenas a relação mais visível entre os pais e a 

escola” (Perrenoud, 1995, p.89). A criança é em si própria uma mensagem, mesmo que 

não o pretenda ou de tal não tenha consciência. Quando regressa da escola, o seu estado 

de espírito, as suas atitudes ou aquilo que diz podem levar os pais a depreender 

determinadas coisas sobre a escola, sobre os professores ou sobre o que lá se terá 

passado. Assim, ela é uma mensagem da escola. Por outro lado, tem determinadas 

características estáveis (atitudes, interesses, aspirações, formas de comunicar), que os 

professores, intuitivamente, podem atribuir à educação paterna e às condições de vida. 

Desta forma, a própria criança constitui uma mensagem do seu meio familiar. 

 

Perrenoud (1995) atribui às crianças e aos adolescentes que frequentam a escola 

a designação de go between - traduzida por Villas-Boas (2001) como vaivém -, pelo 

facto de a escola e a família comunicarem através deles, às vezes sem eles disso terem 

consciência e, com alguma frequência, contra a sua vontade. Acrescenta o autor que o 

go between, ao invés de ser um mensageiro passivo e neutro, tem um papel ativo e 

consciente, podendo controlar a comunicação em seu proveito, através da utilização de 

estratégias como, por exemplo, “esquecer-se” de entregar uma circular ou influenciar a 

interpretação de uma mensagem, comentando-a à sua maneira. Silva (2003, p.292) 

adianta que a criança enquanto “medium constitui um crivo” e que “a sua neutralidade é 

(...) falsa, representando um bom exemplo de como as aparências podem iludir”. 

 

Perrenoud (1995) salienta ainda que o papel do go-between é de extrema 

importância para o sucesso ou insucesso das relações entre a escola e a família. Se os 

dois grupos estabelecem relações de cooperação, o go-between pode tornar-se um 

“agente de ligação”, uma espécie de importante traço de união: simboliza uma 

aproximação, através da qual há intercâmbios benéficos para os dois grupos. Em caso 

de conflito, rapidamente suspeito de ser um “agente duplo”, “o go-between será 

intimado a tomar partido, a dar penhor de lealdade a uma e outra parte” (Perrenoud, 

1995, p.91). A criança intervém, portanto, seletivamente e ativamente na comunicação 

entre os pais e os professores, podendo desempenhar um papel favorável ou 

desfavorável ao encontro entre as duas partes. 
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Epstein (1997a) corrobora a ideia do papel positivo que o estudante pode ter na 

dinamização de relações de colaboração entre a escola e a família, referindo que vários 

estudos apontam para o facto de as crianças desempenharem um papel crucial no 

sucesso das parcerias entre a escola, a família e a comunidade. Acrescenta que se 

verifica nas parcerias bem sucedidas, os alunos são incentivados a utilizar formas de 

comunicação diferentes (por exemplo: interagir com elementos da família acerca de um 

determinado trabalho de casa ou participar numa reunião com pais, professores e 

alunos). 

 

É fundamental que os professores, estejam conscientes dos riscos de distorção 

das mensagens pelos alunos e do papel positivo que eles podem desempenhar na 

comunicação entre a escola e a família. Desta forma poderão ser minimizados os 

primeiros e promovido o segundo, através da realização de atividades em que os 

estudantes sintam vontade e prazer em ter os pais presentes – como, por exemplo, 

reuniões ou convívios em que apresentem trabalhos seus realizados nas aulas – ou que 

percebam que revertem numa ajuda coordenada de pais e professores para a 

ultrapassagem das suas dificuldades. 
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 A Comunicação Interpessoal 
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Na língua portuguesa, a palavra comunicação designa: “ato, efeito, meio, 

transmissão, relação, participação, ponto de passagem, convivência, ligação telefónica, 

trato e conversação” (Machado, 1981, p.346). A pluralidade deste vocábulo coloca em 

evidência não só a diversidade do seu significado mas também o risco de não distinguir 

cada um dos fenómenos que a palavra designa. 

 

O significado mais antigo de comunicação encontra-se no verbo latino 

communicare que quer dizer estar em relação e pôr em comum. Este pôr em comum 

suscita um movimento, ou força, que liga aquele que põe em comum com aquele que 

recebe e toma parte dessa partilha. Por sua vez, a parte comum articula a ação de dar e 

de receber, que ocorre pelo facto de aquele que dá estar em relação com aquele que 

recebe.  

 

Assim, em communicare encontram-se duas aceções para a mesma palavra: estar 

em relação e pôr em comum. Se se apelar também para o significado de communion, ou 

seja do que é comum, cuja raiz latina communis é a mesma de communicare, encontra-

se outra aceção, a de união entendida enquanto implicação. Destaca-se ainda que, no 

latim eclesiástico, communion fala da comunhão dos crentes com Deus, da comunicação 

com o transcendente. Na linguagem corrente dos falantes, comunhão também dá conta 

da união que se realiza entre os seres, quer seja espiritual, física, sensorial ou intelectual. 
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Todos estes significados: estar em relação, pôr em comum e estar em união 

vinculam os indivíduos que participam ativamente dessa união em que estão implicados 

na partilha de sentidos comuns e manifestam o sentido ativo do processo da 

comunicação referido, entre outros, por Bateson (1977), Watzlawick, Beavin e Jackson 

(1967), Hall (1986), Goffman (1974) Jacques (1979), Rodrigues (1989), Myers & 

Myers (1990) e Sigman (1995). Todos eles guardam do latim a significação original de 

communicare. Assim sendo, comunicar, mais do que a compreensão, pressupõe a 

intercompreensão. 

 

No percurso semântico nas línguas francesa e inglesa da palavra comunicação, 

segundo Winkin (1981), a palavra surge pela primeira vez em França em 1361, no livro 

de F. Oresme, com significado associado ao sentido original do verbo latino 

communicare. Este significado sofre um deslocamento semântico com um novo uso, 

que o dicionário de Furetière (1690) regista como transmitir: “L’aimant communique sa 

vertu”. No século XVIII, surge a designação vasos comunicantes no contexto da física e 

da química e, no uso comum dos falantes do francês, a noção original é relegada para 

segundo plano, sendo a transmissão ainda hoje, a noção que predomina na França 

contemporânea estando ainda associada às vias de comunicação terrestre, ao telefone e 

aos media. 

 

Este novo uso evidencia a significação da comunicação como uma passagem de 

informação de um ponto A para um ponto B e o sentido passivo da comunicação, a 

propósito do qual Jacques (1979) refere que se trata de uma simples transferência de 

sentido virtualmente comum. Apesar de esta transmissão pressupor a existência de uma 

relação, ela é neste significado precária pois trata-se de fazer passar algo – a suposta 

informação – que pode ou não ser constituída como conteúdo da mensagem que foi 

deslocada do ponto X para o ponto Y. 

 

Tal como em França, na Grã-Bretanha e segundo Winkin (1981), dá-se idêntico 

deslocamento semântico. A palavra aparece pela primeira vez no século XV ligada ao 

sentido mais antigo mas, como refere o autor, mais próximo de comunhão. Sendo que 

dois séculos mais tarde se dá o deslocamento semântico para “o meio de pôr em 

comum” (Winkin, 1981, p.15). A sua generalização como transmissão ocorre também 
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no século XVIII, com o desenvolvimento dos meios de transporte, as redes de canais e 

os caminhos de ferro. 

 

Nos anos 30, nos Estados Unidos da América, e nos anos 50, na Grã-Bretanha, o 

uso da palavra comunicação abrange a designação da indústria da informação: 

nomeadamente a imprensa, a rádio, a televisão e o cinema. 

 

Progressivamente, a palavra comunicação significando transmissão foi ganhando 

cada vez maior uso. Apenas em 1970, o dicionário Grand Robert introduz uma rutura 

nesta significação dominante, apresentando uma sistematização que deixa ver o campo 

pluridimensional de significações atribuídas pelos falantes no uso da palavra 

comunicação, tais como: “A ação de comunicar algo a alguém. A coisa que se 

comunica. A ação de comunicar com alguém. A passagem de um lugar para outro. A 

relação dinâmica que intervém num dado funcionamento. Teoria das comunicações. 

Cibernética. Informação e comunicação.” (Robert, 1970, p.637). 

 

É no século XX, nos EUA, que a comunicação se torna objeto da ciência. 

Wiener, em 1948, publica a obra referencial Cybernetics. Em 1949, Claude Shannon, 

discípulo de Wiener e Weaver publicam três artigos no Bell System Technical Journal 

sobre a teoria matemática da comunicação. Este modelo operou uma rutura 

epistemológica ao ter em conta a comunicação e a informação como objetos da ciência 

(Le Moigne, 1987) e ainda hoje constituí uma das matrizes da análise do problema da 

transmissão da mensagem. 

 

A noção de comunicação subjacente à teoria matemática proposta por Shannon e 

Weaver é a que prevaleceu depois do século XVIII, sendo uma teoria da "transmissão" 

da mensagem de um ponto A para um ponto B. 

 

A multiplicidade e diversificação de usos que os falantes fazem da palavra 

comunicação associam-se à multiplicidade de domínios de estudos especializados no 

domínio das ciências da comunicação, o que nem sempre tem facilitado a compreensão 

do fenómeno da comunicação humana. 
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Da psicologia, à psiquiatria, à engenharia, à filosofia, à pedagogia, à linguística, 

às teoria e prática da política administrativa, ao marketing, à antropologia, à sociologia, 

aos estudos estratégicos de gestão, à prática militar, à computação, à investigação em 

inteligência artificial, à publicidade e à semiótica são todos corpos teóricos que se têm 

dedicado ao estudo da comunicação e onde a noção de comunicação se apresenta com 

conteúdos diversos, podendo no entanto identificar-se nos quatro agrupamentos de 

formulações de natureza distinta, segundo Frade (1991, p.46):  

As lógico-matemáticas que acentuam a linearidade da transmissão de 

um ponto E para um ponto R; as normativas que acentuam a análise 

das técnicas e das condições para estabelecer o processo de 

comunicação; as operativas que acentuam o saber específico e 

especializado sobre o seu objeto de funcionamento e as espontâneas 

ou do conhecimento comum, que cada sujeito constrói ao longo do 

percurso da sua existência, pelo relacionamento que estabelece com os 

outros. (Frade, 1991, p.46) 

 

Independentemente da diversidade de formulações teóricas sobre a comunicação 

e da distinção de agrupamentos de formulação, verifica-se que é uma constante a 

significação de comunicação enquanto “transmissão” de informação e enquanto relação 

de partilha e união entre os indivíduos. Sfez refere-se a esta constatação designando-as 

respetivamente por conceção “maquínica” e conceção “expressiva” (Sfez, 1994, p.42). 

 

 

1. Modelos Comunicacionais Interpessoais 

 

 A comunicação humana é um tema ancestral (Schramm, 1988) que irrompeu no 

final da década de 40 como objeto da ciência (Shannon & Weaver, 1949) 

desenvolvendo-se, nos últimos cinquenta anos, associada ao discurso triunfante dos 

benefícios da técnica (Rodrigues, 1989). Na viragem do século XX para o século XXI, 

tornou-se um fenómeno omnipresente, omnipotente e omnistecnociente no viver 

humano, independente da cultura e do lugar onde essa existência aconteça. 
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 Podemos encontrar diferentes modelos de comunicação, desde modelos 

comunicacionais sociológicos, antropológicos, semiológicos, psicológicos, etc. Tendo 

em conta a fundamentação dos objetivos deste trabalho, serão apresentados modelos 

comunicacionais que se centram no conhecimento e análise dos processos 

comunicacionais interpessoais. 

 

 

O Modelo de Shannon e Weaver  

 

 O modelo básico de comunicação de Shannon e Weaver, apresenta-se como um 

simples processo linear. A sua representação gráfica ilustra o caráter linear e 

bidirecional que define este modelo, assim como os elementos que o constituem. 

 

Figura 1. Modelo de comunicação de Shannon e Weaver 

 

 Mensagem  Sinal  Sinal  Mensagem  

FONTE  TRANSMISSOR  CANAL  RECETOR  DESTINO 

   Fonte de Ruído    

 

 

 Originalmente, este modelo constava de cinco elementos: fonte de informação, 

transmissor, canal de transmissão, recetor e destino. Mais tarde, a fonte de informação 

foi dividida em fonte e mensagem para aceder a um maior campo de aplicações. A estes 

componentes se acrescentou o conceito de “fonte de ruído” para contemplar as 

interferências e perturbações que se sucedem na transmissão de informação. 

 

 

O Modelo de Osgood e Schramm 

 

 A partir do modelo linear de Shannon e Weaver, Osgood (1954) e Schramm 

(1954), apresentam um modelo circular onde o processo de receção da mensagem não 

consiste apenas numa simples descodificação da informação mas também na produção 

paralela da interpretação da mesma. A ilustração gráfica deste modelo enfatiza a 

natureza circular da comunicação. 
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Figura 2. Modelo de comunicação de Osgood e Schramm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este modelo faz uma distinção entre os aspetos externos e internos da 

comunicação. No exterior situa-se a mensagem que é considerada um estímulo. O 

interior divide-se por três níveis de funcionamento de modo que a resposta possa ser 

processada na mente de cada um dos interlocutores. Num primeiro nível, dá-se a 

receção da mensagem, com a perceção e descodificação dos estímulos que a compõem. 

Num segundo nível, dá-se a ativação de outros processos mentais que permitem 

interpretar a mensagem conforme os conhecimentos que cada sujeito possui. 

  

 Este modelo de Osgood e Schramm evidencia o papel da experiência e dos 

conhecimentos de cada um dos interlocutores, de tal modo que quanto maior for a 

experiência comum dos comunicantes, maior eficácia terá a comunicação. Havendo 

ainda um terceiro nível encarregado da recodificação da mensagem até terminar numa 

resposta externa.   

 

 

O Modelo de Berlo 

 

Para Berlo (1969), a comunicação surge como um processo com regras, 

submetendo-se a modelos clássicos de ação comunicativa, os quais permitem ao ser 

humano negociar a sua posição no contexto em que se desenvolve. Este modelo é 

constituído por seis componentes, que se reduzem a quatro quando o ato comunicativo 

se produz de maneira interpessoal. Nestes casos, a fonte e o codificador recaem sobre a 

mesma pessoa, o mesmo acontece com o recetor e o descodificador (Cuadrado, 1992). 

A sua representação gráfica ilustra a diversidade de canais de comunicação, assim como 

 

Mensagem 

Codificador 

Interprete 

Descodificador 

Descodificador 

Interprete 

Codificador 

Mensagem 

 



_________________________________    CAPÍTULO III    ___________________________________ 

265 

os fatores que influenciam a descodificação e a interpretação da mensagem, tanto no 

momento de ser emitida, como no momento da sua receção.  

 

Para Berlo (1969), o principal objetivo da comunicação é convertermo-nos em 

sujeitos efetivos capazes de influenciar os outros, no mundo físico que nos rodeia e a 

nós mesmos. Partindo deste ponto de vista, o autor considera que a eficácia 

comunicativa consegue-se, em parte ao eliminar os “ruídos” que podem distorcer a 

intenção comunicacional. Contudo, esta eficácia também está condicionada pela 

capacidade e facilidade de diálogo dos interlocutores, especialmente quando 

desempenham papéis sociais distintos. A capacidade de empatia cultural e ideológica da 

fonte e o recetor garantirão, em grande parte, a eficácia comunicativa. Neste sentido, 

Berlo indica que entre os fatores que intervêm na codificação e descodificação da 

mensagem encontram-se as capacidades comunicativas que possuem a fonte e o recetor, 

as suas atitudes o seu nível de conhecimento e a posição que ocupam num determinado 

sistema sócio-cultural. 

 

 

Figura 3. Modelo dos componentes da comunicação 

 

 

Fonte: Cuadrado, 1992, p.23 

 

Outro aspeto a destacar do modelo de comunicação de Berlo (1969) é a relação 

que estabelece entre a eficácia comunicativa e a gratificação do recetor. Esta 
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gratificação ou recompensa identifica-se com uma aceitação da ação comunicativa que 

gera uma certa cumplicidade entre os interlocutores. Deste modo, a efetividade da 

comunicação adquire um caráter reversível, ou seja, produz-se uma retroalimentação 

que permite modificar ou continuar as sucessivas ações comunicativas do emissor. A 

ênfase recai portanto, no recetor e na descodificação que este faz da mensagem pois, 

como indica Berlo (1969), os significados não estão na mensagem mas sim nos seus 

utilizadores. Por isso, alguns dos fatores que há a ter em conta na hora de transmitir uma 

mensagem, são os seguintes (Cuadrado, 1992): 

 

- O conhecimento que a fonte codificadora tem dos conteúdos que deseja 

transmitir e a estruturação que segue na sua apresentação. Se os conteúdos não estão 

bem organizados e estruturados podem dificultar a interpretação da mensagem.  

 

- O código utilizado na estruturação e apresentação dos conteúdos. Se os 

símbolos escolhidos carecem de significado para o recetor, produzir-se-ão interferências 

na descodificação e interpretação da mensagem. 

 

- O conteúdo da mensagem. A seleção da informação que se deseja transmitir 

pode adquirir diferentes formas enunciativas que podem facilitar a compreensão da 

mensagem. Desta forma, pode-se recorrer à utilização de exemplos, afirmações, juízos, 

argumentações, etc. 

 

- O tratamento da mensagem, entendido como a tomada de decisões que a fonte 

faz quanto à seleção e estruturação dos códigos e conteúdos da comunicação. 

 

É de referir ainda que o modelo de comunicação de Berlo (1969) faz a 

identificação do canal de comunicação com os sentidos sensoriais. 

  

 

O Modelo de Thayer 

 

 O modelo de Thayer (1975), é um modelo circular onde a retroalimentação 

desempenha um papel fundamental. Segundo este autor, a compreensão da mensagem 

não é uma mera tradução dos dados transmitidos, mas sim uma valorização dos 
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mesmos. Segundo este modelo, o processo de comunicação consiste numa organização 

seletiva e na conversão dos dados em unidades de informação que constituem a base do 

pensamento, da decisão e da aprendizagem (Thayer, 1975). 

 

Figura 4. Modelo de comunicação de Thayer 

 

 

Fonte: Cuadrado, 1992, p.39 

 

 Segundo o modelo de comunicação de Thayer, a seleção e a conversão dos 

dados em unidades de informação está condicionada pelo Sistema Conceptual 

Valorativo e pelo Sistema de Controlo da Conduta que cada um dos interlocutores tem 

(Cuadrado, 1992).  

 

 O sistema conceptual valorativo refere-se ao esquema conceptual que cada 

pessoa possui do mundo e que lhe permite compreender, avaliar e organizar os dados 

que recebe. Este esquema conceptual está condicionado pelas experiências, crenças e 

valores de cada sujeito (Cuadrado, 1992).  

 

 O sistema de controlo da conduta refere-se à antecipação das consequências que 

o emissor e o recetor fazem dos dados e informações que se transmitem e à necessidade 

de procurar soluções (Cuadrado, 1992). 
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O Modelo de Ross 

 

 O modelo transacional de Ross (1978), surge para dar resposta a uma questão 

deixada em aberto pelo modelo de Thayer, a qual diz respeito ao como o emissor e o 

recetor se põem de acordo para atribuir à mensagem emitida o mesmo significado 

(Girbau, 2002). 

 

Figura 5. Modelo de comunicação transacional de Ross 

 

Fonte: Cuadrado, 1992, p.41 

 

 Como se pode observar pela ilustração gráfica deste modelo, o emissor e o 

recetor são forçados a partilhar o significado que atribuem aos símbolos que utilizam no 

decurso da sua interação tendo em conta os conhecimentos, as experiências, os 

sentimentos, os valores, as atitudes, etc., que possui o interlocutor. 

 

 Ross (1983) define este modelo de comunicação como “un proceso transacional 

compuesto de una clasificación, una selección y un compartir cognoscitivos de 

símbolos, de modo que se ayude a otro a educir de su propia experiencia un significado 

o respuesta similar al que la fuente intenta dar” (Ross, 1983, p.93). 
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 Ross (1983) ao definir este modelo de comunicação como um processo, 

considera que a comunicação entre interlocutores está sujeita a um conjunto ou 

comunidade de experiências e influências mútuas de perceções, imagens, sentimentos e 

ideias através das quais transmitimos aos outros a nossa representação do mundo. 

 

 

2. Os Axiomas da Escola de Palo Alto 

 

Da interligação de diversos quadros conceptuais operatórios vindos da biologia, 

da cibernética, da teoria geral do sistemas, da lógica matemática, da linguística, da 

psicologia, da antropologia e da psiquiatria, constituiu-se um grupo de investigadores 

em torno do MRI Mental Research Institut que intervém em cinco domínios: formação, 

investigação sobre a família e a doença mental, terapia familiar, investigação sobre a 

teoria da comunicação e investigação sobre os processos de mudança (Wittezaele & 

García, 1992) dando origem ao quadro conceptual conhecido por Escola de Palo Alto. 

 

Paul Watzlawick com Don Jackson e Janet Beavin, dá continuidade às 

investigações sistémicas de Bateson e do seu grupo e em 1967, publicam em conjunto a 

obra Pragmatics of Human Communication, sobre uma lógica da comunicação que 

prefigura uma nova ciência do comportamento apoiada na noção de comunicação 

enquanto partilha, relação e transmissão em cinco axiomas que estruturam o processo da 

comunicação: a impossibilidade de não comunicar; a natureza da relação: simetria e 

complementaridade; a pontuação da sequência de eventos; o conteúdo e níveis de 

relação da comunicação; a comunicação digital e analógica. 

 

 

O PRIMEIRO AXIOMA: A Impossibilidade de Não Comunicar 

O primeiro axioma chama a atenção para uma propriedade da comunicação, a 

qual é a de que não se pode não comunicar; ou seja, todo o comportamento numa 

situação interaccional interpessoal, tem valor de mensagem. 

 

Tal como o não comportamento não existe, a não comunicação também não. 

Desta conceção deriva o entendimento de que na comunicação interpessoal, a 
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comunicação de um indivíduo influencia o comportamento do outro e o comportamento 

deste é um efeito pragmático da comunicação do primeiro. Assim, e sempre que se está 

em presença de outro indivíduo, quer se tenha ou não vontade de comunicar com ele, a 

comunicação é inevitável, porque não se pode não comunicar.  

 

Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson, o comportamento tem uma propriedade 

básica que frequentemente é menosprezada: “o comportamento não tem oposto” (1967, 

p. 44). Isto é, não há não comportamento, o que significa que o indivíduo não se pode 

não comportar. Mesmo quando decide não comunicar com outrém, é-lhe impossível não 

o fazer, porque “atividade ou inatividade palavras ou silêncios, tudo possui um valor de 

mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua vez, não podem não responder a 

essas comunicações e, portanto, também estão comunicando” (Watzlawick, 1990, 

p.49). 

 

Na perspetiva da análise do processo da comunicação, não é possível 

sobrevalorizar a linguagem verbal e desvalorizar a linguagem não verbal, uma vez que 

comunicação como processo social primário integra uma diversidade de linguagens 

integradoras e cada uma delas intervém com igual importância na produção do sentido 

da mensagem. 

 

A impossibilidade de não comunicar sublinha a questão da intencionalidade do 

processo da comunicação e não da consciência, como é comum pensar-se. Quer a 

comunicação tenha sido bem ou mal compreendida, comunicar é estabelecer e 

desenvolver uma relação social que produz mudanças e aprendizagens na situação de 

interlocução. Ela pode ser voluntária, involuntária, consciente, inconsciente, expectante 

mas é sempre intencional. 

 

Ao reconhecer-se que todo o comportamento é comunicação, está-se a 

considerar não só, uma unidade de mensagem, mas também um complexo 

multidimensional de diversos modos de comportamento. Ou seja, está-se a considerar 

um complexo multidimensional de diversas mensagens, verbais, tonais, contextuais, 

posturais, gestuais, proxémicas entre outras, que nas suas múltiplas combinações 

pragmáticas, em situação interpessoal, condicionam a produção do sentido do conjunto 

das mensagens transacionadas e interatuam no sistema complexo que é o 
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comportamento que, segundo Watzlawick, Beavin e Jackson vão desde “o congruente, 

ao incongruente e ao paradoxal” (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, p.46). 

 

 

O SEGUNDO AXIOMA: A Natureza da Relação – Simetria e 

Complementariedade 

Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), na interação social constroem-se 

relações que se distinguem em função da aceitação do estatuto de igualdade entre si – 

relação simétrica – e em função da diferenciação dos estatutos – relação complementar. 

A identificação e a clarificação da relação que os protagonistas desenvolvem no 

processo da interação, influência a produção da mensagem que se diferencia num caso e 

no outro. 

 

Semelhanças e diferenças são duas formas de relacionamento que se 

desenvolvem no processo interaccional. Numa relação complementar, distinguem-se a 

existência de dois níveis diferenciados, por exemplo, relação de poder hierarquizado 

que marca a diferenciação de papéis. Na forma relacional simétrica, os interlocutores 

estão na mesma posição relacional. A natureza simétrica ou complementar de uma 

relação só pode ser definida no contexto situacional onde a mesma ocorre. 

 

Porém, estas duas formas de relacionamento configuram-se combinando-se entre 

si. “Todas as permutas comunicacionais ou são simétricas ou complementares, segundo 

se baseiam na igualdade ou na diferença” (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, p.64). 

 

 

  O TERCEIRO AXIOMA: A Pontuação da Sequência de Eventos 

O axioma da pontuação da sequência de eventos identifica três modalidades: o 

modo como os protagonistas da interação segmentam a sequência das suas transações; o 

modo da sequência segmentada; e a versão de cada protagonista sobre o seu próprio 

comportamento e sobre o comportamento do seu parceiro. Tal como num texto escrito, 

a pontuação da interação organiza as sequências de comportamento e influencia o modo 

como a comunicação deverá ser compreendida. 
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Para um observador externo, uma série de comunicações pode ser vista como 

uma sequência ininterrupta de trocas. No entanto, os participantes na interação, 

introduzem sempre a  

“pontuação da sequência de eventos”. Ou seja, “(...) um 

comportamento de A é um estímulo à comunicação de B, na medida 

em que é seguido por um comportamento fornecido por B e este por 

um outro comportamento fornecido por A. Mas na medida em que o 

item de A está comprimido entre os dois comportamentos que foram a 

contribuição de B, ele é uma resposta. Do mesmo modo, o 

comportamento de A é um reforço na medida em que se segue a um 

comportamento fornecido por B. Estas permutas constituem uma 

cadeia de ligações triádicas sobrepostas, cada uma das quais é 

comparável a uma sequência estímulo – resposta – reforço” 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, p.50). 

 

De acordo com os referidos autores, muitas são as convenções existentes sobre o 

modo de pontuação da interação humana. Cada indivíduo segmenta a interação de modo 

diverso e explica-a geralmente excluindo-se do processo de causalidade circular do 

universo de que faz parte. O que geralmente conduz à consideração de que cada um 

apenas reage à conduta individual do seu parceiro, esquecendo que a versão que ambos 

possuem sobre o desenvolvimento das suas transações também faz parte da pontuação 

da sua interação. 

 

Assim, quer a segmentação quer a versão dos parceiros estruturam os 

comportamentos que cada um dos indivíduos desenvolve ao longo da sequência da 

interação. Também o modo como os parceiros pontuam as transações decorre da 

natureza da relação que existe entre eles (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967; Marc & 

Picard, 1994). 

 

Por último, sublinha-se que os protagonistas da interação são e estão 

interdependentes dos efeitos dos três níveis da pontuação. A circularidade da retroação 

da pontuação impede o isolamento das diversas componentes, possibilita a sua 

ordenação e reconfiguração das transações, certifica a compreensão e direciona esta 

para a intercompreensão. Acresce ainda que uma difícil pontuação entre os 
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protagonistas geralmente conduz à configuração de conflitos que podem ou não 

conduzir à interrupção das transações.  

 

 

O QUARTO AXIOMA: Conteúdo e Níveis de Relação da Comunicação 

Toda a comunicação não se limita apenas a transmitir os dados que constituem a 

mensagem da comunicação, a informação, mas também induz simultaneamente a um 

dado comportamento (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). Assim sendo, na mesma 

mensagem integram-se a relação e o conteúdo, constituindo os mesmos, os dois níveis 

da comunicação. 

 

O nível do conteúdo está relacionado com o universo do que se diz, 

expressando-se o indivíduo através da linguagem verbal ou da sua equivalente 

linguagem, a linguagem digital. O nível da relação diz respeito ao universo do modo 

como se diz, expressando-se o indivíduo através da linguagem não-verbal ou da sua 

equivalente linguagem analógica. 

 

O conteúdo informa sobre os dados da comunicação e a relação informa sobre o 

modo como ela deve ser compreendida. Para explicar este axioma Watzlawick, Beavin e 

Jackson fazem a analogia com a informática e exemplificam como o processamento de 

cálculo feito através do computador. Para fazer qualquer operação, o computador 

precisa que lhe indiquem a informação sobre os números e mais ainda a informação 

acerca dessa informação, ou seja, a instrução sobre qual a operação se vai efetuar. As 

instruções correspondem à relação, ou seja, à comunicação sobre a comunicação, ou à 

interpretação que é feita da mensagem, enquanto os números correspondem ao conteúdo 

que a mensagem contém (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967) e cada uma das duas 

possui uma lógica de complexidade diferente. 

 

De acordo com o contexto da transação um dado conteúdo de uma mensagem 

pode ser mais ou menos importante para a relação. Sendo indissociáveis conteúdo e 

relação, a sua importância é aferida pelos protagonistas da situação, através da natureza 

relacional que mantêm entre si. 
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O conteúdo e a relação pedem aos protagonistas da interação não apenas a 

descodificação do conteúdo da mensagem mas, simultaneamente, pedem uma 

interpretação sobre a relação o que lhes permitirá ir atualizando o lugar de cada um, na 

situação em que estão envolvidos. 

 

O desenvolvimento da relação entre os protagonistas é realizado a partir dos 

efeitos das expectativas que vão sendo criadas por cada um dos indivíduos a propósito 

das imagens que de si vão dando um ao outro. Segundo Goffman (1974) na interação, 

algumas das expectativas decorrem do processo de construção do acordo sobre a 

situação em que transmitem as seguintes imagens: assim, é que eu te vejo; assim eu me 

vejo, face a ti; é deste modo, que espero que me vejas; deste modo espero o teu 

comportamento. À medida que a relação se vai desenvolvendo, cada um vai revelando e 

esperando que o outro confirme as expectativas criadas. 

 

Deste modo, os seus comportamentos vão-se tornando cada vez mais previsíveis 

um para o outro. Através da análise do axioma do conteúdo e da relação é possível dar 

conta não só do modo como é lida e interpretada a mensagem pelos protagonistas, como 

também do modo como é lida e interpretada a relação entre si (Watzlawick, Beavin & 

Jackson, 1967). 

 

 

O QUINTO AXIOMA: A Comunicação Digital e Analógica 

De acordo com Watzlawick, Beavin & Jackson (1967) os indivíduos quando 

interagem entre si utilizam dois modos de comunicação, que para serem mutuamente 

compreendidos carecem de entendimento prévio. 

 

A Escola de Palo Alto, utilizando mais uma vez o campo da cibernética define as 

duas modalidades da comunicação, por linguagem digital e linguagem analógica. A 

linguagem digital é um sistema de código que dispõe de uma sintaxe lógica complexa, 

de extrema eficácia quando dá conta das transações sobre os objetos e os indivíduos, 

mas carece de uma semântica adequada para a definição da transação relacional. 

Acresce ainda, que a linguagem digital é a linguagem dos signos convencionais não 

apresentando uma lógica entre o nome e a coisa designada, pode afirmar a não 

existência de uma coisa. Este sistema está associado ao nível de comunicação do 
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conteúdo verbal. Contrariamente, a linguagem analógica possuí uma semântica, mas 

carece de uma sintaxe adequada para definir de um modo não ambíguo a natureza das 

relações. Diz respeito a qualquer manifestação não-verbal que o organismo seja capaz 

de produzir em qualquer contexto onde a interação ocorra. É uma linguagem precisa 

para exprimir sentimentos e emoções. 

 

Cada uma das modalidades enunciadas integra diversas formas de codificação 

anteriormente referidas, nomeadamente: a linguagem analógica permite a codificação 

icónica, a parte pelo todo, e a holográfica, enquanto a linguagem digital permite a 

codificação digital.  

 

Nenhuma das modalidades de comunicação exclui a outra. Cada indivíduo 

combina as duas modalidades no processo ativo de codificação e descodificação da 

mensagem, quer seja do conteúdo, quer seja da relação das mesmas tendo para isso de 

realizar um trabalho de tradução que envolve atenção, esforço, problematização e 

consciência dos dados úteis à compreensão das transações operadas. 

 

Este processo de tradução é complexo e muitas vezes ocorrem erros de 

interpretação, o que desencadeia a entropia na interação. 

 

Como meio de minimizar os erros de tradução, nas modalidades de 

comunicação, a Escola de Palo Alto, para além da compreensão da forma como os 

indivíduos pontuam e estruturam a sua interação, preconiza também a consideração de 

uma cultura do outro. Ou seja, o colocar-se no lugar do outro é a estratégia que promove 

a gestão adequada das impressões que o outro transmite e que simultaneamente deixa 

transparecer (Goffman, 1993). 

 

Destaca-se, ainda o papel preponderante dado à linguagem digital no processo 

da significação das civilizações ocidentais. A este propósito, Rodrigues refere que 

“todos os fenómenos que o homem perceciona, concebe, interpreta e comunica têm na 

linguagem (verbal) o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada” (Rodrigues, 1991, 

p.10) sendo por isso uma realidade de significação distinta das outras realidades 

sensoriais e tornando-se por isso central no processo da comunicação humana: “só a 

linguagem verbal pode dar conta das modalidades não linguísticas da significação; só 
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a linguagem verbal pode significar a própria linguagem, através do discurso direto; só 

a linguagem verbal pode significar a maneira como a linguagem constrói as suas 

significações” (Rodrigues, 1991, p.9-10), pois é através do verbal que se organiza e se 

dá a ver o mundo que cada indivíduo constrói na interação quotidiana. 

 

 

3. Os Patamares de Ocorrência do Processo da Comunicação 

 

O processo de comunicação diferencia-se pela complexidade do patamar onde o 

mesmo ocorre. Evoluindo sequencialmente, de um grau de complexidade menor, no 

patamar intrapessoal, para um grau de complexidade maior, patamar mass mediatizado. 

Contudo, cada um dos patamares contém todos os outros, assim como todos os outros 

neles estão contidos. 

 

Deste modo, por exemplo, no patamar intrapessoal realiza-se um encontro intra-

humano, lugar de encontro da consciência de si, do relacionamento consigo próprio e da 

autoestima. Este processo diferencia-se do patamar interpessoal, lugar de encontro de 

dois ou mais universos singulares, que aumentam proporcionalmente o grau de 

complexidade deste processo. 

 

O mesmo é dizer quanto aos processos de comunicação, que ocorrem nos 

patamares intragrupo, intergrupos, intrainstituição e interinstituição. 

 

Para Frade, (1991) os humanos protagonizam processos da comunicação que se 

distinguem tendo em conta o âmbito social e relacional de referência dos mesmos: 

intrapessoal; interpessoal; intragrupal; intergrupos; intraorganizacional e 

intrainstitucional; interorganizacional e interinstucional; e coextensivo à sociedade 

global. Frade segue uma lógica sequencial e apresenta cada um dos referidos patamares: 

 

- Intrapessoal diz respeito ao que se passa no interior de cada um. 

- Interpessoal refere o que ocorre numa díade relacional de pelo menos duas 

pessoas e sublinha quer o ponto de vista de cada uma delas, quer das 

situações que impliquem a copresença ativa de cada um. 
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- Intragrupal ocorre entre os membros de um pequeno grupo (formal ou não) 

de indivíduos. 

- Intergrupal diz respeito ao processo que ocorre entre grupos (formais ou não) 

de indivíduos cujas atividades implicam a sua constituição e/ou a sua 

manutenção. 

- Intraorganização e intrainstituição dizem respeito aos processos de 

comunicação interna numa organização ou numa instituição. 

- Interinstitucional e interorganizacional integram os processos de 

comunicação que ocorrem entre interlocutores institucionais ou 

organizacionais. 

- Coextensivo à sociedade global diz respeito aos processos de comunicação 

mediatizada “apenas cognoscível através de metodologias indiretas” (Frade, 

1990, p.47). 

 

Os sete patamares podem ordenar-se sequencialmente ou em função da 

possibilidade que oferecem ao indivíduo. Deste modo, inicia-se pelo patamar 

intrapessoal, evoluindo de complexidade até ao patamar coextensivo à sociedade global. 

Podem ainda ordenar-se em função da necessidade das dinâmicas socioculturais dos 

indivíduos. Deste modo a sequência inicia-se do patamar coextensivo à sociedade global 

para o patamar intrapessoal. 

 

A inter-relação existente entre as funções de possibilidade e de necessidade 

permite que cada um dos sete patamares mantenha relações de implicação entre si 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). A formulação dos patamares de ocorrência dos 

processos da comunicação apresenta um certo paralelismo com o Sistema Ecológico do 

Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner (1979) e Portugal (1992). Esta teoria 

formulada no contexto da psicologia do desenvolvimento da criança, pressupõe que o 

indivíduo é autor e protagonista do seu próprio desenvolvimento e que existe uma 

interação e interdependência entre os diversos sistemas que o constituem: 

 

- Micro – os contextos imediatos onde a criança vive, tais como a escola, a 

família, o consultório médico, a catequese, os amigos; 

- Meso – as inter-relações existentes entre os diversos contextos que integram 

o microsistema; e 
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- Macro – as instituições e a organização da sociedade. 

 

É o campo dos media, das ideologias e dos padrões de cultura que regem uma 

dada sociedade, tal como a existente entre os patamares referidos. 

 

 

4. A Interação como Processo de Mútuas Influências 

 

Todos os humanos interatuam tanto como emissor (ou locutor) E-R como recetor 

(ou auditor). Para sublinhar esta dupla função utiliza-se o traço de união entre ambos. 

Emitimos mensagens quando falamos, escrevemos, fazemos gestos, sorrimos, etc. 

recebemos mensagens escutando, lendo, observando, rindo, etc. Ao mesmo tempo que 

emitimos mensagens, simultaneamente as recebemos, nesta simultaneidade interativa os 

humanos realizam as razões pelas quais comunicam: para se conhecer e reconhecer nos 

outros, para reconhecer os outros e reconhecer-se, para partilhar e dispor-se à partida, 

para influenciar-se e influenciar e para se distrair. 

 

Assim, a interação é uma composição em coevolução, coproduzida 

convivialmente. Ou seja, muda e simultaneamente busca na sua dinâmica a estabilidade 

e a previsibilidade. A dinamização inter-humana e social poderá encontrar a sua 

“aptitude” não no exercício do poder técnico, mas na sabedoria de saber orquestrar os 

recursos inter-humanos coproduzindo práticas de valorização das diferenças comuns. 

 

Se se aceita que o processo da comunicação é o processo a partir do qual os 

humanos constróem a realidade, seja ela resultante da aquisição de novos 

conhecimentos ou resultante da reconstrução da realidade, se se aceita que este processo 

implica o processo da aprendizagem realizado pelo indivíduo no seu quotidiano e 

atualizado ao longo da sua vida e se se aceita que esse processo não ocorre no vazio, 

então pode dizer-se que a comunicação é o processo de interação permanente 

estruturado por diversas componentes e organizado como um todo (Watzawick, 1992). 

 

A interação como componente do processo da comunicação está 

indissociavelmente ligada à experiência do Humano que a dinamiza colocando em cena 
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não apenas os protagonistas presentes, mas também “uma instância terceira, a instância 

institucional que vigia, normaliza e sanciona o dizer e o fazer dos protagonistas das 

expressões trocadas (...) é uma relação simbólica uma vez que é prévia à constituição 

das significações realizadas e ao seu reconhecimento pelos protagonistas” (Rodrigues, 

1989, p.69). 

 

Bateson é também um dos pioneiros da abordagem interaccional do 

comportamento humano. O ponto de vista deste autor baseia-se na biologia, 

antropologia, e psiquiatria, reforçado por conceitos operacionais vindos da cibernética. 

Em A Cerimónia de Naven, Bateson (1971) explica a cultura do povo Iatmul colocando 

em evidencia uma noção corrente da biologia de que um só micro-organismo pode 

revelar os mecanismos essenciais para a compreensão de todo o organismo vivo e 

reconhece o processo de desenvolvimento das interações humanas, numa perspetiva 

sistémica sincrónica e focaliza-se na transação das informações entre os indivíduos. 

 

Bateson considera que os diferentes elementos de uma dada sociedade não agem 

isoladamente mas interagem como partes integrantes de um conjunto organizado, daí 

que o comportamento individual só pode ser compreendido se se considerar o 

comportamento dos outros indivíduos e dos grupos com os quais esse indivíduo se 

mantém em interação. Deste modo, o modelo de explicação do comportamento humano 

ultrapassa a visão intrapsíquica e considera o sistema relacional da interação do 

indivíduo como unidade de análise. 

 

Segundo Bateson, para analisar o comportamento de um indivíduo há que 

considerar as relações que este mantém com os outros indivíduos com os quais está a 

interagir, dado “que os atos do indivíduo A são estímulos para os atos de B que, por sua 

vez, serão estímulos para uma ação mais intensa da parte de A, e assim sucessivamente. 

A e B agem enquanto indivíduos e enquanto membros de um grupo” (Bateson, 1977, 

p.122). 

 

Bateson rotulou o estudo das interações com o termo geral de sismogénese, ou 

seja, “o processo de diferenciação das normas de comportamento individual resultando 

das interações cumulativas realizadas entre os indivíduos” (Bateson, 1971, p.221). 
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Para explicar a estabilidade do sistema social, Bateson propõe a conjugação de 

dois tipos de interação: sismogénese simétrica e a sismogénese complementar. A 

primeira diz respeito à determinação do caráter dos individuos e a segunda à criação de 

tensão entre eles. 

 

A sismogénese simétrica diz respeito às formas de interação que podem ser 

descritas em termos de competição ou rivalidade. Ou seja, A incita B a cometer uma 

ação da mesma natureza, a qual, por sua vez, vai incitar A a cometer ações posteriores 

semelhantes e vice-versa. Por exemplo, se A se vangloria, isso irá incitar B a vangloriar-

se também. A e B estimulam-se reciprocamente, respondem de igual para igual, são 

semelhantes os comportamentos. É disso exemplo a guerra em que a violência gera a 

violência. Na sismogénese complementar, as ações de A e B são diferentes mas 

ajustam-se mutuamente uma à outra, são emparelhadas e podem gerar sismogéneses em 

que a dependência gera a criação e vice-versa (Bateson, 1977). É o caso por exemplo de 

tipos de interação opressão-submissão, proteção-fragilidade, forte-fraco, pais-filhos, 

professor-aluno. 

 

O sistema sismogenético marca o início dos estudos da interação nos anos 50 e 

desenvolve-se posteriormente a partir dos anos 60. O conceito caiu em desuso, dado que 

novas designações interação simétrica e interação complementar e relação simétrica e 

relação complementar vieram a ser dadas nomeadamente por Watzlawick, Beavin, 

Jackson (1967), que partindo de Bateson, configuram uma lógica da comunicação. 

 

 

5. A Interação como Sistema Circular de Interdependência 

 

Todo o sistema humano é um ecossistema sensível auto-organizado e 

homeostático. É uma totalidade constituída por subsistemas em interação e em conexão 

funcional e disfuncional, seja interna seja externamente. 

 

Identificar a ecologia do sistema humano, grupo, instituição, serviço permite 

compreender as escolhas que são feitas e antecipar os seus efeitos sobre todas as 

componentes do sistema. Possibilita ainda a prática da flexibilidade ativa, humildade 
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não arrogante, face às resistências e a sabedoria para as saber adotar como fatores 

positivos que possam induzir à vontade de mudar. 

 

Hall e Fagen definem sistema como “um conjunto de objetos mais as relações 

entre os objetos e mais ainda entre os seus atributos” (Hall & Fagen, 1956, p.18). Para 

Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), os objetos do sistema interativo referem-se aos 

indivíduos participando na comunicação de outros indivíduos, os atributos referem-se 

aos comportamentos comunicativos (por oposição aos atributos intrapsíquicos) e são as 

relações que dão coesão a todo o sistema. Deste modo, o mais importante no sistema da 

interação, não é o conteúdo em si, que circula na transação, mas sim a relação entendida 

como “um sistema interaccional de dois ou mais comunicantes no processo de 

definição da natureza das suas relações” (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, 

p.110). 

 

No sistema da interação, enquanto a redundância é geralmente uma força a favor 

do status quo, contra a mudança, a entropia é menos confortável, mais estimulante, 

talvez mais chocante, mas mais difícil de comunicar com eficácia (Fiske, 1993). A 

entropia mobiliza a transformação do sistema que se reequilibra ao conduzir à produção 

de uma nova ordem, cuja natureza é qualitativamente superior à anterior. 

 

A interação como sistema situa-se no conjunto dos sistemas abertos. Assim 

sendo, contrariamente aos sistemas fechados que defendem o princípio da conservação 

da energia e dizem respeito à quantidade de energia que neles se mantém, os sistemas 

abertos trocam informação entre si e com os seus meios envolventes, sendo 

considerados por isso abertos e hierarquicamente ordenados. Watzlawick, Beavin e 

Jackson, adotando a conceção de Koestler (1964) sobre sistemas vivos em que refere 

que “um organismo vivo ou corpo social não é uma agregação de partes ou processos 

elementares; é uma hierarquia integrada de subconjuntos (...) que atuam como um todo 

quando as observamos de cima para baixo e como partes quando as vemos de baixo 

para cima” (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, p.287) situa o sistema aberto 

interaccional em sistemas maiores como um grupo, uma família, uma Escola, ou uma 

comunidade afirmando que tais subsistemas se sobrepõem a outros subsistemas como 

num jogo de encaixe.  
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Ou seja, Watzlawick, Beavin e Jackson (1967) partindo da definição geral de 

sistema de Koestler, Hall e Fagen consideram a interação como um sistema aberto e 

como tal sujeito aos mesmos princípios de funcionamento de qualquer sistema aberto. 

Os princípios são: globalidade, não-somatividade, retroação e equifinalidade. 

 

a) Globalidade 

 A globalidade coloca em destaque que o sistema não se reduz à soma dos 

seus componentes, antes porém é um todo coeso e inseparável. O princípio 

da globalidade clarifica que cada uma das componentes do sistema está de 

tal modo relacionada com as restantes que uma alteração numa delas irá 

provocar mudanças em todas as outras e, por conseguinte, todo o sistema se 

altera. Transpondo este princípio para a família, Watzlawick, Beavin e 

Jackson, (1967) demonstram como o comportamento de cada um dos seus 

membros está relacionado e dependente do comportamento dos outros, ou 

seja, há padrões interaccionais de um sistema que transcendem as qualidades 

individuais dos seus membros. 

 

b) Não-somatividade 

 A não-somatividade é o oposto de somatividade característica dos 

sistemas fechados, segundo a qual o sistema é a soma das suas partes. 

Decorrente do princípio da globalidade, a interação é não-somativa, ou seja, 

dá uma orientação negativa para a definição da interação como sistema. 

Sendo inseparáveis, as sequências da comunicação (todo o comportamento é 

comunicação e um indivíduo não pode não comunicar). Watzlawick, Beavin 

e Jackson, dão conta do erro que é considerar a interação como uma 

acumulação somativa das propriedades individuais de dois ou mais 

indivíduos interagindo. Este erro decorre da apropriação de que foi alvo o 

modelo teórico da transmissão telegráfica de Shannon e Weaver (1949) que 

surgindo no contexto das telecomunicações, ascendeu a paradigma no campo 

das ciências humanas e sociais (Rodrigues, 1991). 

  

 Shannon e Weaver valorizam o sistema fechado como um esquema do 

sistema geral da comunicação, entendendo este como uma cadeia de 

elementos constituída por: uma fonte de informação, (a palavra ou o 
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telefone), o emissor que transforma a mensagem em sinais (o telefone 

transforma a voz em oscilações elétricas), o canal que é o meio utilizado para 

transportar os sinais (cabo telefónico), o recetor que reconstrói a mensagem a 

partir dos sinais, e o recetor que é a pessoa ou a coisa a quem a mensagem é 

enviada (Winkin, 1981). Este modelo tem em conta o máximo de eficácia na 

transmissão da comunicação, e a minimização dos ruídos que circulam na 

rede. A aplicação deste modelo à comunicação humana levou à redução da 

comunicação à transmissão independente do seu conteúdo. 

   

 A utilização do modelo de Shannon e Weaver na análise do fenómeno da 

interação humana apresenta de imediato um erro ao considerar a interação 

humana como somativa, ou seja como a soma de todos os fatores que a 

constituem. Ignorando a informação como um fenómeno interativo em que 

indivíduo está imerso na totalidade das mensagens que constituem o seu 

mundo e que o influenciam. 

 

c) Retroação 

 Posteriormente aos trabalhos realizados em latmul em 1936 e mais tarde, 

em 1942, em Bali com Margaret Mead, Bateson é influenciado por um dos 

conceitos fundamentais da ciência do controle: a cibernética de Wiener 

(1948) cujo conceito central é o feed back, A noção de que todo o efeito 

retroage sobre a sua causa torna-se então o pilar da nova ciência e vai 

reforçar as investigações de Bateson sobre a análise da interação social. 

   

 Bateson já havia chegado à noção de causalidade circular identificando 

os mecanismos de retroação positiva aquela que, como se verá, é geradora de 

crise no sistema. “Ao escrever A Cerimonia de Naven, eu já tinha chegado à 

conclusão do que mais tarde viria a ser a cibernética: o que me faltava para 

lá chegar era o conceito de retroação negativa” (Bateson, 1977, p.7). A 

partir da ideia de retroação negativa de Wiener (1948), Bateson e a sua 

equipa desenvolvem o quadro conceptual da sismogénese e demonstram que 

“através de autocorreções sucessivas, o sistema é capaz de voltar à 

estabilidade” (Winkin, 1981, p.35). 
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 Watzlawick, Beavin e Jackson (1967) também distinguem duas 

modalidades diferentes de retroação: a negativa e a positiva. A retroação 

negativa tem um papel importante na realização e manutenção da 

estabilidade das relações entre os indivíduos. É constituída por mecanismos 

de ação que minimizam as mudanças e mantém o equilíbrio do sistema. A 

retroação positiva contempla os mecanismos de ação geradores de 

mudanças, ou seja, aqueles que dizem respeito à perda de estabilidade. Quer 

num caso quer no outro, parte da informação do sistema é reintroduzida 

como resultante do sistema. 

  

 A diferença entre uma e outra é destacada por Watzlawick, Beavin e 

Jackson (1967), que referem que  

Enquanto a informação resultante da retroação negativa é usada para 

diminuir o desvio do produto de um conjunto de normas ou tendências 

(daí o adjetivo negativo) na retroação positiva a mesma informação 

atua como medida para ampliar o desvio do produto e, por 

conseguinte, é positiva em relação à tendência já existente para um 

ponto morto (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967, p.27). 

  

 Fruto da retroação negativa é a homeostasia, a calibragem de Bateson. 

Esta tem um papel de regulação e assegura a identidade e a permanência do 

sistema de interação ao longo do tempo. Desempenha um papel importante 

na realização e manutenção da estabilidade das relações (Watzlawick, 

Beavin & Jackson, 1967). Esta condição de homeostasia permite aos 

organismos vivos preservar o seu equilíbrio e a sua sobrevivência num 

ambiente em mudança. 

  

 A questão central para Bateson (1977) e Watzlawick, Beavin e Jackson, 

(1967) é a dos sistemas interpessoais: grupos, casais, famílias, escolas, 

relações psicoterapêuticas, incluindo os internacionais, como circuitos de 

retroação, dado que o comportamento de cada indivíduo afeta e é afetado 

pelo comportamento de cada um dos outros indivíduos. A entrada num 

destes sistemas pode ser ampliada e redundar em mudança ou pode ser 

neutralizada para manter a estabilidade conforme os mecanismos positivos 
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ou negativos da retroação determinarem que a retroação negativa seja 

desejável e a retroação positiva desintegradora. 

  

 A bipolaridade da retroação, caracterizada pela estabilidade e mudança, é 

um mecanismo que ocorre nas formas específicas de interdependência ou de 

complementaridade (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). O domínio da 

retroação negativa pode conduzir à rigidez da interação. O domínio da 

retroação positiva pode conduzir à perda de segurança no sistema. Mas, 

ambas fazem parte do modelo causal para uma Teoria dos Sistemas 

Interaccionais (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). 

  

 Destaca-se ainda que o fenómeno da retroação é muitas vezes entendido 

como uma troca sucessiva e alternada de lugares de emissão da 

comunicação. Esta posição mantém a lógica linear referida a propósito do 

modelo de Shannon e de Weaver. A lógica da causalidade circular que a 

retroação instaura é contrária à lógica linear mesmo sendo da reciprocidade 

alternada de A para B e de B para A. A circularidade da retroação valoriza 

igualmente o sistema A e o B; há que considerar não somente as reações de 

A sobre o comportamento de B, mas também os efeitos posteriores do 

comportamento de A sobre B e deste sobre A. 

 

d) Equifinalidade 

 A equifinalidade é um princípio do sistema de interação que evidencia 

sobretudo a importância da estrutura e menos a origem. Bertalanffy (1956) 

refere que a estabilidade dos sistemas abertos é caracterizada por este 

princípio. 

  

 No contexto da comunicação humana o comportamento equifinal baseia-

se na sua independência face às condições iniciais, o que significa que 

condições iniciais diversas podem desencadear o mesmo resultado assim 

como diferentes resultados podem ser produzidos pelas mesmas causas: “o 

sistema é em si a sua melhor explicação” (Watzlawick, Beavin & Jackson, 

1967, p.117). 
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 Ou seja, para compreender o que se passa num dado sistema há que 

analisar as interações em curso e menos a génese do sistema e dos seus 

elementos, contrariamente ao que acontece no sistema fechado cujo 

resultado final é completamente condicionado pelas condições iniciais do 

sistema. 

  

 Ao abordar-se a interação tendo em conta os princípios dos sistemas 

abertos, dá-se conta da circularidade e da interdependência do 

funcionamento das diversas componentes que estruturam a comunicação 

humana considerada no seu sentido estrito, por Goffman como “aquilo que 

ocorre unicamente nas situações sociais, ou seja nos ambientes onde dois ou 

mais indivíduos estão fisicamente em presença da resposta de um e de 

outro” (Goffman, 1988, p.191). 

  

 Então, a interação é um sistema que emerge da interação entre os 

interlocutores A e B cuja ação é recíproca entre os elementos que o 

compõem e designa uma sequência ordenada de atos (Trognon, 1988). 

Assim, quaisquer que sejam os atos dos indivíduos que interagem em 

contextos situacionais, eles têm sempre uma certa influência, ou seja, 

produzem efeitos sobre os mesmos. 

 

 

6. A Interação comunicacional das crianças nos diferentes 

contextos do Jardim de Infância 

 

A interação das crianças com os contextos onde elas atuam e o modo como esses 

contextos afetam as suas interações é, hoje, fonte de interesse para muitos 

investigadores que têm pesquisado a importância do ambiente físico e dos materiais 

para o desenvolvimento das relações infantis, assim como para os estilos das 

brincadeiras e para o uso de objetos (Civilletti, 1992; Ladd & Coleman, 1993; Sager, 

1996; Vanderberg, 1981).  
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O contexto no qual as crianças brincam determina a maneira como elas 

interagem entre si, visto que o Jardim de Infância consiste no ambiente por excelência 

da criança, pois é nele que as crianças passam momentos importantes e desenvolvem as 

suas primeiras habilidades sociais e intelectuais.  

 

Alguns trabalhos (Civilletti, 1992; Legendre, 1995; Neil & Denham, 1982; Sager, 

1996) evidenciam que a configuração das salas, dos recreios e a provisão de materiais 

estão fortemente relacionados com a qualidade das relações que ocorrem entre as 

crianças. 

 

Civilletti (1992) abordou o tamanho dos brinquedos e a sua influência na 

autonomia das crianças, tendo verificado que quando as crianças utilizavam brinquedos 

de grandes dimensões, a sua autonomia aumentava, em relação aos adultos que 

cuidavam delas. 

 

Sager (1996) por sua vez, procurou relacionar os padrões de conflitos nas 

interações das crianças do Jardim de Infância, com o ambiente físico e o género, assim 

como com os tipos de materiais e brinquedos envolvidos nas relações dessas crianças. 

Os resultados mostraram diferenças nos padrões de conflito em relação aos dois 

contextos estudados, a sala e o recreio, e em relação aos tipos de brincadeiras. No 

contexto de sala, os conflitos estavam relacionados principalmente, com brincadeiras 

que envolviam a atividade simbólica, quando o contexto era o pátio o conflito estava 

relacionado com o brincar em atividades de exercício. 

 

Outro fator do ambiente físico que influencia as interações das crianças diz 

respeito à disponibilidade ou à quantidade de brinquedos (Ladd & Coleman, 1993). 

Smith e Connolly (1980) observaram o brincar entre crianças, relacionando-o com a 

quantidade de brinquedos disponíveis, eles verificaram que quanto menos era a 

disponibilidade de brinquedos, mais as crianças tendiam a lutar e a envolverem-se em 

atividades paralelas. Por outro lado, as crianças procuravam brincar sozinhas quanto 

maior era a quantidade de brinquedos disponíveis. 

 

Tão importante quanto a disponibilidade de brinquedos é o tipo de equipamento 

que envolve as interações entre as crianças. Ladd e Coleman (1993) verificaram os 
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efeitos das atividades motoras finas e amplas nas interações entre as crianças, tendo 

observado a brincadeira de crianças em três contextos diferentes: o primeiro incluía uma 

casa de brincar; o segundo incluía um pequeno brinquedo como um puzzle ou uma 

boneca e o terceiro configurava uma condição de controlo que incluía simultaneamente 

um brinquedo grande e um pequeno. No caso do primeiro, houve um aumento 

significativo das interações e um aumento do brincar cooperativo em crianças que 

anteriormente brincavam sozinhas ou paralelamente. No caso dos brinquedos pequenos, 

houve um aumento do brincar orientado pelos adultos. 

 

Vanderberg (1981) comparou igualmente o brincar de crianças do pré-escolar 

em ambientes providos de aparelhos que promoviam atividades motoras amplas, com 

ambientes onde os brinquedos estimulavam atividades motoras finas, como os que são 

desenvolvidos com papel, tesouras e lápis. Os resultados evidenciaram que as interações 

eram mais comuns nos ambientes onde os equipamentos propiciavam atividades 

motoras amplas. 

 

Um outro aspeto do ambiente físico que tem sido importante para as interações 

das crianças é a organização espacial. Legendre (1995) dedicou-se ao estudo da 

importância da organização espacial, enquanto suporte para as interações infantis, tendo 

investigado a influência de zonas circunscritas (áreas localizadas em cantos, delimitadas 

em pelo menos três lados por barreiras formadas por mobiliário, paredes, diferenças no 

nível do solo, etc.) nas interações das crianças. Foram considerados três tipos diferentes 

de organização espacial, o semiaberto, o aberto e o fechado; os resultados mostraram 

que nos espaços abertos, as crianças preferiram brincar em áreas próximas do educador, 

nos espaços semiabertos as crianças tiveram um comportamento oposto e as zonas 

circunscritas mostraram-se mais atrativas, sendo preferencialmente utilizadas pelas 

crianças. 

 

A influência da organização espacial do ambiente no comportamento das 

crianças, foi igualmente estudada por Moore (1986), na sua pesquisa, o nível de 

definição espacial mostrou-se reveladora de uma série de comportamentos das crianças. 

Em ambientes bem definidos ocorreram mais comportamentos exploratórios, interações 

sociais e cooperação do que em ambientes parcialmente ou pouco definidos 

espacialmente.  
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Os contextos abertos como os recreios e os parques, são igualmente importantes 

em termos de interações entre crianças. Segundo Frost (1989), nesses ambientes as 

brincadeiras sociais são mais frequentes do que em ambientes fechados, o que pode 

beneficiar mais algumas crianças. 

 

Há estudos que comparam diferentes estilos de ambientes abertos com diferentes 

comportamentos de interação. Um estudo que aborda o tipo de interação relacionado 

com os aspetos físicos dos espaços abertos é o de Campbell e Frost (1985), que segundo 

estes, os recreios podem ser classificados em quatro tipos: 

- o tradicional (superfície plana com escorrega, baloiços, etc.);  

- os projetados (com estruturas feitas em madeira, pedras de vários níveis);  

- o de aventura (espaço com materiais para que as crianças construam as suas 

próprias estruturas) e; 

- o criativo (uma combinação de projetado e aventura).  

 

Os investigadores verificaram que as crianças apresentaram mais interações do 

tipo paralelas nos recreios tradicionais, enquanto que no recreio criativo a maioria das 

interações foi do tipo solitária. As interações cooperativas não variaram com o tipo de 

recreio. Um estudo semelhante foi conduzido por Hart e Sheenan (1986) no qual 

compararam o brincar entre os colegas no ambiente tradicional e no projetado; apesar de 

as diferenças não terem sido significativas, eles observaram níveis elevados de 

comportamento solitário no ambiente projetado em relação ao ambiente tradicional. 

 

A densidade de crianças nos espaços e áreas disponíveis para brincar também 

são fatores relevantes quando se quer relacionar aspetos do ambiente com a interação 

das crianças. A falta de espaço em contextos escolares acarreta uma série de problemas, 

Hart e Sheenan (1986, p.26) afirmam que “espaço, tempo e oportunidades limitados 

oferecidos às crianças nos períodos de intervalo diminuem as possibilidades de 

interação entre elas e o ambiente que as cerca. Isso as leva à correria, conflitos, 

amontoado de alunos em certas áreas, apropriação dos melhores espaços pelas 

crianças mais velhas e disputas.” 

 

De um modo geral, os estudos têm verificado que um aumento na densidade de 

crianças nas salas e recreios aumenta substancialmente a quantidade de conflitos e 
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agressões. Campbell e Dill (1985) observaram em entrevistas realizadas a professores, 

que o aumento da densidade de crianças nas salas gerava um aumento de problemas nas 

relações entre as crianças. Nesses ambientes, essas relações tornavam-se angustiantes e 

conduziam a altos níveis de irritação e frustração. Smith e Connolly (1980) ao 

estudarem o comportamento de crianças em três ambientes de densidades diferentes, 

verificaram que os grupos de brincadeiras foram menos comuns em ambientes de alta 

densidade. As crianças colocadas em ambientes de densidades superiores a 1m
2
 por 

criança, tiveram uma diminuição no número de interações e de afetos positivos, em 

simultâneo houve um aumento dos níveis de agressão. 

 

Segundo Frost, Shin e Jacobs (1998), os estudos sobre o efeito da alta densidade 

nas interações das crianças sugerem que altos níveis de densidade social apresentam 

efeitos negativos nas crianças. 

 

Liempd (1999) investigou diversos recreios e verificou que a medida 

recomendada de quatro metros quadrados por criança era insuficiente, quanto à 

qualidade desses ambientes para as crianças, os recreios com menos de seis metros 

quadrados por criança não funcionavam bem, pois eram muito densos, uma vez que as 

crianças não podiam brincar quando queriam; além disso, nesses ambientes, certos tipos 

de brincadeiras eram proibidos, não por serem perigosos, mas pela falta de espaço, que 

provocava o risco de colisão entre as crianças. 

 

Contudo, as áreas grandes demais, com pouca densidade de crianças, também 

apresentam aspetos negativos. Moore (1986) ao estudar os Jardins de Infância, para 

crianças dos dois aos cinco anos, afirma que os espaços muito grandes podem levar ao 

barulho e à confusão, passando a ser sub utilizados. Fedrizzi (1997) afirma que áreas 

muito extensas pedem uma divisão em partes menores, especialmente no caso de 

crianças pequenas, essa divisão torna o espaço mais aconchegante e evita o desuso de 

grandes espaços, que Moore (1986) salientou. 

 

Frost, Shin e Jacobs (1998) afirmam que as crianças em ambientes de alta 

densidade envolvem-se em comportamentos passivos e não interacçionais, tais como 

observar, caminhar, etc., e as mudanças no espaço e no tamanho do grupo também 

influenciam o comportamento das crianças; de um modo geral, em ambientes muito 
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densos, há um maior contacto físico entre as crianças, o que pode explicar as frequentes 

interrupções nas atividades e a maior quantidade de comportamentos agressivos, bem 

como a menor frequência de corridas e de comportamentos de atenção. Frost, Shin e 

Jacobs (1999) também observaram que um maior grau de exposição aos pares parecia 

dar às crianças mais oportunidades de partilharem ideias e temas de brincadeiras. 

 

Segundo Fedrizzi (1997), um recreio também precisa de oferecer diversidade de 

espaços e oportunidades para diferentes tipos de brincadeiras, de modo a atender aos 

diversos interesses das crianças e aos seus diferentes níveis de desenvolvimento. 

 

Conforme Adams (1990), se o design do recreio não sugere a possibilidade de 

diversas atividades, é possível que o espaço seja comandado por um determinado grupo 

ou atividade, em detrimento de outras. 

 

De acordo com Liempd (1999), a qualidade do recreio depende da quantidade de 

brincadeira que proporciona, a qual pode ser alcançada não só através de equipamentos 

prontos, mas também de materiais como bolas, cordas, …, os quais também se 

revelaram importantes para promover uma grande variedade de jogos e brincadeiras. A 

variedade nos tipos de solo (areia, erva, tijoleira) também cria a possibilidade de 

diferentes tipos de brincadeiras.  

 

Para Liempd (1999), os recreios com áreas de atividades variadas e bem 

definidas proporcionam brincadeiras mais variadas do que os recreios sem áreas 

definidas, uma vez que as crianças distribuem-se pelo espaço, formam pequenos grupos 

e os episódios de agressão diminuem. Liempd (1999) aponta para a importância dos 

equipamentos que permitem usos diversos, segundo o qual, as crianças raramente 

brincam com objetos que tenham uma só função, sendo a única exceção o baloiço. As 

crianças gostam de equipamentos que combinam diferentes atividades, especialmente 

quando estes permitem uma mudança de função. 

 

Um recreio necessita de uma variedade suficiente de materiais e equipamentos, a 

fim de abarcar a diversidade de interesses e habilidades das crianças, sendo necessária a 

criação de zonas definidas por limites funcionais, com o intuito de facilitar a brincadeira 

das crianças. O recreio também deve incluir espaços para atividades passivas e ativas, 
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bem como áreas sociais que permitam atividades em grupos. Os recreios nunca estão 

prontos e acabados, devendo ser constantemente modificados para atender rapidamente 

às necessidades das crianças. 

 

Seja na sala de aula, no pátio, nas aulas de educação física, nas situações em que 

as crianças tenham total liberdade para fazerem as escolhas ou naquelas em que o 

professor toma as decisões predominantemente, os espaços físicos, os brinquedos e os 

materiais disponíveis exercem uma poderosa influência sobre a qualidade dos jogos 

realizados. Esses ambientes, geralmente preparados pelos professores, podem estimular 

ou inibir o desenvolvimento de competências motoras, cognitivas e sociais das crianças. 

Sabemos que estas precisam de ter a oportunidade de explorar, investigar, descobrir e, 

acima de tudo, criar situações, jogos e brincadeiras como forma de ampliarem o seu 

reportório motor, pensar em novos conceitos e interagir de diferentes formas com o 

grupo de pares. 

 

Espaços amplos ou reduzidos, quantidade, variedade e qualidade dos materiais, 

bem como a disposição dos equipamentos indicam às crianças o que podem ou devem 

fazer e na visão de Dempsey e Frost (2002), o educador pode atingir os seus objetivos, 

organizando adequadamente o espaço lúdico. Essa organização deverá ter em 

consideração as competências das crianças, os seus ritmos e níveis de desenvolvimento 

para que estas ao ingressarem nesse ambiente, se sintam confiantes para estabelecerem 

relações com os seus pares e com o(s) adulto(s), assim como para fluírem as suas 

habilidades motoras e cognitivas. 

 

No caso dos recreios, estes representam uma parte fundamental da rotina escolar 

das crianças, assumindo uma relevância no seu desenvolvimento, uma vez que irá 

promover práticas infantis diversificadas, integrar as crianças no contexto escolar, 

dando-lhes liberdade para interagirem com os seus pares e com o ambiente (Pereira, 

Neto & Smith, 1997; Marques, Neto & Pereira, 2001). 

 

É sugerido por Pereira, Neto, Smith e Ângulo (2002) que a oferta de espaços 

diversificados, brinquedos e materiais móveis facilitem o jogo, dando apoio às 

iniciativas das crianças, proporcionando a integração daquelas que normalmente estão 

sozinhas e auxiliam na organização dos espaços. 
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No entanto, Brougère (1994, p.105) enfatiza a importância do brinquedo, visto 

que este não condiciona a brincadeira, mas a orienta: “a criança brinca com o que tem à 

mão e com o que tem na cabeça”; assim, a sua criatividade aliada ao mundo material, 

permite-lhe ultrapassar esse ambiente enriquecendo-o com as suas experiências.  

 

O brincar de faz-de-conta de livre fluxo das crianças, é referido por Kitson (2006) 

como sendo de extrema importância; mas estas, ao fazerem-no sempre livremente, 

acabam por repetir com muita frequência as mesmas atividades, por uniformizarem o 

mesmo tipo de comportamento. Por outro lado, alerta para as intervenções efetivas do 

adulto, com mínimas mudanças qualitativas na atividade, podem gerar diferenças 

bastante significativas no potencial de aprendizagem para as crianças. É notório que 

nem todas as crianças apresentam motivação suficiente para iniciar e/ ou persistir em 

determinados jogos, sejam eles de natureza preponderantemente motora, cognitiva ou 

social. Mesmo um ambiente que ofereça vários recursos materiais e estimule as 

interações entre pares, pode não ser suficiente para atrair a criança para ir jogar ou se 

manter no jogo. Algumas crianças acabam por restringir demasiadamente o uso dos 

materiais que estão à sua disposição, manipulando-os dentro de um estreito intervalo de 

possibilidades e, por isso, precisam de ser estimuladas. 

 

É proposto por Dantas (2002) que na educação, cada atividade nova seja 

introduzida através de uma etapa lúdica, uma vez que se deve brincar com as palavras, 

com as letras, com o corpo, materiais…, manipulando-os de forma livre e lúdica, antes 

de se lhes dar um manuseamento de caráter instrumental, o qual estará subordinado a 

um projeto intencional, sugerindo assim que antes de a criança experimentar o 

conhecimento de uma maneira mais sistematizada, mais dirigida, deve explorá-lo 

livremente, a fim de se familiarizar com o novo, esta etapa inicial pode conter dois 

elementos intimamente relacionados mas que se diferenciam: a exploração e o jogo livre. 

Esta ideia tem o apoio de outros investigadores (Johnson, Welteroth & Corl, 1997; 

Moyles, 2002; Pellegrini & Boyd, 2002; Riley & Savage, 2006), ao afirmarem que as 

crianças quando colocadas perante um estímulo novo, inicialmente exploram-no e só 

depois é que jogam com ele. Na exploração, enquanto primeiro passo na familiarização 

com o recurso disponível, a criança recolhe informações sobre este, investiga as suas 

propriedades básicas, obtém conhecimentos e habilidades de manipulação e passa 

gradualmente a ter um certo domínio sobre esse objeto (ou situação). 
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Quanto mais a criança se vai apropriando das variáveis relacionadas com esse 

estímulo, mais começa a pôr em prática e a recombinar essas informações, expandindo 

as possibilidades de uso e a exibir um comportamento mais relaxado e divertido: 

surgindo assim o jogo. Na visão de Moyles (2002), esse comportamento pode ser 

explicado pelo facto de passar a gostar mais das experiências, quando um certo nível de 

familiaridade é atingido. 

 

Ainda que a exploração e o jogo sejam considerados comportamentos 

diferenciados, o primeiro precedendo o segundo, Brougère (1998) salienta que a criança 

passa com os mesmos objetos, da exploração ao jogo, mas na prática, a distinção não é 

tão evidente. Mais uma vez, o tipo e o timing do envolvimento do adulto são vistos 

como decisivos nesse processo, sendo o tempo de exploração um fator importante para 

maximizar o potencial da aprendizagem. Heaslip (2006) e Abbott (2006) partilham da 

mesma opinião de que se não se der às crianças o tempo suficiente para explorarem os 

recursos; consequentemente, iniciarem de forma prematura uma atividade lúdica, 

provavelmente terão pouco sucesso em compreender e aperfeiçoar conceitos 

relacionados com este. Pelo contrário, uma exploração demasiadamente prolongada 

pode levar a atividades repetitivas e à monotonia, e valiosas oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento podem ser desperdiçadas. 

 

Os estudos que incidem sobre o papel das interações sociais na aprendizagem e 

no desenvolvimento são habitualmente divididos em dois grandes grupos, segundo o 

papel atribuído aos sujeitos na situação: as interações simétricas e as interações 

assimétricas (Gilly, 1989a, 1989b, 1995; Winnykamen, 1990). 

 

As interações simétricas podem ser definidas como aquelas em que os papéis e 

os estatutos atribuídos aos sujeitos, na resolução de determinada tarefa, são idênticos, 

sem que tal implique, como sublinha Gilly (1989a, 1989b), que o tipo de funcionamento 

inicial seja idêntico. Podemos considerar como interações assimétricas/ complementares 

aquelas em que os sujeitos, implicados numa situação de resolução de uma tarefa, 

possuem papéis e estatutos diferentes.  

 

As investigações que se têm preocupado em investigar o papel das interações 

simétricas na aprendizagem e no desenvolvimento, têm demonstrado que estas são 
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eficazes na melhoria do desempenho de determinadas tarefas (Blaye, 1989; Carugati & 

Mugny, 1985; Dalzon, 1988; Gilly, 1995; Gilly, Fraisse & Roux, 1988; Mata, 1991; 

Zammuner, 1995). Todos estes estudos mostram a superioridade das situações de 

corresolução, face a situações de resolução individual, demonstrando, além disso, que as 

aprendizagens realizadas em interação se mantêm estáveis. O caráter benéfico das 

interações simétricas depende, de acordo com Gilly (1989b, 1995) de três aspetos: o 

funcionamento cognitivo individual, o tipo de problema a resolver e o funcionamento 

sócio-cognitivo da díade.  

 

No que respeita ao funcionamento sócio-cognitivo da díade, vários estudos têm 

demonstrado que as dinâmicas eficazes se caracterizam por uma participação ativa dos 

intervenientes (Carugati & Mugny, 1985; Dalzon, 1988; Gilly, Fraisse & Roux, 1988; 

Mata, 1991). Para Gilly (1988, 1989b, 1995), o efeito benéfico das interações encontra-

se relacionado com duas funções das intervenções do par: a desestabilização e o 

controlo. A desestabilização caracteriza-se pela colocação em causa dos procedimentos 

e representação do problema introduzidas pelas intervenções do outro, permitindo a sua 

reorganização e a sua alteração (Gilly, 1988, 1989a, 1989b, 1995). As intervenções do 

outro não terão que ser necessariamente verbalizadas, como o mostram os trabalhos de 

Blaye (1988, 1989), nos quais os procedimentos mais eficazes estão relacionados com 

confrontações baseadas na ação e não verbalizadas. Por outro lado, como já foi referido, 

as intervenções potencialmente geradoras de desestabilização não terão que ser 

necessariamente baseadas em desacordos (Gilly, Fraisse & Roux, 1988).  

 

A função de controlo pode assumir diversas formas, nomeadamente as 

intervenções de verificação de uma afirmação ou proposta de solução do outro e as 

intervenções concordantes, cuja principal função é a ajuda no controlo da atividade do 

parceiro (Gilly, 1988, 1989a, 1989b). As interações assimétricas/ complementares são 

aquelas que se encontram mais frequentemente nos contextos sociais da vida quotidiana. 

Se considerarmos os contextos mais frequentes, de trocas de saberes (família, instituição 

escolar, grupo de pares, ...), verificamos que essas trocas ocorrem, na maioria da vezes, 

entre um sujeito mais competente numa determinada tarefa e um outro menos 

competente.  
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Como já foi referido, uma interação assimétrica caracteriza-se pela diferença nos 

papéis e nos estatutos atribuídos a cada um dos parceiros. No entanto, uma relação deste 

tipo pode apresentar diferentes graus de assimetria, introduzidos por variáveis ligadas ao 

contexto social (estatuto do parceiro, representação do estatuto do outro), à tarefa (seja o 

nível de desenvolvimento se se trata de tarefas de desenvolvimento, sejam as 

competências necessárias para a tarefa, o saber-fazer pré-requeridos por essas 

competências, a representação do problema e os objetivos dos sujeitos implicados se se 

trata da resolução de um problema no sentido cognitivo do termo) e às relações entre os 

sujeitos implicados anteriormente à situação (Winnykamen, 1990). Podemos, assim, ter 

situações ligeiramente assimétricas ou situações de grande assimetria. No primeiro caso, 

os trabalhos desenvolvidos podem dividir-se em dois grandes grupos: os que incidem 

sobre situações em que explicitamente se pede a uma criança que ajude outra na 

realização de uma tarefa (Barnier, 1989; Topping, 1994) e aqueles em que as crianças 

são colocadas numa situação de colaboração mas em que exista assimetria introduzida 

por uma diferenciação, por exemplo, ao nível do estatuto dos parceiros (Fraysse, 1991; 

Verba & Winnykamen, 1992). 

 

O conjunto de estudos sobre o funcionamento sócio-cognitivo de díades 

assimétricas mostram que as crianças funcionam de forma verdadeiramente interativa, 

com a regulação da interação a cargo, sobretudo, da criança com estatuto superior 

(Fraysse, 1991; Verba & Winnykamen, 1992; Winnykamen, 1990). No entanto, apesar 

da prevalência da tutela, no decorrer de uma mesma situação de interação assimétrica, é 

possível a coexistência de diferentes modos de organização interativa. A predominância 

de um determinado modo de regulação será determinada pelo tipo de relações 

interpessoais entre as crianças envolvidas e por fatores contextuais como referem Verba 

e Winnykamen (1992). 

 

O trabalho de Fraysse (1991) mostra que a dinâmica interativa é influenciada, 

principalmente, pela perceção que o sujeito considerado “aprendiz” tem do seu parceiro 

de interação. Assim, as díades em que o sujeito “aprendiz” recebe a informação de um 

melhor desempenho por parte do seu parceiro, apresentam dinâmicas em que predomina 

a tutela, enquanto que aquelas em que essa informação não é fornecida a nenhum dos 

elementos ou em que apenas o sujeito considerado “tutor” recebe essa informação 
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apresentam dinâmicas com alternâncias entre fases de cooperação e de tutela (Fraysse, 

1991). 

 

A criança não é uma mera reprodutora das sociedades em que se insere e dos 

mundos em que se movimenta; mais do que assimilar o que o adulto lhe traz, a criança 

transforma, recria e modifica o que recebe, atribuindo-lhe novos significados (Corsaro, 

1997; Sarmento, 2000). Deste modo, e no contexto das culturas de pares, as crianças 

assumem-se como produtoras de culturas próprias – as culturas da infância. Assim, a 

criança é um agente social ativo e criativo, com a capacidade de entender os seus 

mundos, assimilando-os e, simultaneamente, transformando-os. Ela possui modos 

específicos de ser e de estar no mundo que, embora interdependentes dos adultos, 

distingue-se deles. Alguns dos aspetos mais distintivos destas culturas, encontram-se 

quer na linguagem quer nas rotinas produzidas pelas crianças (Corsaro, 1997) quer, 

ainda, pela diferenciação através da ludicidade e da fantasia do real (Sarmento, 2000). 

 

Grande parte da construção da criança dá-se por alteridade e na relação com os 

outros, não apenas dos adultos mas, sobretudo, com os seus pares. A cultura de pares 

pode ser definida como um conjunto de atividades ou rotinas, artefactos, valores e 

preocupações que as crianças produzem e partilham na interação com os seus pares. 

Corsaro (1997), sublinha a produção coletiva das ações das crianças, dos valores que 

partilham entre si e dos lugares que ocupam na produção cultural. É também neste 

sentido, que a passagem das crianças do contexto exclusivamente familiar, para outros, 

nomeadamente, para o Jardim de Infância, assumem particular relevância, permitindo-

lhe experiências coletivas e ativas nas rotinas culturais, e a participação em atividades 

com os seus pares, distintas das que realiza com e através dos adultos. É também no 

contexto da cultura de pares, que a criança pode expressar mais a sua ludicidade. 

 

As culturas de pares das crianças e os diferentes tipos de relações que as crianças 

constroem entre si influenciam quer os seus estatutos dentro dos grupos, quer as 

possibilidades de interações de que dispõem. A própria brincadeira é, muitas vezes, feita 

de acordo com critérios de seleção mobilizadas pelas crianças, e mais ou menos 

valorizados mediante aquilo que se faz. 
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Vários pesquisadores têm demonstrado a importância dos processos interativos 

para o desenvolvimento dos indivíduos, desde a conceção até a morte (Amorim, Vitória 

& Rossetti-Ferreira, 2000; Colaço, 2004; Gil & Almeida, 2000; Vygotsky 1991). A 

condição de que o ser humano se desenvolve mediante as interações sociais que 

vivencia é central na obra de Vygotsky (1991). Para Vygotsky, a construção social do 

indivíduo dá-se com base numa história de relações com outros, através da linguagem e 

de transformações das funções psicológicas, ambas constituídas tanto pelas interações 

face a face como pelas relações mais abrangentes, como a cultural (Isaia, 1998). 

 

A inserção da criança no ambiente pré-escolar é singular para o desenvolvimento 

da infância, uma vez que esse novo contexto oferece diferentes condições de cuidados, 

educação, desenvolvimento e relações (Lordelo & Carvalho, 1998). Esse ambiente 

requer adaptações e aquisições por parte da criança, principalmente porque os parceiros 

mais disponíveis são as próprias crianças, o que representa novas alternativas de 

interação e, assim, a ampliação do repertório social (Gil & Almeida, 2005; Amorim, 

Eltink, Vitória, Almeida & Rossetti-Ferreira, 2004). Além da inserção no contexto pré-

escolar, outro fator consensualmente relevante para ampliação do repertório social 

refere-se à idade, de forma que, no decorrer do desenvolvimento, a criança passa a 

assimilar cada vez mais normas, valores e expectativas do seu ambiente e aprende 

padrões de comportamentos sociais cada vez mais complexos (Del Prette & Del Prette, 

2005). 

 

É destacado por Branco e Mettel (1995), os aspetos do desenvolvimento 

favorecidos pelas interações entre as crianças, como a superação do egocentrismo, o 

desenvolvimento de comportamentos prossociais, de atitudes, oportunidades de 

conflitos sócio-cognitivos, a capacidade de empatia, padrões de comportamento, 

atitudes e valores, julgamento moral e autoconceito. 

 

A brincadeira tem sido o foco de estudos que apontam para situações que podem 

favorecer interações entre pares (Del Prette, Branco, Ceneviva, Almeida & Ades, 1986; 

Gil & Almeida, 2000; Sager, Sperb, Roazzi & Martins, 2003). Queiroz, Maciel e 

Branco (2006), consideram que é através da interação com os seus pares que a criança 

se envolve em processos de negociação, de entre os quais os de significação e 

ressignificação de si mesma, dos objetos, dos eventos e de situações, construindo e 
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reconstruindo ativamente novos significados, e a brincadeira é uma atividade 

fundamental para isso.  

 

O desenvolvimento humano é influenciado pela inter-relação de fatores 

individuais e ambientais, ao longo de todo o curso da vida (Dessen, 2005; Kreppner, 

1992). Porém, nos anos iniciais da infância, ocorrem grandes alterações em domínios 

relevantes como o neurofisiológico, o cognitivo, o da linguagem, o da autonomia e o 

das conceções do eu e do outro (Kreppner, 2003) que acentuam a necessidade de 

cuidados às crianças mais novas. Nesse contexto, as relações estabelecidas entre as 

crianças e os seus progenitores e as inter-relações com os vários subsistemas da própria 

família, assim como desta com os outros sistemas sociais, trazem implicações 

significativas para o desenvolvimento individual (Carter & McGoldrick, 1995; Tudge, 

Hayes, Doucet, Odero, Kulakova, Tammeveski, Meltsas & Lee, 2000). 

 

Apesar das transformações ocorridas nas últimas décadas na família, sobretudo 

na sua estrutura e no seu funcionamento, a família constitui um dos primeiros contextos 

de socialização do indivíduo (Dessen & Braz, 2005; Kowalik, 2007; Kreppner, 2000) e 

um dos principais agentes na construção da identidade individual (Cerveny & Berthoud, 

1997; Peixoto & Cicchelli, 2000). Os cuidados como a proteção, a organização do 

ambiente e da alimentação ainda são exercidas pela família (Prado, Piovanotti & Vieira, 

2007) tornando-a num espaço propiciador de segurança para as crianças.  

 

As mudanças que têm vindo a ocorrer na estrutura familiar e na dinâmica das 

suas relações, nas diversas culturas, estão sendo processadas de diferentes formas e 

ritmos, dando às famílias novas feições e resultando em várias tipologias (Georgas, 

2003; Trost, 1995). 

 

Do ponto de vista da abordagem ecológica, as relações de amizade e a adaptação 

a diversos ambientes são permeadas pelas transições ecológicas (Bronfenbrenner, 1996). 

As transições ecológicas ocorrem quando a criança começa a ampliar as suas relações, 

passando a frequentar outros microssistemas ecológicos, além do original (família). A 

transição da criança para outros microssistemas (escola, vizinhança) requer o exercício 

de novos papéis, específicos para cada contexto (Alves, 1997). A habilidade da criança 

para exercer novos papéis e adequar o seu comportamento e atitudes a outros contextos 



_________________________________    CAPÍTULO III    ___________________________________ 

300 

é considerado um aspeto importante da competência social, uma vez que está 

relacionada com a adaptação a diferentes ambientes. A empatia no relacionamento com 

pares e adultos é um aspeto que contribui para a competência social e para a transição 

ecológica da criança (Garmezy, 1996; Howes, Matheson & Hamilton, 1994). Uma 

criança socialmente competente é capaz de ser sensível e empática com os seus pares, 

de se envolver em atividades sociais positivas, formar relações de amizade e adaptar-se 

em situações de stress (Howes, Matheson & Hamilton, 1994). 

 

A socialização das emoções é um aspeto de importância fundamental para a 

expressividade emocional e a empatia. A partir das experiências afetivas das crianças 

com os seus pais e irmãos, estas aprendem a lidar com os seus sentimentos e expressá-

los (Eisenberg, Fabes, Schaller, Carlo & Miller, 1991). Garner, Jones e Miner (1994) 

referem que o apoio dos pais diante das emoções negativas dos filhos facilita a 

regulação da emoção e o reconhecimento das emoções dos outros em diferentes 

contextos. Para alguns autores, as crianças tendem a comportarem-se de uma maneira 

construtiva e a demonstrar competência social quando elas aprendem a regular as suas 

emoções (Eisenberg, Fabes & Murphy, 1996). Um estudo sobre a expressividade 

emocional (Luthar, 1991) demonstrou que a habilidade para regular as emoções e 

expressá-las pode funcionar como um fator de proteção para a criança, resultando na 

promoção da competência social através da formação de vínculos de amizade. 

 

De acordo com a perspetiva etológica, a observação participante num contexto 

diário oferece informação pertinente para avaliar e delinear a adaptação psicossocial. 

Este tipo de avaliações permite situar o desenvolvimento da criança nas expectativas 

culturais geradas através das crenças e condutas partilhadas sobre a adaptação 

psicossocial, sendo sensíveis ao meio e à cultura da própria comunidade (Bonnet, 1999). 

Ladd e Burgess (1999) confirmam a posição dos educadores enquanto fontes fiéis de 

informação ao demonstrarem que as crianças caracterizadas pela agressividade e pelo 

isolamento indiciam grandes dificuldades de relacionamento com os seus pares, 

manifestando-se mais isoladas, insatisfeitas, carentes e com uma elevada probabilidade 

de desenvolverem uma relação educador/criança desadaptada. É crucial a rápida deteção 

destas crianças pelo próprio educador, já que demonstram pouca capacidade de 

perceção e insuficientes competências, o que se traduz em insucesso escolar. Na mesma 

linha metodológica, Bonnet (1999) e Strayer (1997) concluíram, no seu estudo, que 
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todas as crianças com elevados comportamentos de isolamento e agressão em relação 

aos pares, foram identificadas pelos educadores como estando em risco. 

 

Uma criança socialmente eficaz é aquela que adquire recursos que lhe permitem 

obter situações sociais seguras e gratificantes, tendo a capacidade para negociar as 

interações sociais (Rose-Krasnor, Rubin, Booth & Coplan, 1996). Segundo Renshaw e 

Asher (1982), as crianças que demonstram, paralelamente, poucas capacidades no 

relacionamento interpessoal e na resolução de problemas, e são identificadas pelos seus 

pares e educadores como agressivas ou socialmente isoladas, não podem ser 

consideradas como socialmente competentes. Na maior parte das vezes, são rejeitadas 

pelos seus pares (Rose-Krasnor, Rubin, Booth & Coplan, 1996). E é enquanto a 

plasticidade comportamental o permite, e antes que falhem as aprendizagens sociais 

indispensáveis a uma boa adaptação, que se deve atuar através de planos de intervenção 

precoces (Fortin & Bigras, 1996). 

 

Os problemas de adaptação social são considerados por Gottlieb (1991) e Strayer 

(1997) como a canalização do comportamento precoce numa trajetória adaptativa 

particular, que implica a perda de potencialidades essenciais para o desenvolvimento 

das competências das crianças. As exteriorizações mais habituais de crianças com 

problemas de adaptação social são a agressão e o isolamento. A agressão é um 

comportamento adaptativo, que, se escolhido como modelo relacional predominante, 

pode constituir um comportamento desadaptativo e sintomático de perturbações sociais. 

Rubin, Stewart e Chen (1995) consideram a agressão como um reflexo comportamental 

de baixo controlo psicológico, enquanto Pulkkinen (1993) alerta para o facto de ela ser 

longitudinalmente estável, o que na ausência de uma intervenção precoce e adequada 

pode afirmar-se como uma trajetória disfuncional. A agressão não se esgota na sua 

forma confrontativa, física ou verbal, os atos indiretos indutores de querelas na relação e 

na reputação de pares, são também fatores agressores (Cairns & Cairns, 1994; Coie & 

Kupersmidt, 1983; Crick & Grotpeter, 1995; Dogde, 1983; Ladd & Price, 1987).  

 

Vários estudos demonstraram que durante a infância, os comportamentos 

agressivos conduzem à rejeição pelos pares, sendo mesmo considerada por Coie, Dodge 

e Kupersmidt (1990) como uma das causas mais importantes para acionar a rejeição da 

criança, por parte dos seus pares. É, também, frequentemente associada a 
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comportamentos posteriores de abandono escolar e delinquência na adolescência, 

gerando, posteriormente, resultados de desajuste e distúrbios na idade adulta bem como 

várias exteriorizações de comportamentos de desordem (Farrington, 1991; Rubin, 

Stewart, & Chen, 1995). 

 

Além da agressão, o isolamento social é também um fator sempre presente. Se 

nos centrarmos no isolamento como um constructo formado pela inibição 

comportamental, a timidez e o isolamento passivo (Ladd & Burgess, 1999), 

compreendemos como podem falhar, a estas crianças, as experiências básicas essenciais 

a um desenvolvimento adequado. Inúmeros estudos confirmam que as crianças com 

sinais de isolamento e insatisfação social são mais rejeitadas pelo grupo de pares do que 

as outras (Cassidy & Asher, 1992; Berlin, Cassidy & Belsky, 1995), ao mesmo tempo 

que apresentam uma baixa autocompetência (Rubin, Hymel & Mills, 1989). Deste 

modo, o isolamento social está frequentemente associado a problemas posteriores de 

natureza interna, nomeadamente uma baixa autoestima, ansiedade e depressão, bem 

como fortemente associado à impopularidade e rejeição da criança (Rubin, Stewart & 

Chen, 1995).  

 

As investigações de Harrist, Zaia, Bates, Dodge e Pettit (1997) identificaram três 

tipos de manifestações de isolamento social em crianças:  

a) o tipo passivo-ansioso – que inclui as crianças que evitam brincar com os 

seus pares, receando o envolvimento social;  

b) o tipo não-social – caracterizado por crianças que preferem brincar com 

objetos ou sozinhas, aparentando terem pouca capacidade de motivação de 

aproximação social, embora possuam competências sociais que lhes 

possibilitam interações sociais; por último,  

c) o tipo ativo-isolado, isto é, crianças que não se envolvem nas interações 

sociais porque os seus pares não o permitem, e que, embora desejem brincar 

com outras crianças, não encontram parceiros que as aceitem.  

 

Apesar do isolamento social continuar a ser investigado, até agora todos os 

investigadores são unânimes em afirmar que as diferentes formas de isolamento têm um 

ponto em comum: a espaçada interação com os outros (Ladd & Burgess, 1999). De 

referir que o isolamento social é uma construção heterogénea, que pode tomar diferentes 
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formas, dependendo da idade da criança (Rubin, Stewart & Coplan, 1995; Ladd & 

Profilet, 1996; Younger & Daniels, 1992).  

 

 

7. A interdependência entre a competência emocional e a 

competência social da criança na comunicação 

 

A criança pode comunicar o afeto de diversas formas: tácteis, verbais, vocais, 

faciais, gestuais, entre outras. É aqui que entra um componente essencial da 

comunicação, com um intenso poder influenciador no processo de construção da 

autoestima: a metacomunicação. É um fenómeno ocorre na vida social humana desde 

que a criança começa a empreender as primeiras relações comunicativas, e assim 

interativas, com o ambiente. Bateson (1972) conceptualiza-a como um nível da 

comunicação onde o discurso se assume como um novo olhar acerca do relacionamento 

dialógico entre os interlocutores; ou seja, uma espécie de reavaliação dos conteúdos e 

das formas como se comunica. 

 

Entendemos a metacomunicação como comunicação verbal ou não-verbal, 

contínua ou segmentada, explícita ou implícita, compartilhada e orientadora da 

comunicação propriamente dita, em direção às metas pretendidas pelos interlocutores, e 

serve, como sugere Wang (1999) ao estudar a metacomunicação no processo de ensino-

aprendizagem, para aumentar a consciência acerca da sua própria comunicação e da do 

outro, transformando não apenas a comunicação, mas a interação com os outros. Ora, se 

consideramos que a metacomunicação altera a qualidade e a característica das 

interações, também poderá igualmente alterar a autoestima. Maciel, Branco e Valsiner 

(2004, p.113) indicam que: “quando indivíduos interagem entre si, a metacomunicação 

está sempre ativa como uma espécie de fundo interativo para o conteúdo da 

comunicação, um fluxo não-verbal contínuo que episodicamente também assume um 

formato verbal que pode gerar quadros qualitativos contraditórios ou muito complexos 

para a interpretação das mensagens”.  

 

Assim, tudo o que não se diz explicitamente no decorrer do ato comunicativo 

deverá ser tido em conta quando se quer perceber a ocorrência de processos construtivos, 
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como o da autoestima, tais como o volume, a cadência e o tom de voz, a gesticulação 

das mãos, a postura corporal e o olhar podem otimizar ou não o ato comunicativo, 

podendo conduzi-lo a atuar na construção da autoestima do outro. Como se pode 

verificar, o ato educativo é essencialmente comunicacional e metacomunicacional, 

dispondo, para que se consolide, dos mesmos canais que se usam (ou não) para 

comunicarmos o afeto.  

 

Sabemos o quanto a privação do afeto compromete o desenvolvimento humano, 

desde as primeiras experiências de vinculação materna. Valsiner (2001) considera que a 

vida afetiva humana é a base para todas as condutas, defendendo que a relação afetiva 

com o mundo é o alicerce de todo o conjunto dos processos mentais e que os encontros 

com o ambiente são sempre novos e cheios da incerteza do momento imediatamente 

posterior. Coopersmith (1967), Maccoby (1980) e Swayze (1980) são da opinião que as 

crianças, ao auferirem informações que os adultos significativos têm acerca delas, 

transformam tais impressões em imagens positivas ou negativas sobre si mesmas, e tais 

informações podem chegar à criança comunicacional ou metacomunicacionalmente; 

dessa forma, o contexto, sustenta a construção da sua autoestima. 

 

É salientado por Valsiner (1989) que o desenvolvimento humano é 

inerentemente social e que toda a estrutura do processo psicológico – cognitivo e afetivo 

– desenvolve-se em conjunto com o desenvolvimento da interação social da criança. O 

processo educativo é eminentemente fundamentado, no plano geral, pelas teias das 

interações sociais promovidas pelo mesmo, e no plano específico pelos contactos 

afetivos da criança com os seus pares e o professor, assim como, ao mesmo tempo, 

consigo mesma.  

 

Nas crianças em idade pré-escolar, são destacadas três componentes da 

competência emocional, que se encontram associadas ao ajustamento escolar:  

(1) o conhecimento das emoções – identificar, reconhecer e nomear emoções; 

diferenciar as próprias emoções; compreender as emoções dos outros com base nas 

expressões faciais e, nas características das situações de contexto emocional;  

(2) a regulação das emoções – capacidade de modular a intensidade ou a duração 

dos estados emocionais;  
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(3) o expressar emoção em situações sociais (Denham, 2007; Miller, Fine, 

Gouley, Seifer, Dickstein, & Shields, 2006). 

 

O conhecimento das emoções implica quatro pressupostos:  

1) a avaliação de que a pessoa está a enviar uma mensagem afetiva;  

2) interpretação da mensagem afetiva;  

3) compreensão de acordo com as regras sociais de expressividade;  

4) aplicação dessa compreensão ao contexto específico.  

 

As crianças em idade pré-escolar são capazes de:  

(1) nomear e reconhecer as expressões faciais da maior parte das emoções, 

identificar situações típicas que desencadeiam emoções (Denham & Couchoud, 1990);  

(2) conversar sobre causas e consequências das emoções;  

(3) ter consciência de emoções desencadeadas por situações ambivalentes;  

(4) conciliar conflitos entre as características das situações e as das expressões 

faciais;  

(5) utilizar a informação pessoal acerca das reações emocionais (Denham & 

Couchoud, 1990; Gnepp, 1989);  

(6) compreender a regulação emocional, as regras sociais de expressividade e, 

simultaneamente a sua ambivalência.  

 

Contudo, manifestam ainda algumas dificuldades, uma vez que ao interpretarem 

as emoções, centram a sua atenção nas características das situações ou nas expressões 

faciais (Denham, 2007).  

 

As crianças desenvolvem gradualmente a competência de identificar emoções, 

de reconhecer o significado das expressões faciais, e de compreender o modo como as 

características das situações podem afetar as emoções dos outros (Denham & 

Couchoud, 1990; Gross & Ballif, 1991; Michalson & Lewis, 1985). Estas aquisições 

são influenciadas por diversos fatores de risco/proteção de natureza ambiental (por 

exemplo, sintomas depressivos da mãe), pelo estabelecimento de uma relação de 

vinculação segura (Rosnay & Harris, 2002), pelas competências cognitivas da criança, 

em particular as suas competências verbais (Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005; 

Cutting & Dunn, 1999; Izard, 2001; Rosnay & Harris, 2002) e, pela inteligência verbal 
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da mãe (Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005). No entanto, Tronick (1989) e Izard 

(2001) sugerem que as competências para compreenderem os sinais emocionais, os 

discriminar e, responder de modo adequado sejam, de alguma forma, independentes do 

desenvolvimento cognitivo, sendo influenciadas por fatores hereditários. 

 

A capacidade de nomear verbalmente as emoções e de as identificar, aumenta 

dos dois aos quatro anos e meio de idade (Denham & Couchoud, 1990; Denham, 1998; 

Denham, 2007). As crianças começam por aprender a diferenciar entre situações felizes 

e situações não felizes, e mais tarde a distinguir entre as situações de tristeza, raiva ou 

medo (Denham, 1998; Mostow, Izard, Fine, & Trentacosta, 2002). Entre os três e os 

quatro anos, na sua maioria, as crianças já conseguem reconhecer e nomear expressões 

emocionais, com base nas emoções básicas, quando lhes são apresentadas fotografias 

(Hughes & Dunn, 1998) e, com três anos, reconhecem um mínimo de quatro, de entre 

cinco, emoções com base na sua expressão facial (Pons & Harris, 2005). As expressões 

de alegria são discriminadas mais cedo e com maior facilidade pelas crianças, seguidas 

das de tristeza e, mais tarde, das expressões de raiva e surpresa (Walden & Field, 1982). 

As crianças com cinco anos identificam as emoções (não verbalmente) com maior 

facilidade do que as nomeiam verbalmente. Contudo, nomeiam mais facilmente as 

emoções de alegria e de tristeza, comparativamente com as de raiva e medo, tendo 

maior dificuldade na nomeação das emoções de medo e nojo (Denham, 1998). 

 

Alguns estudos demonstram que as crianças com maior capacidade de 

reconhecer e nomear emoções são mais aceites pelos pares e têm melhores resultados 

académicos, quando se controla a competência verbal (Garner, Jones, & Miner, 1994; 

Izard, 1971) e, apresentam melhor adaptação e sucesso escolar (Walden & Field, 1990). 

Melhores resultados no reconhecimento e na nomeação das emoções correlacionam-se 

positivamente com a competência social quando se controla índices de inteligência e de 

temperamento (Izard, 2001). As capacidades de perceber e nomear emoções 

relacionam-se com a comunicação da emoção – a descodificação e a codificação dos 

sinais emocionais – e, quando em défice, leva à comunicação inadequada ou 

insuficiente atrasando a competência social. São, também, fundamentais a empatia e a 

simpatia. A empatia está positivamente associada ao comportamento pró-social e 

negativamente associada à agressividade e ao comportamento antissocial (Arsénio & 
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Lover, 1997; Denham & Burger, 1991; Eisenberg & Fabes, 1998; Miller & Olson, 

2000). 

 

As crianças em idade pré-escolar, demonstram um conhecimento considerável 

acerca das causas e consequências das situações emocionais, centrando-se nas 

qualidades salientes das situações e, nas expressões emocionas dos indivíduos. Na 

ausência de expressão emocional, as crianças tendem a inferir a emoção a partir da 

situação (Denham, 1998). No entanto, se as diversas fontes de informação forem 

contraditórias, as crianças tendem a orientar-se pelas expressões emocionais estando, 

porém, a iniciar uma fase em que já conciliam conjuntos ambivalentes de sinais. 

 

As crianças de quatro anos, tendem a mencionar apenas fatores situacionais, 

negligenciando ou não explicitando a experiência mental da pessoa (por exemplo, está 

zangado porque isto é só para as raparigas), enquanto que as crianças mais velhas, de 

seis anos, mostram um aumento progressivo de consideração pelo caráter subjetivo das 

emoções, o que se pode inferir pelas referências explícitas dos desejos e/ou crenças dos 

intervenientes nas situações (por exemplo, está zangado porque não quer isto e quer 

outra coisa) (Denham, 1998). Dunn (1988) observou um súbito aumento do interesse 

das crianças de três anos, pelas causas das emoções de outras pessoas, uma vez que 

nestas idades começam a compreender a ligação direta entre os elementos de uma 

situação e as emoções, antecipando por exemplo, a emoção de alegria, quando se recebe 

algo de desejável e, a emoção de tristeza, quando se frustra esse desejo (Wellman & 

Banerjee, 1991). Compreendem, ainda, que as emoções podem ser consequência da 

interpretação de uma situação e não o mero produto mecânico desta por si só. Porém, a 

maioria das crianças desta idade, ainda pensam que as suas ideias acerca do que é 

desejável e as suas crenças acerca do verdadeiro estado das coisas se aplicam a toda a 

gente. Apenas por volta dos cinco anos, as crianças contemplam o facto de as pessoas 

terem desejos e crenças diferentes dos seus (Rieffe, Terwogt, & Cowan, 2005). No 

entanto, as crianças poderão não manifestar a sua capacidade de levar em conta a 

informação pessoal e os estados mentais de outras pessoas em situações de maior 

intensidade emocional (Gnepp, 1983). Quando aumenta a intensidade das emoções, as 

crianças tendem a focar-se em fatores internos associados aos seus próprios objetivos 

(Denham, 1998). Muitas crianças de idade pré-escolar, citam os mesmos temas e as 

mesmas pessoas como causas para a raiva e para a tristeza, compreendendo a 
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ambivalência das situações e sabendo que ambas as emoções podem resultar de 

situações semelhantes, percebendo a obstrução dos seus objetivos pelo outro, ativa-se a 

raiva, enquanto a tristeza resulta de uma perceção mais solitária da incapacidade de 

atingir o objetivo (Fabes, Eisenberg, & McCormick, 1988). 

 

Ao longo da vida da criança, as emoções e as cognições começam a formar 

rápidas ligações entre si, tendo a linguagem um papel fundamental na sua formação. No 

fim da primeira infância, muitas das crianças já possuem um vocabulário funcional, 

importante componente da capacidade cognitiva, que prevê várias facetas do 

conhecimento das emoções (Izard, Fine, Shultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 

2001).  

 

Vários investigadores salientam a interdependência entre a competência 

emocional e a competência social, Waters e Sroufe (1983) sugerem uma aproximação 

integrada da competência social, definindo-a como capacidade de gerir o 

comportamento, o afeto e a cognição de modo a atingir os seus objetivos sociais, sem 

constranger as oportunidades dos seus pares e se envolver numa trajetória de 

desenvolvimento que possa inviabilizar oportunidades de objetivos sociais ainda não 

passíveis de antecipação. Em crianças de idade pré-escolar, uma das tarefas 

fundamentais é a aquisição da capacidade de envolvimento positivo com os pares, 

gerindo em simultâneo o seu estado emocional e indo ao encontro de expectativas 

sociais dos adultos significativos. Inclui-se nestas tarefas a coordenação do jogo e do 

brincar, resultado de processos sociais de cooperação, gestão de conflito, criação de um 

clima de “eu também”, fantasia partilhada, e amizade. As componentes da competência 

emocional ajudam no sucesso destas interações sociais, apoiando capacidades tais como 

o ouvir, o cooperar, o pedir ajuda, o entrar num pequeno grupo ou abordar um par, e o 

negociar. Interações independentes e bem sucedidas com os pares preveem a saúde 

mental e o bem-estar desde o início do pré-escolar, passando pelos primeiros anos de 

escola quando a reputação social se consolida e, continua ao longo da vida (Denham, 

2007). 

 

As crianças com maior conhecimento das emoções respondem de forma mais 

positiva aos pares e aos professores, tornam-se mais capazes de verbalizar as suas 

emoções e estão mais prontas a mostrar empatia e preocupação com os outros, 
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sugerindo que o conhecimento das emoções facilita as interações sociais e as relações 

interpessoais, contribuindo para a aceitação entre pares. Efetivamente, as crianças mais 

conhecedoras das emoções dos outros serão mais capazes de negociar as situações com 

os seus pares, obtendo assim, melhores resultados e um menor número de conflitos 

(Miller, Fine, Gouley, Seifer, Dickstein & Shields, 2006).  

 

À medida que a criança cresce e passa mais tempo na escola, o efeito do 

conhecimento das emoções sobre um comportamento socialmente adaptado torna-se 

cada vez mais importante nas interações com os seus pares, sendo a aceitação entre 

pares um dos melhores índices do funcionamento social das crianças, em idades do pré-

escolar. As crianças que, aos cinco anos de idade, não conseguem ainda diferenciar a 

alegria da tristeza, ou que se confundem nas tarefas de reconhecimento das expressões 

faciais e de inferências a partir de situações de contexto emocional, estão em risco de 

serem menos escolhidas (Denham & Grout, 1993). As crianças mais aptas na 

compreensão das situações emocionais e as que exibem comportamentos mais pró-

sociais são as que apresentam uma maior probabilidade de virem a ser as mais aceites 

pelos seus pares (Denham, McKinley, Couchoud & Holt, 1990). As crianças que são 

mais aceites pelos pares tendem a manifestar melhor adaptação escolar, maior qualidade 

nas suas relações e a interagir em ambientes sociais mais ricos (Ladd, Kochenderfer & 

Coleman, 1997). As crianças mais escolhidas tendem a ser mais amigas, mais 

conversadoras, mais cooperativas, mais prestáveis, mais sociáveis e mais capazes de 

iniciarem e manterem interações sociais e discurso coerente (Coie, Dodge, & 

Kupersmidt, 1990; Denham & Holt, 1993; Kemple, Speranza, & Hazen, 1992; Parke, 

O’Neil, Spitzer, Isley, Welsh,Wang, Lee, Strand & Cupp, 1997), são mais capazes de se 

envolverem e organizarem atividades em grupo e de reconhecerem e regularem a 

expressão afetiva e emocional (Bost, Vaughn, Washington, Cielinsky, Caya, & 

Bradbard, 1998; Denham & Grout, 1993; Vaughn & Waters, 1981). 

 

As crianças mais escolhidas pelos pares tendem a ter mais oportunidades para se 

envolverem em interações socialmente ricas, aprendendo e praticando comportamentos 

socialmente adequados. Assim, verifica-se que os efeitos entre a competência social e a 

aceitação entre pares são bi-direcionais, acrescentando-se que o conhecimento das 

emoções prevê a aceitação entre pares (Denahm, McKinley, Couchoud & Holt, 1990; 

Garner, Jones, & Miner, 1994; Walden & Field, 1990). O processamento da informação 
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social inclui competências que requerem o conhecimento das emoções, e este contribui 

igualmente para as competências sociais (Mostow, Izard, Fine & Trentacosta, 2002).  

 

Deste modo, o conhecimento das emoções pode eventualmente representar o 

processo através do qual as competências sociais afetam a preferência social. As 

crianças que apresentam uma capacidade verbal mais elevada são mais capazes de 

aprender os sinais emocionais e comunicar verbalmente a informação emocional, 

facilitando as interações sociais positivas (Mostow, Izard, Fine & Trentacosta, 2002). O 

conhecimento das emoções está relacionado com a competência verbal (Smith & 

Walden, 1998), é considerado como capacidade sócio-cognitiva (Mostow, Izard, Fine & 

Trentacosta, 2002), tendo ficado demonstrada uma associação direta entre o 

conhecimento das emoções e a competência académica (Trentacosta & Izard, 2007). Os 

estudos de investigação têm consistentemente estabelecido associações positivas entre o 

conhecimento das emoções, sucesso escolar e competências sociais (McClelland, 

Morrison & Holmes, 2000; Mostow, Izard, Fine & Trentacosta, 2002). Ao contrário, a 

ausência de conhecimento das emoções reduz a riqueza das interações com os pares, 

afetando a disposição emocional, a concentração e a motivação para a realização das 

tarefas escolares (Izard, Fine, Shultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 2001).  

 

Por sua vez, as crianças que são adeptas da resolução de problemas sociais 

tendem a ser mais aceites pelos seus pares (Rubin & Daniels-Beirness, 1983; Rubin, 

Daniels-Beirness & Hayvren, 1982). A capacidade verbal e a resolução de problemas 

sociais estão correlacionadas (Coy, Speltz, DeKleyn & Jones, 2001) e, estão ambas 

ligadas aos processos emocionais e ao comportamento socialmente adaptado, tendo sido 

também estabelecidas anteriormente, pela investigação, correlações entre os fatores 

cognitivos e a aceitação entre pares (Estell, Farmer, Cairns & Cairns, 2002; Izard, Fine, 

Shultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 2001, Denham, 2007). A utilização das 

palavras apropriadas possibilita a interpretação e a comunicação da emoção e dos sinais 

sociais, enquanto que a implementação de estratégias de processamento de informação 

social adequadas facilita as interações sociais positivas (Mostow, Izard, Fine & 

Trentacosta, 2002). As crianças inteligentes e academicamente competentes tendem a 

ter um estatuto sociométrico mais elevado, do que as menos inteligentes (Field & 

Walden, 1982). Também em crianças mais velhas, a investigação realizada tem 

concluído que a aceitação entre pares se relaciona com a motivação para o sucesso 
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académico (Wentzel, 1991) e que as crianças de estatuto social rejeitado têm menos 

interesse pela escola (Wentzel & Asher, 1995) com resultados escolares mais negativos 

(Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990; Parker & Asher, 1987). Ambas as associações e o 

desejo de manter o estatuto podem reforçar o seu comportamento e aumentar a sua 

motivação ao longo do tempo (Estell, Farmer, Cairns & Cairns, 2002). Estes resultados 

poderão ser explicados pelo facto de 

(1) a aceitação dos pares tender para a promoção e adoção das normas 

institucionais, enquanto a rejeição pode levar à negação de tais normas (Wentzel & 

Asher, 1995); 

(2) algumas das características individuais comuns entre as crianças de elevado 

estatuto social que promovem a aceitação entre pares, podem levar também ao sucesso 

académico (Wentzell, 1991), como, por exemplo, o controlo de impulsos e a 

autoconfiança. 

 

Na infância, os atributos físicos e, principalmente a sua utilização no 

desempenho de jogos, brincadeiras e movimentos vigorosos parecem afetar 

consideravelmente a perceção e os sentimentos que a criança tem de si. Weineck (2005) 

ao referir-se à criança pré-escolar, afirma que a capacidade motora contribui de forma 

significativa para o aumento da capacidade de interação social e da autoestima. 

 

As habilidades nas diferentes esferas do desenvolvimento da criança 

influenciam-se mutuamente; a criança ao entrar numa sala ou ginásio para realizar as 

atividades da aula de educação física, não deixa do lado de fora o ser social, emocional 

e intelectual que tanto a caracteriza. Reconhecer-se como competente e confiante das 

suas habilidades, ser parte de um grupo, comunicar e ser efetivamente compreendida 

pelos pares e pelos adultos significativos, construir valores pessoais e sociais, divertir-se, 

elaborar e utilizar conceitos relacionados com os movimentos para a consecução dos 

seus objetivos são elementos que interagem e se complementam ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento e que podem ser potencializados através de boas 

experiências nas aulas de educação física. Na perspetiva de Siedentop (1991) as 

crianças que vivenciam o sucesso em atividades consideradas por elas como 

significativas nas aulas de educação física, melhoram não somente as atitudes em 

relação a si próprios, como também em relação à escola e ao conteúdo. 
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É preciso compreender que esse ser de tenra idade vive um momento fértil, com 

características únicas em que predominam a fantasia, a afetividade, a brincadeira, as 

manifestações de caráter subjetivo, e a sua relação com as pessoas e as coisas do mundo 

leva-o a lentamente a atribuir significados àquilo que o rodeia, esse processo faz com 

que a criança passe a participar numa experiência cultural chamada educação. Nesse 

cenário, o educador desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente em 

que as crianças possam sentir-se confortáveis, bem consigo mesmas e com os outros, 

em que lhes sejam propiciadas oportunidades de descobrir e reconhecer os valores de 

que são portadoras. 

 

Sabendo-se que o cenário educativo gera impressões poderosas e duradouras nas 

crianças e que as situações de sucesso e fracasso vivenciadas por elas na infância podem 

exercer uma forte influência nos seus pensamentos, sentimentos e ações ao longo do 

tempo; assim um contexto de aprendizagem afetivo, estimulante, produtivo, alegre e 

positivo trará consequências benéficas, tanto no presente como no futuro. Nas situações 

do ensino da motricidade, um contexto que encoraje a comunicação e a confiança da 

criança em si mesma, onde possa exprimir aos outros as suas descobertas e as suas 

ideias, a dinâmica da aprendizagem é assimilada com valor e significado por ela (Neto, 

1999). Dar voz às crianças para que possam manifestar os seus desejos, expressar a sua 

alegria a cada nova conquista, solicitar auxílio frente às dificuldades, ajuda-as a 

manterem-se motivadas para participar. 

 

Haywood e Getchell (2004) consideram que as emoções vivenciadas pelas 

crianças, relacionadas com a sua participação no desporto e em todas as atividades 

físicas, principalmente em situações de divertimento, satisfação e sucesso, leva-as a 

altos níveis de autoestima e à motivação crescente para participarem. 

  

Valentini e Rudisill (2004) consideram que o ambiente de aprendizagem pode 

influenciar fortemente a construção da competência de uma criança e salientam que as 

crianças intrinsecamente motivadas na manutenção do interesse nas atividades e 

inclinadas a demonstrar esforço são as que se apresentam altamente competentes num 

determinado domínio (cognitivo, social e/ ou físico). 
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7.1 O contributo da educação Pré-escolar para a interação comunicacional 

da criança 

 

A frequência do pré-escolar influencia positivamente os resultados escolares e o 

desenvolvimento da competência social (Benítez & Flores, 2002; Entwisle & Alexander, 

1998; Trivellato-Ferreira & Marturano, 2008).  

 

Para algumas crianças, sobretudo para aquelas que têm na educação pré-escolar, 

a sua primeira experiência fora do círculo doméstico, o ingresso na educação de infância, 

implica mudanças profundas na sua vida diária. É difícil para a criança pré-escolar, pela 

sua imaturidade cognitiva e de autorregulação emocional, coordenar as exigências do 

Jardim de Infância relativas às regras, às tarefas e aos desafios da convivência em 

ambiente coletivo. O jardim de Infância configura assim, um contexto onde essas 

crianças serão mobilizadas por emoções intensas como excitação, ansiedade e medo 

(Graziano, Reavis, Keane & Calkins, 2007). 

 

Situações como a disputa por brinquedos podem-se tornar fontes de tensões 

quotidianas de difícil solução, uma vez que as suas estratégias para gerir as solicitações 

internas e externas, percebidas como stress e avaliadas como sobrecarga aos recursos 

pessoais (Lisboa, Koller, Ribas, Bitencourt, Oliveira, Porciúncula & De Marchi, 2002), 

são ainda limitadas a ações instrumentais, como a procura do apoio dos adultos ou a 

tentativa de mudar a situação adversa, seja pela ação direta, seja pelo afastamento 

(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Num ambiente estranho, a procura de apoio é 

problemática, o afastamento pode levar ao isolamento e a ação direta frequentemente 

manifesta-se em comportamentos impulsivos, como tirar o brinquedo ou empurrar o 

colega; tais comportamentos impulsivos, embora esperados nessa faixa etária, expõem a 

criança a repreensões dos adultos, aumentando o seu desconforto. A ação do professor é 

importante na mediação de conflitos, podendo ser positiva, minimizando os riscos 

mencionados (Castro & Bolsoni-Silva, 2008).  

 

A adaptação à escola parece ser menos dramática para as crianças com um 

repertório mais desenvolvido de habilidades sociais, que segundo Del Prette e Del Prette 

(1999, p.47) “podem ser definidas como um constructo descritivo do conjunto de 

desempenhos apresentados pelo indivíduo diante das demandas de uma situação 
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interpessoal”; o termo é geralmente utilizado para designar um conjunto de 

comportamentos que envolvem interações sociais, abrangendo conceitos como a 

assertividade (expressão apropriada de sentimentos negativos e defesa dos próprios 

direitos), habilidades de comunicação, de resolução de problemas interpessoais, de 

cooperação e de desempenhos interpessoais nas atividades ocupacionais (Del Prette & 

Del Prette, 1999). Estudos empíricos têm indicado que:  

a) a ocorrência de problemas de comportamento é significativamente menor em 

pré-escolares com um repertório mais desenvolvido de habilidades sociais (Keane & 

Calkins, 2004);  

b) o treino em habilidades sociais reduz a agressão e problemas de 

comportamento em crianças (Sukhodolsky, Golub, Stone & Orban, 2005);  

c) as crianças socialmente habilidosas estão mais protegidas contra a vitimização 

física e relacional na educação infantil, ao passo que crianças com comportamentos 

problemáticos estão mais expostas a ambos os tipos de vitimização (Garner & Lemerise, 

2007). 

 

Os desafios do ingresso na escola e o modo como as crianças os enfrentam 

podem influenciar a trajetória escolar dos alunos por vários anos. Estudos longitudinais 

sugerem efeitos persistentes de dificuldades comportamentais precoces, não apenas nos 

domínios do relacionamento com os pares (Ladd & Troop-Gordon, 2003) e com o 

professor (Silver, Measelle, Armstrong & Essex, 2005), mas também no domínio do 

desempenho (Kwok, Hughes & Luo, 2007). Por outro lado, as crianças com habilidades 

sociais mais desenvolvidas na educação de infância, apresentam posteriormente menos 

problemas emocionais e de comportamento (Howes, Phillipsen & Peisner-Feinberg, 

2000), melhor relacionamento com os professores e com os colegas (Howes, Phillipsen 

& Peisner-Feinberg 2000; Ladd, Birch & Buhs, 1999) e melhor desempenho (Malecki 

& Elliott, 2002). Dessa maneira, os problemas de comportamento, entendidos como 

excessos ou deficits comportamentais que dificultariam o acesso da criança a novas 

contingências relevantes de aprendizagem, promotoras do desenvolvimento (Bolsoni-

Silva & Del Prette, 2003), constituem um fator de risco quando identificados já no 

Jardim de Infância, por estarem associados à probabilidade aumentada de consequências 

negativas no desenvolvimento (Papalia, Olds & Feldman, 2006). Por outro lado, as 

habilidades sociais parecem funcionar como fatores de proteção, sendo condições que 

reduzem impactos negativos na infância e prognosticam resultados positivos no 
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desenvolvimento (Papalia, Olds & Feldman 2006), no sentido de promoverem a 

ampliação do repertório, inibindo possíveis problemas advindos de comportamentos não 

adaptativos.  

 

As manifestações exteriores (por exemplo, fazer birra, bater) da fase pré-escolar 

têm sido consideradas como características transitórias do desenvolvimento normal, que 

tenderão a diminuir com a idade (Bee, 2006). Sob essa ótica, o declínio nos 

comportamentos problemáticos e a sua substituição por formas mais maduras ou 

socialmente habilidosas de lidar com o ambiente seria uma tendência normativa no 

desenvolvimento. Pesquisas longitudinais (Howes, Phillipsen & Peisner-Feinberg, 2000; 

Welsh, Parke, Widaman & O’Neil, 2001) têm investigado essa tendência, encontrando 

resultados mistos, associados a indícios de estabilidade moderada nas diferenças 

individuais. 

 

Nos anos pré-escolares, não se observam mudanças significativas, quer em 

comportamentos socialmente habilidosos, quer em comportamentos problemáticos 

(Howes, Phillipsen & Peisner-Feinberg, 2000; Keane & Calkins, 2004). Na transição 

entre a educação pré-escolar e o ensino primário, a evidência disponível de expansão 

nas habilidades sociais é positiva, se bem que restrita. Num estudo do National Institute 

of Child Health and Human Development Early Child Care Research Network (NICHD, 

2003), as crianças mostraram um aumento nas habilidades sociais, segundo as 

avaliações das mães e dos professores, entre o jardim de infância e a escola. Elas 

também tornaram-se mais independentes, o que parece refletir uma tendência do 

desenvolvimento, na diminuição da procura do apoio do adulto entre 5 e 7 anos de idade 

(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). 

 

Uma criança que entra no jardim de infância necessita da competência 

emocional para gerir as suas emoções que, por sua vez, se encontra diretamente 

relacionada com as interações sociais, as quais são fundamentais para o aumento da 

capacidade de relacionamento com os outros (Saarni, 1990). 

 

Para maximizar a competência social é necessário perscrutar cuidadosamente 

como é que a competência emocional permite à criança mobilizar recursos pessoais e 

ambientais, para se relacionar com os seus pares. Sabe-se que, se uma criança mostrar 
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determinados padrões de expressividade ela é provavelmente mais pró-social do que 

outra que esteja sempre triste ou zangada, pois provavelmente esta estará mais sozinha. 

 

As crianças que percebem melhor as emoções têm mais relações positivas nas 

suas interações com pares. Os que percebem as emoções dos outros, interagem com 

mais sucesso, quando um amigo se magoa ou está zangado. A criança que consegue 

falar das suas emoções é também melhor a negociar as disputas entre os seus pares 

(Denham, 1998). Esta perceção emocional ajuda a criança a reagir adequadamente, e a 

capacidade de regular as emoções ajuda-a a ter mais sucesso junto dos pares. A 

educação pré-escolar surge então, como uma importante estratégia de prevenção para 

ajudar as crianças a desenvolverem com segurança as suas competências sociais e 

emocionais. Estas competências incluem a autoconsciência, o controlo dos impulsos, a 

empatia, a escolha de perspetiva, a cooperação, a resolução de conflitos, e tornam-se 

ferramentas-chave no futuro da criança. 

 

A competência social das crianças, implica a eficácia ao nível das relações com 

os pares, pelo que a popularidade, o ser gostado pelos pares, tem sido frequentemente 

considerada uma boa medida da competência social (Rose-Krasnor, 1997; Waters & 

Sroufe, 1983). 

 

Existem estudos que sugerem que o estatuto sociométrico pode ser utilizado 

como um bom indicador do desenvolvimento social futuro (Kupersmidt, Coie & Dodge, 

1990; Parker & Asher, 1987), referindo que, comparativamente às crianças que são 

populares no seu grupo de pares (isto é, as crianças com maior número de escolhas 

positivas), as crianças impopulares tendem a abandonar a escola entre duas a oito vezes 

mais que as primeiras (Asher & Parker, 1989). Do ponto de vista afetivo/emocional, as 

crianças avaliadas como impopulares, referem frequentemente, sentimentos de solidão e 

insatisfação social (Cassidy & Asher, 1992), apresentando, também, uma maior 

tendência para desenvolver problemas ao nível do comportamento, tornando-se, por 

exemplo, excessivamente agressivas ou antissociais (Sandstrom & Coie, 1999). 

Contudo, e apesar de, com relativa frequência, o estatuto de rejeição estar associado a 

comportamentos de natureza agressiva, algumas investigações (Coie & Cillessen, 1998), 

têm vindo a demonstrar que esta associação nem sempre se verifica, ou seja, nem todas 

as crianças rejeitadas manifestam agressividade e, uma vez comparadas com as crianças 
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simultaneamente rejeitadas e agressivas, estas últimas parecem estar numa situação de 

risco, em termos de desajuste social, muito mais elevado.  

 

Adicionalmente, alguns estudos evidenciam ainda que, quando avaliada como 

uma estratégia social, igualmente válida na gestão/controlo dos recursos sociais (por 

exemplo, brinquedos, espaço, atenção dos pares, etc.) a agressividade, durante o período 

pré-escolar, não apresenta um perfil de associação regular, nem com a aceitação social 

(como a popularidade), nem com a competência social (Hawley, 2002, 2003; Rodkin, 

Farmer, Pearl & Acker, 2000; Sandstrom & Coie, 1999; Vaughn & Santos, 2008).  

 

Na investigação sobre o desenvolvimento cognitivo e social, durante a infância, 

o recurso às escolhas sociométricas tornou-se um procedimento bastante comum a partir 

do final da década de 1970, na sequência de diversos estudos (Kohlberg, Lacrosse & 

Ricks, 1972; Roff, Sells & Golden, 1972) que vieram acentuar a importância dos pares, 

como fontes de informação fundamentais, para uma boa avaliação do ajustamento social 

das crianças. Desde então, as escolhas sociométricas têm sido correlacionadas com 

diversas variáveis de natureza social, cognitiva e comportamental, designadamente, o 

isolamento social, frequentemente associado a um estatuto social de rejeição e/ou 

negligência (Harrist, Zaia, Bates, Dodge & Pettit, 1997); a adaptação/ajustamento social 

e escolar, frequentemente mais difícil para crianças com um estatuto social negativo 

(Buhs & Ladd, 2001; Coie & Cillessen, 1993); o raciocínio moral e o comportamento 

social, estando o estatuto de rejeição positivamente associado a maiores 

dificuldades/défices no raciocínio moral (Bear & Rys, 1994); o comportamento 

agressivo versus pró-social, associados à previsão do estatuto social de rejeição versus 

aceitação respetivamente (Denham & Holt, 1993; Ladd, Price & Hart, 1988; Salmivalli, 

Kaukiainen & Lagerspetz, 2000); as capacidades sócio-cognitivas, que apontam para 

uma relação positiva e significativa entre as competências de descentração afetiva, a 

descodificação das emoções a partir das expressões faciais e um estatuto social positivo 

entre os pares (Spence, 1987). 

 

Estudos sobre as relações de amizade entre as crianças têm utilizado as escolhas 

sociométricas para determinar, não (apenas) o estatuto sociométrico, mas (também) o 

estatuto de amizade (Hartup, French, Laursen, Johnston & Ogawa, 1992; Hartup, 
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Laursen, Stewart & Eastenson, 1988; Vaughn, Azria, Krzyik, Caya, Bost, Newell & 

Kazura, 2000). 

 

Utilizando como critério as frequências de interação entre as crianças, para 

determinar o estatuto de amizade (amizade mútua; unilateral; não amigos), alguns 

estudos verificaram que entre crianças amigas (em idade pré-escolar), tende a existir 

uma proporção significativamente maior de interações positivas e de verbalizações 

(Guralnick & Groom, 1988). Em consonância com estes resultados, e tendo as escolhas 

sociométricas como critério, outros estudos mostraram que as crianças que têm amigos 

mútuos, durante o pré-escolar, tendem a ter mais sucesso na entrada para o grupo, a 

participar mais frequentemente em jogos cooperativos e a demonstrar mais afeto 

positivo, comparativamente às crianças que não têm uma relação deste tipo (Hartup, 

1996). 

 

Verifica-se que desde as primeiras interações da criança com o meio, esta 

desenvolve aspetos relacionados com a reciprocidade, a vinculação e a estabilidade que 

influenciam diretamente a qualidade da sua adaptação. Fora do contexto familiar, o 

contacto da criança com o seu grupo de iguais, como na escola, proporciona 

oportunidades de cooperação interpessoal, negociação e trocas, que são essenciais à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de interações saudáveis. Entretanto, interações 

pobres, conflituosas, pouco frequentes ou ausentes geram sentimentos de rejeição e 

aumentam a probabilidade de riscos no desenvolvimento, manifestos através de 

comportamentos desadaptados e desajustados (Bandura & Walters, 1959; Coie & 

Dodge, 1998; Ladd & Burgess, 1999; Ladd & Profilet, 1996; McWhirter, 1999; Nagin 

& Tremblay, 1999; Pires, 1999; Rubin, Coplan, Nelson, Cheah & Lagace-Seguin, 1999). 

 

As crianças agressivas expressam as suas dificuldades de interação e adaptação 

através dos seus comportamentos. A agressividade infantil é identificada no contacto 

com o contexto no qual a criança se desenvolve e pode ser apontada como fator de risco 

para o seu ajustamento. Em casos extremos, o comportamento agressivo na infância 

pode resultar em casos de delinquência, criminalidade, doença mental, abandono escolar 

e pouco sucesso educativo (Ladd & Burgess, 1999; Ladd & Profilet, 1996; Price & 

Ladd, 1986; Rubin, Coplan, Nelson, Cheah & Lagace-Seguin, 1999). 
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O comportamento agressivo é toda a ação que causa ou implica danos a alguém 

e é expresso de forma confrontativa e/ou não-confrontativa. As formas confrontativas 

incluem atos diretos, físicos e verbais, como chutar, bater, morder, destruir objetos 

pessoais e de outros, magoar-se a si próprio, iniciar discussões, dizer palavrões e gozar 

com o outro, ameaçar, ridicularizar e/ou provocar. As formas não-confrontativas 

incluem atos hostis indiretos, como atacar a reputação de outra criança, prejudicar o 

bom desenrolar das atividades, perturbar ambientes (incomodando, agitando-se) e 

provocar intrigas (Ladd & Burgess, 1999; Loeber & Hay, 1997). A agressividade 

assume estas formas de acordo com a direção e os objetivos para os quais se destina, 

diferenciando-se, por exemplo, de acordo com as relações de hierarquia entre a criança 

agressiva e o objeto de sua agressão (professores, colegas ou pais) e, também, de acordo 

com características inerentes ao próprio género (Coie & Dodge, 1998).  

 

A agressividade infantil direcionada aos colegas da mesma idade e ao grupo de 

iguais é diferenciada daquela dirigida aos professores, aos pais e aos familiares. Esta 

diferença, certamente, está baseada na perceção da autoridade do outro e na posição 

hierárquica que ocupa. Quando direcionada aos colegas e ao grupo de iguais, 

geralmente manifesta-se sob formas confrontativas, através de conflitos com agressões 

físicas, danos a objetos e agressões verbais com discussões, ameaças e ridicularizações. 

Quando direcionada aos professores, aos pais e/ou aos familiares, as formas de agressão 

são, geralmete, não-confrontativas, envolvendo a perturbação do ambiente escolar ou 

familiar (agitação motora, dispersão etc.), provocação de intrigas e dificuldades em 

envolver-se em jogos competitivos, em atividades quotidianas e na realização de tarefas 

(birras, manhas e oposição a ordens recebidas)( Bronfenbrenner & Morris, 1998; Ladd 

& Profilet, 1996). 

 

A expressão da agressividade pode variar, também, de acordo com o género do 

protagonista da ação. Alguns estudos indicam que os meninos são considerados mais 

agressivos do que as meninas (Coie & Dodge, 1998; Cummings, Hollenbeck, Ianotti, 

Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1986). Entretanto estes dados devem ser relativizados, 

considerando a forma como a agressividade se manifesta. Enquanto que os meninos 

parecem expressar, mais frequentemente, os seus comportamentos agressivos através de 

formas confrontativas (chutando, batendo, mordendo), as meninas tendem a demonstrar 

a sua agressividade utilizando formas não-confrontativas e agressões verbais (fazendo 
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intrigas, atacando a reputação de outros etc.). Uma luta entre meninos é a expressão 

direta da agressividade física entre eles, sendo possível, na maioria das vezes, identificar 

aquele que iniciou a ação. Por outro lado, uma intriga entre meninas pode passar, muitas 

vezes, despercebida, especialmente no que diz respeito à sua origem. Razões biológicas, 

culturais e sociais são apontadas como responsáveis por estas diferenças. 

Biologicamente, os meninos apresentam um desenvolvimento distinto das meninas e os 

estudos neurológicos evidenciam diferenças em termos de sinapses neuronais. Também 

existem evidências teóricas de que os meninos são biologicamente mais impulsivos e 

possuem maior tolerância à dor física que as meninas (Cummings, Hollenbeck, Ianotti, 

Radke-Yarrow & Zahn- Waxler, 1986). No entanto, é evidente nestas considerações, 

que a cultura e o contexto sócio-histórico exercem uma forte influência sobre os dados 

obtidos por estes estudos. É esperado culturalmente que os meninos sejam mais ativos, 

fortes, e que as meninas sejam mais passivas e dóceis. Estes factos observados na 

realidade quotidiana, não implicam que, ambos os géneros, possam expressar a sua 

agressividade das mais variadas formas. 

 

A agressão é uma das emoções humanas mais importantes, pois tem influência 

direta sobre o desenvolvimento pessoal e a vida em grupo. As crianças enfrentam 

mudanças de papel ou transições ecológicas entre os contextos nos quais se 

desenvolvem estes processos que podem revelar vulnerabilidade e o desajustamento de 

uma criança diante de situações naturais ao ciclo vital (nascimento de um irmão, entrada 

na escola, por ex.), mas que tendem a desadaptar a criança. A agressão, que pode 

emergir nestas ocasiões, tem a função de comunicação e está relacionada à adaptação. A 

criança adota o comportamento agressivo para procurar a readaptação ao contexto 

(Bronfenbrenner, 1996). A agressividade pode exprimir um pedido de ajuda ao ser 

identificada como uma tentativa mal sucedida de adaptação. A criança, na tentativa de 

se adaptar ao mundo em que vive, escolhe de forma ineficaz os recursos que tem como 

disponíveis, gerando perturbação no ambiente e resultando em consequências negativas 

ao seu próprio desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner & Morris, 

1998; Coie & Dodge, 1998; Ladd & Burgess, 1999; Loeber & Hay, 1997). 

 

A agressão expressa uma estratégia; ou seja, um esforço comportamental 

consciente, cognitivo e/ou emocional, que a criança utiliza, mediante situações 

percebidas como stressantes a fim de aliviar a sensação de ansiedade gerada por estas 
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(Lazarus & Folkman, 1984). Uma estratégia agressiva pode assumir um caráter 

coercitivo-resistente, ou seja, a criança utiliza a agressividade para controlar pessoas e 

eventos (coerção) ou para resistir a imposições externas (resistência). Estratégias 

impositivas e autoritárias provocam problemas de relacionamento e sentimentos 

negativos de crueldade e de desgosto nos recetores da ação, levando a criança agressiva 

a ser rejeitada e a enfrentar conflitos com o grupo de iguais, com professores e/ou 

familiares (Ladd & Burgess, 1999; Summerfeldt & Endler, 1996; Tremblay, Hérbert & 

Piché, 1999). 

 

A expressão da agressividade das crianças depende do momento individual e do 

contexto sócio-histórico no qual estão inseridas. Uma análise ecológica dos ambientes, 

nos quais a criança transita, demonstra como a agressão pode influenciar o seu 

desenvolvimento psicológico e as suas relações interpessoais (Bronfenbrenner, 1996; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998). A escola é um exemplo de microssistema ecológico, 

no qual a agressividade prejudica o desempenho académico e o estabelecimento de 

relações saudáveis e próximas. Os agressivos; ou seja, aquelas crianças que, 

sistematicamente, confrontam e vitimam os seus colegas e professores, são identificadas 

como crianças problemáticas e isoladas, as suas atitudes exigem a atenção constante da 

escola para evitar os conflitos e o respeito estrito das regras, diminuindo o investimento 

na sua formação académica e intelectual. As crianças teimosas, que se opõem à 

realização das tarefas académicas, como uma forma hostil de reação ao que é esperado 

delas, são identificadas como “difíceis” e recebem menos investimento afetivo e 

académico dos(as) professores(as) e colegas (Pelegrini, Bartini & Brooks, 1999). 

 

A abordagem ecológica do desenvolvimento humano proposta por Urie 

Bronfenbrenner (1989, 1995, 1996, 1999; Bronfenbrenner & Evans, 2000; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998) propõe o estudo do desenvolvimento humano através 

do entendimento do processo de interação da criança com os contextos nos quais 

participa em determinado tempo individual (fase do desenvolvimento) e sócio-histórico. 

Neste modelo teórico, existem quatro dimensões dinamicamente interligadas que devem 

ser consideradas na análise do processo evolutivo durante o ciclo de vida, estas 

dimensões são: 

- o Tempo (momento sócio-histórico, história presente e passada da humanidade 

e o tempo individual que corresponde às fases do desenvolvimento), 
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- a Pessoa (indivíduo em si, com as suas características biológicas e socialmente 

construídas), 

- o Processo (experiências quotidianas, pares com quem interage e significados 

atribuídos pelas crianças a estas interações), e 

- o Contexto (ambientes físico-sociais onde ocorre a socialização e o contacto 

com valores, culturas, ideologias, entre outros). 

 

À medida que a criança avança no seu desenvolvimento, as suas interações com 

pares, objetos e símbolos vão-se tornando cada vez mais complexas esta também passa 

a frequentar um maior número de contextos (Bronfenbrenner, 1996). Destas interações 

aparecem as relações de amizade, a manifestação do comportamento agressivo e os 

processos de vitimização de crianças no contexto da própria escola e fora desta. Os 

ambientes que as crianças frequentam exercem influência nas suas interações sociais, as 

crianças repetem e agem de acordo com as expectativas sociais  e de adequação  ao 

contexto no qual se encontram, as interações nas quais as crianças se envolvem tendem 

a refletir as crenças e os objetivos do seu ambiente. É importante perceber a 

agressividade, a amizade e a vitimização como processos de interação da criança com o 

seu ambiente, podendo variar de acordo com os diversos contextos que as crianças 

frequentam (Bronfenbrenner, 1989, 1993, 1995, 1996, 1999; Bronfenbrenner & Evans, 

2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Eccles & Roeser, 1999; Guzman, Carlo, Ontai, 

Koller & Knight, 2001; Tudge, Doucet, Odero, Tammeveski, Meltsas, Lee & Kulakova, 

1999). Neste sentido, o contexto escolar tem uma influência significativa no 

desenvolvimento infantil; as crianças passam a maior parte do seu tempo no Jardim de 

Infância, que tem um papel fundamental na aprendizagem, assim como na regulação da 

atenção, das emoções e comportamentos (Eccles & Roeser, 1999). O Jardim de Infância 

pode promover a autoestima e o autoconceito das crianças, capacitando-as com 

habilidades sociais, além de influenciar o relacionamento entre o grupo de iguais, 

através das suas normas, regras da cultura da instituição. Os estudos que focam este 

microsistema são importantes na identificação do potencial de risco ou proteção das 

crianças, exercido pela instituição (Guzzo, 2001; Zimmermann & Arunkumar, 1994). 

Entretanto, o estabelecimento de ensino pode estar a representar, mesmo que pareça 

paradoxal, um fator de risco para o desenvolvimento saudável, uma vez que pode ser o 

palco de relações com ausência de equilíbrio, reciprocidade e afeto entre os professores 

e entre pares (Lisboa, 2001). 
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O comportamento social remete para um nível que integra tanto os 

comportamentos individuais, a dinâmica das interações e relações, como a formação de 

grupos, atravessados por uma estrutura sócio-cultural; neste processo, as crianças, os 

grupos e a cultura afetam e são afetados reciprocamente, as diferenças entre pares, as 

relações de amizade e da agressividade não podem centrar-se unicamente em aspetos ou 

comportamentos individuais, devendo-se ter uma perspetiva holística na análise das 

interações e relações intra e inter grupos (Bronfenbrenner, 1989, 1995, 1996, 1999; 

Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Hinde, 1987). 

 

Segundo Bronfenbrenner (1989, 1995, 1996, 1999; Bronfenbrenner & Evans, 

2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998) o processo de desenvolvimento humano consiste 

num processo de adaptação progressiva entre a criança em desenvolvimento e o seu 

contexto. Desta forma, as crianças tendem a manifestar e, principalmente, a repetirem e 

a manterem os seus comportamentos de acordo com os pedidos e reforços dos 

ambientes dos quais fazem parte e das relações que estabelecem. Uma forma de 

agressividade que parece bem adaptada e justificada é aquela utilizada para a 

manutenção da hierarquia num grupo social. A perceção do status social está 

diretamente ligada ao uso de agressividade instrumental e ao status social; ou seja, a 

popularidade representa segundo a teoria da aprendizagem social, um reforço do 

comportamento agressivo (Hawley, 2003; Prinstein & Cilessen, 2003). 

 

Muitos pesquisadores são de opinião de que a agressividade é um constructo 

multidimensional (Coie & Dodge, 1998; Dodge, 1991; Dodge & Coie, 1987; Pulkkinen, 

1996). No entanto, as pesquisas têm mostrado algumas formas de manifestação do 

comportamento agressivo, dando ênfase à agressividade exteriorizada e à agressividade 

relacional. A forma de manifestação classificada como agressividade exteriorizada é 

definida como todo o comportamento verbal e/ ou físico que é direcionado aos outros 

com a intenção de prejudicá-los, causar-lhes danos, magoá-los, são exemplos desta 

forma pontapear, bater, empurrar, bater, empurrar, morder, ameaçar, insultar, gozar, … 

(Little, Brauner, Jones, Nock & Hawley, 2003; Little, Jones, Henrich & Hawley, 2003), 

sendo a agressão exteriorizada a forma mais direta de manifestar este comportamento. 

Já a agressividade indireta é um tipo de comportamento agressivo no qual o 

protagonista quer infringir o sofrimento de modo a que pareça não existir intenção de 

prejudicar ou magoar alguém (Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992). A 
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agressividade relacional, considerada como uma forma de agressividade indireta, inclui 

todos os atos que têm a intenção de prejudicar significativamente as amizades ou 

sentimentos de inclusão de outras crianças no grupo de iguais, são exemplos destes 

comportamentos o isolar uma criança do grupo, espalhar rumores, fazer comentários 

depreciativos, … Esta forma de manifestação é mais indireta e refere-se às relações 

interpessoais. 

 

Ainda no campo das interações pessoais na escola, está o processo de 

vitimização, os estudos referem que este processo está associado a sérios fatores de 

risco para as vítimas no futuro (como o suicídio e a depressão) e também para os 

agressores (dificuldades de relacionamento, delinquência, violência,…) (Almeida, 2000; 

Olweus, 1978, 1993; Salmivalli, 1998; Salmivalli, Huttunen & Lagerspetz, 1997). De 

todas as possíveis condições do ser humano, poucas têm um peso tão grande quanto a 

vitimização, a experiência de ser vítima não é facilmente superada e muitas vezes torna-

se num estigma. Evidências empíricas mostram que as crianças vitimizadas estão mais 

propensas a apresentarem problemas comportamentais e afetivos (Hodges, Boivin, 

Vitaro & Bukowski, 1999). 

 

É importante ressaltar que os maus tratos entre pares ou vitimização são 

considerados um subtipo do comportamento agressivo e os casos de maus tratos 

(bullying) são observados, na sua maioria, em contexto escolar (Olweus, 1993). A 

vitimização é identificada quando uma criança é sistematicamente exposta a atos 

agressivos (diretos e indiretos) por uma ou mais crianças, estabelecendo-se uma relação 

com ausência de reciprocidade e de equilíbrio de poder, na qual a vítima possui pouco 

ou nenhum recurso para evitar e/ ou defender-se da situação (Bronfenbrenner, 1996; 

Olweus, 1993; Salmivalli, Huttunen & Lagerspetz, 1997).  

 

Considera-se a vitimização como um processo que ocorre na esfera coletiva, 

sendo um fenómeno social pela sua natureza, através do qual, a violência que parte dos 

agressores num determinado contexto é reforçada através da interação social entre os 

membros desse grupo. A agressividade emerge de uma relação interpessoal e 

geralmente no contexto do grupo de pares (DeRosier, Cillessen, Coie & Dodge, 1994) 

assim, a dinâmica de grupos interpessoais na escola pode constituir um contexto 

favorável e reforçador da manifestação do comportamento agressivo interpessoal, o 
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mesmo acontecendo com as diferentes formas e funções dos maus tratos e da exclusão 

social entre pares. 

 

As interações no contexto escolar caracterizam-se pela forte atividade social, as 

crianças expandem a sua rede de interações e de relações para além do seu núcleo 

familiar (transição ecológica) e veem-se solicitadas a desenvolver a autonomia, uma 

maior independência e sentimento de pertença do contexto social em que se encontram 

inseridas e o papel do grupo de pares assume uma imprtância fundamental, auxiliando 

ou não no desenvolvimento social saudável e adequado (Gavin & Furman, 1989). 

 

As interações nos grupos podem favorecer a delimitação da identidade e o papel 

social, proporcionando o desenvolvimento de habilidades e competências sociais, 

através de relações positivas de amizade, bem como características positivas individuais 

como a autoestima e o autoconceito (Hartup, 1983). Por outro lado, essas mesmas 

intenções manifestadas através dos maus tratos entre pares podem ser fatores de risco 

para o desenvolvimento, resultando em comportamentos desadaptados e disfuncionais 

para as crianças envolvidas (Almeida, 2000; Lisboa & Koller, 2004). 

 

 

8. A importância da comunicação, em contexto escolar, na 

relação entre a criança e o professor 

 

O sucesso das etapas formativas da criança depende, fundamentalmente, do 

processo de socialização. Inicialmente, é através do contacto com os pais que a criança 

aprende uma série de habilidades motoras, linguísticas e afetivas, necessárias à sua 

orientação no ambiente físico e social. Todo esse repertório passará por uma contínua 

transformação, no decurso do ingresso em novos grupos sociais e das consequentes 

exigências e desafios impostos pelas vivências extrafamiliares. É nesta perspetiva que a 

entrada no Jardim de Infância marca o início de um período crítico no desenvolvimento 

da criança. Como referem Del Prette e Del Prette (1999, p.21), nesse momento a criança  

precisa adaptar-se a novas demandas sociais, a diferentes contextos, a 

novas regras, com papéis bem definidos, necessitando, portanto, de 

um repertório ampliado de comportamentos sociais. ... ela se dá conta 
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de que precisa aprender novas habilidades nas interações sociais, tais 

como fazer perguntas claras, audíveis e no momento oportuno, uma 

vez que seus interlocutores nem sempre estão disponíveis; obter, 

rapidamente, informações preciosas sobre horário de atividades, local 

do banheiro, direção da cantina ou do refeitório e secretaria; evitar 

confrontos com os colegas mais belicosos, sem parecer medroso; 

identificar, no pessoal da escola, quem faz o quê e outras demandas 

semelhante. (Del Prette & Del Prette, 1999, p.21) 

 

Desta forma, os companheiros passam a representar uma fonte de relações 

imprescindível ao desenvolvimento da criança, com possibilidades de interação 

completamente novas e, com isso, a desejável ampliação das habilidades sociais. De 

acordo com Hartup e Rubin (1986), a efetividade do desenvolvimento da criança 

depende tanto de relacionamentos do tipo vertical, envolvendo o apego com pessoas de 

maior poder, como o horizontal, abrangendo as experiências com colegas da mesma 

idade e igual poder social. Enquanto o primeiro tipo assegura a sobrevivência e oferece 

segurança e proteção à criança, o segundo cria oportunidades para vivências de 

cooperação, competição e intimidade. 

 

Referindo-se ao relacionamento com iguais, Trianes e Muñoz (1994) apontam os 

jogos entre pares como um contexto relevante para a maturação sócio-afetiva, 

requerendo a aprendizagem de regras, a coordenação de expectativas interpessoais e 

habilidades de solução de problemas. 

 

Para Mussen, Conger, Kagan e Huston (1990), a aquisição do comportamento 

social pela criança é, na sua maior parte, aprendida com os companheiros. Esta visão é 

radicalizada por Harris (1999) ao afirmar que não são os pais que socializam as crianças, 

mas as próprias crianças. 

 

A interação com os pares não influencia apenas a formação de um repertório de 

respostas de adaptação social. Como afirma Silva (2001) é na relação com os outros que, 

aos poucos, a criança vai construindo o seu autoconceito, o qual irá influenciar na 

maneira de lidar com as diferentes situações que a vida lhe impõe. Deste modo, a 

perceção dos colegas também se apresenta como um fator preponderante para o 
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desenvolvimento da criança, na medida em que contribui para a construção do 

autoconceito, uma vez que o êxito ou fracasso percebidos nas relações influenciam na 

autoavaliação, reforçando positiva ou negativamente determinadas atitudes. 

 

A qualidade dos contextos de educação de infância é, em grande parte, 

determinada pelas interações que ocorrem, nesses contextos, entre os educadores e as 

crianças (de Kruif, McWilliam, Ridley & Wakely, 2000). A National Association for 

Education of Young Children – NAEYC (1997) enuncia orientações sobre práticas 

adequadas para trabalhar com crianças e considera que os melhores ambientes são os 

que permitem que a criança tenha um papel ativo durante as suas interações com os 

pares, adultos e objetos (Bredekamp, 1987; Bredekamp & Rosegrant, 1995). A NAEYC 

define ainda normas para práticas adequadas, incidindo em quatro áreas específicas:  

1) currículo;  

2) interações adulto-criança;  

3) relações entre a família e o programa; e  

4) avaliação do desenvolvimento da criança. 

 

Relativamente às interações adulto-criança, Bredekamp (1987) sublinha que a 

adequação está relacionada com certos comportamentos do adulto:  

a) fornecer respostas rápidas e diretas às necessidades, desejos e mensagens das 

crianças, sendo essas respostas adaptadas aos diferentes estilos e capacidades das 

crianças;  

b) possibilitar muitas e variadas oportunidades para as crianças comunicarem;  

c) facilitar o sucesso da criança ao completar as tarefas, fornecendo-lhe suporte, 

atenção focalizada, proximidade física e encorajamento verbal;  

d) conhecer e desenvolver técnicas apropriadas para a redução do stress;  

e) aceitar e confortar a criança, facilitando o desenvolvimento da sua autoestima;  

f) favorecer o desenvolvimento do autocontrole da criança; e  

g) aumentar as oportunidades para a criança adquirir competências, através de 

uma planificação adequada.  

 

Desse modo, a NAEYC enfatiza a importância de interações responsivas e 

sensíveis que facilitem o jogo da criança e orientem o seu desenvolvimento sócio-

emocional, sendo consideradas adequadas quando os educadores:  
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a) respondem de forma direta e calorosa às crianças;  

b) fornecem uma variedade de oportunidades para participar numa comunicação 

com dois sentidos; e  

c) identificam e elaboram os sentimentos, interesses e atividades da criança 

(Bredekamp, 1987). 

 

Os estudos realizados acerca do efeito das interações educador-criança no 

comportamento e nos resultados desenvolvimentais da criança, investigaram a 

quantidade e a qualidade das interações, tendo sido relatado que as interacções mais 

frequentes e mais longas estão relacionadas com uma vinculação mais segura e que 

quando as crianças se sentem seguras, têm maior probabilidade de explorar o ambiente e, 

desse modo, aumentar as oportunidades de aprendizagem (de Kruif, McWilliam & 

Ridley, 2001). 

 

De referir também que os sentimentos têm uma importância vital para o 

desenvolvimento de qualquer ser humano, principalmente na infância. Ao longo da sua 

vida, a criança vai experimentando sentimentos relativos às pessoas com quem se 

relaciona e às situações em que se encontra mais ou menos integrada, que a poderão 

marcar profundamente (Bandura & Walters, 1969; Bowlby, 1980, 1993; Davidoff, 2001; 

Schaffer, 1996; Sprinthall & Sprinthall, 1993).  

 

Os termos sentimentos e emoções são frequentemente utilizados como 

sinónimos, mas para alguns autores estes conceitos ainda que relacionados, são 

distintos. Para Damásio (2005), os sentimentos relacionam-se com a experiência mental 

de uma emoção, isto é, são direcionados para o interior (são privados), enquanto as 

emoções direcionam-se para o exterior (são públicas), sendo através dos sentimentos 

que as emoções têm impacto na mente. De facto, nem todos os sentimentos provêm das 

emoções, mas todas as emoções geram sentimentos (Abreu, 1997; Damásio, 2005).  

 

As crianças no seu desenvolvimento emocional, adquirem consciência dos seus 

próprios sentimentos e dos sentimentos das outras pessoas. Um dos aspetos mais 

importantes passa pelo controlo dos sentimentos negativos, pois as crianças aprendem a 

controlar estas emoções pela observação e imitação do comportamento e das atitudes 

dos outros (Papalia, Olds & Feldman, 2006).  
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É na infância que a criança explora e descobre o que a rodeia, constituindo-se 

como uma observadora sistemática do mundo. Porém, adota estratégias e imita os 

modelos que observa regularmente: no início o modelo da mãe, ou da pessoa que lhe 

presta cuidados, mas depois alarga as suas perspetivas, olhando para a família, os seus 

pares e outros que admira e considera exemplares (Bandura & Walters, 1969; Bowlby, 

1980, 1993; Schaffer, 1996). Esta modelagem permite à criança adaptar-se e integrar-se 

no meio, mas também formar a sua personalidade, baseando-se nos modelos e no tipo 

de educação que recebe (Bandura & Walters, 1969; Bowlby, 1980, 1993; Davidoff, 

2001; Schaffer, 1996; Sprinthall & Sprinthall, 1993).  

 

A relação entre a criança e o professor é afetiva e interpessoal, tendo como ponto 

de partida a transmissão de conhecimentos ou instrução (Soveral, 1996). O professor, o 

aluno e o saber relacionam-se e constituem o que se designa por «triângulo 

pedagógico»: o professor é visto como instrutor, formador, educador; o aluno é 

encarado como educando, formando, o que aprende, o que se educa; e o saber é 

constituído basicamente por conteúdos, disciplinas e programas (Soveral, 1996).  

 

Contudo, na formação da relação educativa é frequente utilizar também 

processos de comunicação que permitem a criação de espaços, de conhecimentos e 

experiências, sem nunca omitir ou desprezar a partilha de valores e a expressão verbal, 

ou não verbal, dos afetos, sentimentos e emoções (André, 2007). Logo, esta relação 

entre aluno e professor deve caracterizar-se pela dimensão de entreajuda e de estímulo à 

autonomia, usando como plataforma a confiança e o respeito (André, 2007). 

 

A afetividade implícita nesta relação pretende estimular a autonomia intelectual, 

social e afetiva dos alunos, uma vez que se constitui como uma componente 

fundamental ao desenvolvimento emocional equilibrado das crianças e dos jovens 

(González, 2002; Sampaio, 1996; Strecht, 1997). A qualidade da interação humana, 

principalmente o grau de sinceridade e honestidade do professor demonstrada 

relativamente aos seus alunos, é essencial para a criação de um ambiente melhor para a 

aprendizagem (Rohden, 1960; Santos, 1991; Silva, A.,2000).  

 

As competências comunicacionais constituem ferramentas fundamentais para o 

professor, a comunicação é o principal pilar para o desenvolvimento de uma boa relação 
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pedagógica, uma vez que ambas são indissociáveis, mas a comunicação distingue-se da 

relação, reportando os aspetos afetivos da comunicação à relação (Estrela, 1992). Desta 

forma, se pensarmos em diversos atos de ensino, verificamos que muitos atos como 

elogiar, encorajar, censurar, criticar e ameaçar, transmitem cargas afetivas fortes e 

informações objetivas (Estrela, 1992). A comunicação é, assim, o centro de todo o 

sistema relacional, no qual os sentimentos são exprimidos através das competências 

comunicacionais (verbais e não-verbais) e das atitudes do indivíduo (Abreu, 1997; 

Agusti, 1997a, 1997b; Branco, 2000; Estrela, 1992).  

 

No que se refere às competências comunicacionais, em particular às verbais, a 

linguagem é uma atividade simbólica e um “meio de dissimulação de emoções 

profundas… uma forma de defesa contra os impulsos e sentimentos” (Santos, 1991, p. 

26). Daí, nem sempre os sentimentos verbalizados serem sinceros e verdadeiros. Neste 

sentido, a relação pedagógica reveste-se de uma importância fundamental no 

desenvolvimento cognitivo, emocional e pessoal do aluno, e na criação de um ambiente 

facilitador do processo de ensino/aprendizagem (Rogers, 1986; Soveral, 1996; 

Sprinthall & Sprinthall, 1993). Reciprocidade, colaboração, respeito e simpatia são os 

«ingredientes» que determinam e caracterizam uma relação positiva instituída entre 

professor e aluno, mas o estabelecimento deste tipo de relação depende do 

comportamento, da ação e das atitudes de ambos os intervenientes (Rogers, 1986; 

Sampaio, 1996; Soveral, 1996; Sprinthall & Sprinthall, 1993).  

 

Tendo em conta a realidade social em que vivemos, muitas das crianças que 

frequentam a escola, precisam de sentir que o professor se preocupa com elas, com a 

sua vida, as suas vivências e os seus sentimentos. A função de um professor vai bem 

além da de transmissor de conhecimentos ou de agente de instrução. Antes de alunos, 

são seres humanos em pleno desenvolvimento que requerem atenção, carinho ou 

amizade, com apoios essenciais no seu percurso. Em muitas situações, o docente 

depara-se com estas solicitações e questiona-se sobre a sua própria ação e a atitude mais 

correta a adotar, na sua prática pedagógica, sendo confrontado diariamente com estas 

questões.  

 

O caminho para a aprendizagem é constituído pelos afetos, sentimentos, 

emoções e relações humanas (Oliveira, 1999, 2004, 2008; Sampaio, 1994, 1996; Santos, 
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1991; Slepoj, 1998; Soveral, 1996; Sprinthall & Sprinthall, 1993). Assim, educar 

também passa por estar com, isto é, estar com o outro para o conhecer melhor. Portanto, 

a relação entre aluno e professor deve definir-se como uma relação interpessoal que se 

estabelece através de competências comunicativas verbais e não-verbais (Abreu, 1997; 

Agusti, 1997a, 1997b; Branco, 2000; Estrela, 1992).  

 

A sala de aula é um local privilegiado de relações humanas, partilha e troca de 

sentimentos, bem como de representações, sendo, em muito, os sentimentos que nos 

aproximam ou nos afastam (Abreu, 1997; Clerget, 2001; Oliveira, 2008; Slepoj, 1998; 

Strecht, 1997). 
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1. O Paradigma Qualitativo 

 

O enfoque paradigmático que guia a recolha, a análise e a interpretação dos 

dados de uma investigação, vem determinado em parte, pelo seu objeto de estudo. A 

natureza do nosso objeto de estudo assim como os objetivos elaborados para esta 

investigação são de caráter qualitativo. 

 

Para Gialdino (1993) os "paradigmas" são marcos teóricos-metodológicos de 

interpretação dos fenómenos criados e adotados por pesquisadores de acordo com:  

1. uma visão filosófica de mundo; 

2. a determinação de uma ou várias formas ou estratégias de acesso à realidade; 

3. a adoção ou elaboração de conceitos ou teorias que se acredita ou que se 

supõe dar fundamento para o entendimento dos fenómenos; 

4. contexto social no qual o pesquisador se encontra; 

5. a sua forma de compromisso existencial;  

6. a eleição dos fenómenos que se vai analisar. 

 

É fundamental que todo o investigador se preocupe com a questão da fiabilidade 

e validade dos métodos a que recorre, sejam eles de cariz quantitativo ou qualitativo, 

porque, tal como referem Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002) sem rigor a 

investigação não tem valor, torna-se ficção e perde a sua utilidade. 
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A questão do rigor e da qualidade científica da investigação qualitativa, está 

envolvida numa polémica acesa que se arrasta desde o início da década de 80, do século 

XX. O cerne da polémica pode sintetizar-se da seguinte forma: temos por um lado, a 

posição dos que consideram que a natureza intrínseca da investigação qualitativa não 

precisa de se preocupar com os critérios de cientificidade adotados pelo modelo de 

pesquisa quantitativo, de forte cariz positivista e normativo que apenas faz sentido no 

âmbito da investigação realizada nas Ciências Naturais e Exatas. 

 

Numa posição intermédia, menos ortodoxa, temos a linha dos que defendem que 

a pesquisa qualitativa se deve pautar por critérios de qualidade científica sim, mas em 

termos totalmente distintos dos padrões positivistas clássicos assumidos pela 

investigação quantitativa. 

 

Por último, temos a posição menos conhecida porque mais recente e menos 

divulgada na literatura dos que consideram que os conceitos abstratos de validade e 

fiabilidade típicos da pesquisa quantitativa, deveriam ser aplicados também para a 

aferição da qualidade da investigação qualitativa já que, consideram, a utilização de 

uma terminologia diversa acaba por ser prejudicial levando a que os métodos 

qualitativos sejam vistos como inválidos e não fiáveis, o que explica a má reputação que 

impera em torno da investigação qualitativa e que se estendeu até aos nossos dias. 

 

Taylor e Bogdan (1992) consideram que, nas ciências sociais têm prevalecido 

duas perspetivas teóricas principais: a positivista, que procura conhecer os factos e as 

causas dos fenómenos sociais independentemente dos estados subjetivos dos sujeitos e a 

fenomenologia, que procura compreender os fenómenos sociais desde o ponto de vista 

ou perspetiva dos próprios autores. Outros autores, caso de Bravo e Eisman (1998) ou 

Carr e Kemmis (1988) entre muitos outros, incluem ainda uma terceira opção 

denominada crítica ou sócio-crítica. 

 

A problemática coloca-se, do ponto de vista histórico, e de acordo com vários 

pesquisadores, na disjuntiva de saber se as ciências sociais podem ou não adotar a 

metodologia das chamadas ciências naturais e utilizá-la para investigar o mundo social e 

humano. O grupo identificado como positivista (inspirado em representantes como 
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Augusto Comte, Stuart Mill ou Dukheim) defende que sim e desenvolvem todo o 

processo de pesquisa com base nesse pressuposto. 

 

Por seu lado, o grupo que se costuma denominar de idealista (representado por 

Dilthey, Rickert e Weber entre muitos outros) desenvolveu uma filosofia própria 

inspirada na tradição kantiana. Dilthey (1989) defende que, na investigação em ciências 

sociais e humanas é impossível separar o pensamento das emoções, que a subjetividade 

e os valores são válidos e que devem refletir-se na forma como abordamos a pesquisa 

nesses domínios: a complexidade do mundo social apresenta permanentes mudanças e é 

impossível estabelecer leis semelhantes às das Ciências Naturais. 

 

Estas duas posturas epistemológicas sustentam conceções distintas acerca da 

natureza do conhecimento e da realidade e são o suporte conceptual para a batalha que 

vem opondo os méritos relativos aos dois paradigmas divergentes o quantitativo, 

também chamado de tradicional, positivista, racionalista, empírico-analítico ou 

empiricista (LaTorre, Del Rincón & Arnal, 1996; Mertens, 1998; Scott & Usher, 1996; 

Shaw, 1999) e o qualitativo também designado na literatura por hermenêutico, 

interpretativo ou naturalista (Creswell, 1998; Crotty, 1998; Denzin & Lincoln, 2000; 

Shaw, 1999). 

 

Para os defensores do paradigma quantitativo: 

 A realidade a investigar é objetiva na medida em que existe independente 

do sujeito; os acontecimentos ocorrem de forma organizada sendo 

possível descobrir as leis que os regem para os prever e controlar; 

 Há uma clara distinção entre o investigador subjetivo e o mundo exterior 

objetivo; 

 A validade do conhecimento depende da forma como se procede à 

observação; diferentes observadores perante os mesmos dados devem 

chegar às mesmas conclusões - a repetição é garante da objetividade; 

 O mundo social é semelhante ao mundo físico; o objetivo da ciência é 

descobrir a realidade, pelo que tanto as ciências naturais como as sociais 

devem partilhar uma mesma lógica de racionalidade e uma metodologia 

comum; 
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 Desde que os processos metodológicos tenham sido corretamente 

aplicados, não há porque duvidar da validade e fiabilidade da informação 

obtida.  

 

Estamos perante um paradigma de investigação que enfatiza o determinismo (há 

uma verdade que pode ser descoberta), a racionalidade (não podem existir explicações 

contraditórias), a impessoalidade (quanto mais objetivos e menos subjetivos melhor) e 

ainda a previsão (o fim último da pesquisa é encontrar generalizações capazes de 

controlar e prever os fenómenos). 

 

A posição do paradigma qualitativo adota, do ponto de vista ontológico, uma 

posição relativista – há múltiplas realidades que existem sob a forma de construções 

mental e socialmente localizadas –, inspira-se numa epistemologia subjetivista que 

valoriza o papel do investigador/construtor do conhecimento, justificando-se por isso a 

adoção de um quadro metodológico incompatível com as propostas do positivismo e do 

pós-positivismo. De uma forma sintética, pode afirmar-se que o paradigma qualitativo 

pretende substituir as noções de explicação, previsão e controlo do paradigma 

quantitativo pelas de compreensão, significado e ação em que se procura penetrar no 

mundo pessoal dos sujeitos, “...saber como interpretam as diversas situações e que 

significado tem para eles” (LaTorre, Del Rincón & Arnal, 1996, p.42), tentando 

“...compreender o mundo complexo do vivido desde o ponto de vista de quem vive” 

(Mertens, 1998, p.11). 

 

Estas diferenças a nível ontológico (natureza da realidade) e epistemológico 

(relação do investigador com o objeto ou sujeito de estudo) originaram duas posturas 

metodológicas distintas, entendidas como decisões que o investigador pode tomar 

relativamente às diferentes etapas de realização da sua pesquisa. A postura quantitativa 

desenvolve a chamada metodologia hipotético-dedutiva, segundo a qual a explicação 

causal e a previsão se regem por uma lógica dedutiva: a pesquisa está referenciada a 

uma teoria que fundamenta e justifica as tentativas de explicação para os fenómenos em 

análise (as hipóteses de investigação); o passo seguinte, é recolher dados e testar a 

hipótese que será aceite ou rejeitada. 
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A outra postura metodológica defende uma lógica indutiva no processo da 

investigação; os dados são recolhidos não em função de uma hipótese pré-definida que 

há que pôr à prova, mas com o objetivo de, partindo dos dados, encontrar neles 

regularidades que fundamentem generalizações que serão cada vez mais amplas. A 

abordagem dedutiva, exige decisão prévia do investigador sobre aquilo que serão os 

resultados esperados na investigação. Na abordagem indutiva, nada é definido à priori: 

presume-se que o conhecimento profundo de um fenómeno e dos seus resultados só 

podem ser obtidos com “insights” sobre as experiências pessoais dos 

intervenientes/participantes (Usher, 1996; LaTorre, Del Rincón & Arnal, 1996; Myers, 

1997). 

 

Como seria de esperar, a estas duas abordagens correspondem diferentes 

métodos de recolha de informação: o investigador quantitativo necessita de 

instrumentos estruturados (como questionários ou entrevistas estruturadas), com 

categorias estandardizadas que permitam encaixar as respostas individuais. O 

investigador qualitativo ausculta as opiniões individuais (entrevista não estruturada ou 

livre, observação participante ou não participante) sem se preocupar em categorizar as 

respostas de antemão; pressupõe ser fundamental atender às características individuais 

dos intervenientes num programa/intervenção, porque é da forma como estes se 

empenham que tudo depende. 

 

Estas diferenças a nível epistemológico e metodológico, vão-se refletir 

naturalmente na forma de equacionar a questão da qualidade científica dos resultados 

obtidos na investigação, e daí a polémica de que falámos anteriormente, e dos distintos 

posicionamentos, relativamente a aferir os critérios de qualidade a considerar nos 

estudos qualitativos. 

 

a) A posição purista: incompatibilidade entre paradigmas 

A posição “purista” (Rossman & Wilson, 1985) ou “monoteísta” (LeCompte, 

1990) tem sido defendida por diversos autores que consideram que as diferenças a nível 

epistemológico e ontológico entre as duas perspetivas teóricas, impediriam qualquer 

possibilidade de mistura ao nível dos métodos e técnicas de pesquisa empírica. Gorman 

e Clayton (1997) sem quererem assumir de forma explícita uma posição a favor da 

“pureza paradigmática”, consideram que os pressupostos básicos das duas posturas 
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epistemológicas são duas formas de ver o mundo tão diametralmente opostas (a 

quantitativa assume a objetividade real dos factos sociais e a qualitativa a construção 

social da realidade) que não é possível superar as barreiras que os separam ao nível dos 

métodos e técnicas de investigação (Wolcott, 1990; Denzin & Lincoln, 2000). 

 

Consideram que, num estudo qualitativo, uma correta aplicação de métodos e 

técnicas de investigação (ferramentas metodológicas) não tem necessariamente de 

garantir a objetividade na busca do conhecimento/informação; acreditam que há 

diferenças fundamentais entre os fenómenos naturais e os sociais e que os métodos 

preconizados pelo paradigma positivista se revelam inadequados para o estudo, destes 

últimos, não fazendo sentido que os critérios para aferição da qualidade cientifica dos 

resultados obtidos na pesquisa interpretativa possam ser os mesmos que os adotados 

pela pesquisa quantitativa. Como podem os métodos próprios das ciências naturais 

elucidar-nos dos significados das ações humanas, se esses significados não são 

“mensuráveis” ou seja, suscetíveis de uma observação rigorosa como pretendem os 

positivistas? Pode o comportamento das pessoas ser regulado por leis gerais e causais 

suscetíveis de serem generalizáveis? Para quê insistir “…nessa obsessão constante pela 

santíssima trindade da validade, fiabilidade e generalização?” (Janesick, 1994, p.215). 

 

Nesse sentido, os adeptos desta posição não mostraram qualquer preocupação 

em justificar e garantir o rigor da pesquisa qualitativa, argumentando mesmo que a 

validade e a fiabilidade seriam conceitos que faziam sentido na lógica do paradigma 

quantitativo, mas nenhum sentido na pesquisa de cariz interpretativo (Altheide & 

Johnson, 1998; Janesick, 1994; LeCompte, 1990; Leininger, 1994; Rossman & Wilson, 

1985). 

 

Muito embora esta posição reunisse o apoio de muitos investigadores que 

desenvolviam pesquisas sob a égide do paradigma interpretativo, a verdade é que a 

radicalidade desta posição não advogou a favor do mérito científico dos estudos 

qualitativos, que se viram relegados para segundo plano na atribuição de verbas ou em 

concursos face a outros estudos desenvolvidos, segundo os standards de qualidade 

reconhecidos pela comunidade científica das Ciências da Educação. 
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Surge então, na comunidade de investigadores qualitativos, um movimento 

liderado por Egon Guba e Yvonna Lincoln, que defendem a necessidade da adoção de 

critérios de rigor, para a investigação desenvolvida sob a égide do paradigma 

interpretativo/construtivista. 

 

b) A posição de Guba & Lincoln 

Embora considerando que, nos estudos naturalistas, a natureza qualitativa dos 

dados leva a que a questão da qualidade informativa dos dados se tenha de colocar em 

termos distintos dos preconizados no quadro da investigação quantitativa, Lincoln 

(1995) defende que, isso não equivale a dizer que a questão do rigor científico não tenha 

de ser colocada e debatida; mais ainda, se os critérios de rigor tradicionais não se 

adequam ao paradigma interpretativo, há que desenvolver critérios apropriados que 

demonstrem a qualidade científica dos estudos desenvolvidos sob a sua égide (Lincoln 

& Guba, 1985; Guba & Lincoln, 1988, 1994). O cerne da questão, coloca-se da seguinte 

forma: como é que o investigador prova que se pode acreditar, confiar e aplicar os 

resultados obtidos numa pesquisa que é relativista, subjetiva, interpretativa? 

 

Na perspetiva dos investigadores, todo o processo de pesquisa precisa de ter 

valor próprio (truth value), aplicabilidade (applicability), consistência (consistency) e 

neutralidade (neutrality) por forma a ter valor científico e isto independentemente de se 

admitir que a natureza do conhecimento dentro do paradigma racionalista ou 

quantitativo seja diferente do conhecimento obtido na pesquisa dentro do paradigma 

interpretativo (Guba, 1981; Guba & Lincoln, 1988). No entanto, argumentam, se cada 

paradigma exige critérios específicos para alcançar o rigor (termo usado pelo paradigma 

quantitativo) ou a trustworththiness (confiabilidade) termo paralelo que propõem para o 

paradigma qualitativo e que, segundo os investigadores, nos dá como que uma medida 

do quanto podemos confiar/acreditar nos resultados obtidos na pesquisa interpretativa. 

Assim, enquanto para quem investiga dentro do paradigma quantitativo o rigor se atinge 

buscando a validade interna e externa, a fiabilidade e a objetividade, propõem os 

investigadores que para o paradigma qualitativo os critérios sejam a credibilidade 

(credibility, ou seja a capacidade dos participantes confirmarem os dados), a 

transferibilidade (transferability, ou seja a capacidade dos resultados do estudo serem 

aplicados noutros contextos), a consistência (dependability, ou seja, a capacidade de 

investigadores externos seguirem o método usado pelo investigador) e a aplicabilidade 
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ou confirmabilidade (confirmability, ou seja a capacidade de outros investigadores 

confirmarem as construções do investigador) (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Propõem inclusivamente, estratégias específicas para se atingir tais requisitos 

como sejam os negative cases analysis (casos negativos), a triangulation (triangulação) 

o peer debriefing (a revisão por pares), um prolonged engagement (envolvimento 

prolongado), uma persistent observation (observação persistente), os audit trails 

(auditorias) e o member checking (revisão pelos participantes). Analisemos mais de 

perto estes conceitos. 

 

A credibilidade é o termo paralelo ao de “validade interna” de um estudo 

quantitativo e diz respeito ao quanto as construções/reconstruções do investigador 

reproduzem os fenómenos em estudo e/ou os pontos de vista dos participantes na 

pesquisa. 

 

A credibilidade obtém-se submetendo (os resultados) à aprovação dos 

construtores das múltiplas realidades em estudo (Lincoln & Guba, 1985) e pode 

operacionalizar-se de diversas formas. Uma delas é o chamado prolonged engagement 

conceito definido por Lincoln & Guba (1985) da seguinte forma: um investimento no 

tempo que se considere necessário para atingir os objetivos da pesquisa; aprender a 

cultura (dos participantes); testar informação contraditória introduzida por distorções 

tanto do investigador como dos participantes; criar confiança (nos participantes) 

(Lincoln & Guba,1985). 

 

Outro processo é o peer debriefing, que traduzimos por revisão por pares que 

consiste em permitir que um par (um colega) que seja um profissional fora do contexto 

mas que tenha conhecimento geral da problemática e do processo de pesquisa, analise 

os dados, teste as hipóteses de trabalho e sobretudo escute as ideias e preocupações do 

investigador (Erlandson, Harris, Skipper & Allen, 1993). 

 

Outro processo ainda é o que se costuma designar por member checks que 

traduzimos por revisão pelos participantes que consiste em devolver aos participantes 

do estudo, os resultados da análise feita pelo investigador às informações que lhe 

forneceram (em entrevistas, observações diretas/indiretas) para que estes possam 
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verificar/confirmar se as interpretações do investigador refletem de facto as suas 

experiências/ideias/sentimentos. 

 

A transferibilidade refere-se à possibilidade de os resultados obtidos num 

determinado contexto por numa pesquisa qualitativa possam ser aplicados noutro 

contexto. Trata-se do conceito equivalente ou paralelo ao de generalização (ou validade 

externa) da metodologia quantitativa experimental mas que, na perspetiva de Firestone 

(1990), deve ser encarada em termos totalmente distintos na pesquisa interpretativa. 

 

De facto, na opinião dos referidos investigadores, podemos considerar três graus 

ou níveis na generalização dos resultados de um estudo empírico: a generalização da 

amostra para a população, a generalização analítica ou relacionada à teoria e a 

transferência caso a caso. A generalização nos planos qualitativos é do segundo tipo, ou 

seja, analítica, relacionada à teoria ou, como referem Stake (1994, 1995) ou Flick 

(1998) é uma generalização teórica que contrapõem à generalização científica da 

investigação experimental clássica. É por isso mesmo que, na gíria da investigação 

qualitativa são preferidas as expressões transferibilidade (Lincoln & Guba, 1985; 

Mertens, 1998; Flick, 1998) ou, ainda, a de generalização naturalística (Stake, 1995). 

 

No entanto a transferibilidade deve ser uma preocupação central do investigador 

qualitativo já que, como referem Lincoln e Guba (1985, p.298): 

Se houver transferibilidade, o fardo da prova fica menos em cima do 

investigador original do que na pessoa que procura aplicar os 

resultados do estudo noutro contexto. O investigador original não 

conhece o ambiente para o qual se vai proceder à transferibilidade, 

mas quem o faz sabe… A responsabilidade do investigador original 

termina no momento em fornece um conjunto de dados descritivos 

capazes de permitirem que juízos de semelhança sejam possíveis 

(Lincoln & Guba, 1985, p.298). 

 

Fornecer dados descritivos suficientes é o que se costuma designar por “thick 

description” (Stake, 1995, p.39), ou seja, a descrição dos dados deve ser “densa”, 

“compacta” no sentido de ser capaz de representar a diversidade das perspetivas dos 

participantes e a forma como estas conduziram a uma interpretação que, teve em conta 
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tanto as variações como as redundâncias em diferentes contextos/condições (Oka & 

Shaw, 2000). 

 

Para Ramos (2005), as perspetivas pós-modernas sugerem que a objetividade de 

determinada realidade nunca pode ser alcançada: tal como as várias leituras de um texto 

podem conduzir a diferentes interpretações, sem nenhuma versão assumir uma 

interpretação privilegiada, nos atuais paradigmas salienta-se a ideia de que a 

investigação pode ser reveladora das múltiplas dimensões que compõem a realidade em 

estudo. É neste contexto que emerge o conceito de triangulação entendido como uma 

combinação de pontos de vista, métodos e materiais empíricos diversificados suscetíveis 

de constituírem uma estratégia capaz de acrescentar rigor, amplitude e profundidade à 

investigação (Denzin & Lincoln, 2000). 

 

Na prática da pesquisa empírica, a triangulação é muitas vezes usada pelo 

investigador não no sentido estrito de confrontar uma teoria, um conjunto de dados ou 

uma abordagem com uma proposta “rival”, mas antes como forma de conseguir uma 

análise de maior alcance e riqueza. De facto, mesmo que dois pontos de vista pareçam 

contradizer-se um ao outro, as diferenças podem ser usadas como forma de voltar a 

“olhar para os dados” e tentar encontrar uma explicação que resolva as diferenças. Este 

é, de facto, um processo comum em etnografia quando o investigador compara o que as 

pessoas dizem com aquilo que elas fazem na prática. Se existirem diferenças então há 

que ir mais fundo e procurar uma explicação válida para o novo facto agora revelado. 

 

Na mesma linha da triangulação e também no sentido de explicar diferenças nos 

resultados provenientes de diferentes fontes de dados, é boa prática na pesquisa 

qualitativa a busca constante do que se costuma designar por negative cases ou casos 

negativos Trata-se de casos, contextos, acontecimentos que não se alinham com os 

resultados ou mesmo que contradizem as explicações do investigador. Os casos 

negativos correspondem aos outliers da investigação quantitativa e dizem respeito a 

contradições ou casos, que, por diferentes do comum podem ser particularmente 

importantes para mostrar mais acerca do fenómeno em causa. Na pesquisa quantitativa, 

a ocorrência de um caso negativo pode ser o suficiente para que toda uma teoria seja 

rejeitada, mas tal não é o caso na pesquisa qualitativa: a resposta do investigador a um 

caso negativo implica um voltar a reexaminar os dados, para tentar perceber porque 
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razão aquele caso aconteceu de forma tão atípica. O resultado mais comum é uma 

modificação das ideias e pressupostos (Seale, 2000) e, muitas vezes, uma 

interpretação/compreensão muito mais rica e profunda dos fenómenos em estudo. 

 

A dependability que traduzimos por consistência é o equivalente qualitativo para 

o conceito de fiabilidade da investigação quantitativa, ou seja, a capacidade de repetir o 

estudo, o que é possível se os instrumentos de pesquisa forem “neutros”, ou seja, 

aplicados de novo produzem os mesmos resultados (Denscombe, 1998). Na pesquisa 

qualitativa, este tipo de repetição é impossível de conseguir fruto da flexibilidade do 

desenho, da constante interação entre investigador e participantes que levam a que os 

resultados sejam “irrepetíveis”. Daí que, nos estudos qualitativos a questão da 

fiabilidade possa ser traduzida da seguinte forma: Se outra pessoa fizesse o mesmo 

estudo, obteria os mesmos resultados e chegaria às mesmas conclusões a que chegou o 

investigador? 

 

Por seu lado, a confirmabilidade é o paralelo da objetividade na pesquisa 

quantitativa e visa certificar se o investigador “...tenta estudar objetivamente os 

conteúdos subjetivos dos sujeitos” (Bogdan & Biklen, 1992, p.188), se “...está 

envolvido na atividade como um insider mas é capaz de refletir sobre ela como um 

outsider” (Eisenhart, 1988, citado em Ponte, 1994, p.9), em suma, averiguar até que 

ponto o investigador se esforça “...por ver a realidade através dos olhos dos sujeitos 

envolvidos” (Vieira, 1999, p.94). De certa forma, trata-se também de equacionar a 

legitimidade para se inferir dos dados, ou seja, verificar até que ponto “...as 

interpretações que o investigador faz não são fragmentos da sua imaginação” 

(Mertens, 1998, p.184). 

 

Apesar da consistência e da confirmabilidade corresponderem a noções 

distintas, na pesquisa quantitativa são conseguidas pelas mesmas técnicas na pesquisa 

qualitativa, dando os investigadores particular ênfase ao chamado processo de auditoria 

(audit trail ou auditing). Para Schwandt (1997, p.6), a auditoria pode ser definida como 

o processo pelo qual um a terceira parte examina sistematicamente o processo de 

pesquisa conduzida pelo investigador. O audit trail inclui os todos os registos do 

investigador como sejam cassetes áudio e vídeo, transcrições de entrevistas, guiões de 

entrevistas e questionários, listas de categorias e hipóteses que o investigador usou 
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durante o processo de análise dos dados, notas de campo, diários, etc.; na perspetiva de 

Lincoln e Guba (1985), o audit trail deve ser dirigido ao leitor externo e deve permitir 

que este seja capaz de seguir o pensamento do investigador, as decisões chave que 

tomou, a forma como recolheu e trabalhou os dados bem como as conclusões a que 

chegou. 

 

Embora para alguns investigadores, o processo de reanálise que implica uma 

auditoria possa colocar questões éticas (Miles & Huberman, 1984) trata-se de uma 

prática que deve constituir preocupação do investigador qualitativo porque, ao fazê-lo, 

abre a pesquisa a outros investigadores que assim podem verificar se o estudo foi 

conduzido de forma sistemática e coerente tornando-o mais consistente e possível de 

reaplicar a outros contextos/situações (Oka & Shaw, 2000). 

 

No sentido de abrir a outros investigadores o processo da pesquisa qualitativa é 

também boa prática assegurar que todo o processo de pesquisa possa ser alvo de uma 

auditoria por um avaliador externo (auditability). Por outras palavras, que seja possível 

reproduzir os passos conducentes a uma dada interpretação ou teoria que permita 

verificar que nenhuma alternativa foi excluída e que nenhum desvio influenciou a 

interpretação do investigador e consequentemente os resultados. Normalmente isto 

implica o registo da informação do que se fez com os dados e a forma como se deu a 

génese das interpretações para que possam ser entendidas por um auditor externo. Um 

audit trail permite traçar todo o processo da pesquisa de modo a que outro 

investigador/auditor externo seja capaz de seguir o pensamento do investigador e 

entender a forma como trabalhou os dados e tirou as conclusões a partir deles. 

 

Muitos outros pesquisadores ou seguiram a proposta intermédia de Guba e 

Lincoln (Sandelowski, 1986) ou então, partindo de uma mesma lógica conceptual pós 

positivista (Pickard & Dixon, 2004), sugeriram termos afins para a aferição da 

qualidade de estudos qualitativos (Whittemore, Chase & Mandle, 2001). 

 

Como resultado, assistiu-se a um proliferar de termos e critérios que, na opinião 

de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002) contribuíram para que a questão do 

rigor dos métodos qualitativos fosse posta em causa. De facto, e na perspetiva dos 

investigadores, uma tal multiplicidade terminológica não veio abonar a favor da 
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cientificidade dos métodos qualitativos, antes seria a prova fundamentada da invalidade 

e não fiabilidade desses métodos, posição essa que prevalece ainda na perspetiva de 

muitos investigadores em educação nos nossos dias. 

 

Na perspetiva de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002), a falta de 

clareza terminológica teria conduzido à necessidade de se definir, nos anos 80, um 

conjunto de standards para a avaliação da qualidade dos estudos qualitativos (Creswell, 

1998; Frankel, 1999; Thorne, 1997). A criação desses referenciais permitiu o 

estabelecimento de um padrão mínimo/máximo para a aferição da qualidade científica 

dos estudos qualitativos que permitiu, por um lado, que os investigadores no terreno 

pautassem os seus estudos reais em função do padrão ideal contido nos referenciais, e 

por outro, que auditores/avaliadores externos os utilizassem como critérios de avaliação 

para a concessão de bolsas e submissão a conferências e revistas científicas. 

 

No entanto, a utilização de standards numa fase posterior à condução do estudo 

(post hoc evaluation), pode servir para os fins acima referidos, ou seja, para o 

estabelecimento de um juízo de valor relativo ao produto final mas, na perspetiva de 

Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002), pouco valor têm para o investigador que 

já terminou a pesquisa e não pode voltar atrás. 

 

Nesse sentido, nos últimos anos, vem-se registando uma preocupação crescente 

no sentido de que os processos conducentes a assegurar a validade e fiabilidade dos 

métodos qualitativos, não se limite apenas a preparar o estudo para uma avaliação feita 

a posteriori por auditores externos que analisam o produto final, mas antes se processem 

de uma forma autónoma e ativa durante todo o processo da pesquisa em si, desde a fase 

de planeamento e desenvolvimento do projeto à escrita dos resultados obtidos. A 

solução passaria, na perspetiva de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002), pela 

adoção das chamadas estratégias de verificação que permitiriam a tão desejada 

unificação terminológica, em torno dos conceitos abstratos e unívocos de validade e 

fiabilidade aplicáveis a todos os métodos da investigação educativa, sejam eles de cariz 

quantitativo ou qualitativo. 

 

A verificação é o processo de testar, confirmar, assegurar. Na pesquisa 

qualitativa, a verificação refere-se aos mecanismos usados durante o processo da 



__________________________________    CAPÍTULO IV   ___________________________________ 

 

348 

pesquisa para, de forma gradual e progressiva, assegurar a fiabilidade e validade, e 

assim o rigor da pesquisa desenvolvida. Estes mecanismos são levados a cabo em cada 

passo do estudo, de forma a assegurar um produto final sólido (Creswell, 1998), ao 

permitirem a identificação e consequente correção de erros antes que de que estes 

possam surgir e subverter a análise. O objetivo é conseguir do investigador uma atitude 

auto corretora. Como a pesquisa qualitativa é iterativa e não linear, o bom investigador 

qualitativo anda para a frente e para trás entre planeamento e desenvolvimento, para 

assegurar congruência entre a formulação da questão de investigação, a revisão de 

literatura, a amostragem, e ainda a recolha e análise de dados. Os dados recolhidos são 

sistematicamente verificados, o foco mantido e o ajustamento dos dados ao marco 

conceptual para a análise e interpretação, são monitorizados e confirmados 

constantemente. 

 

As estratégias de verificação surgem com o objetivo de ajudar o investigador a 

saber quando deve prosseguir, parar ou modificar o rumo da pesquisa com vista a 

conseguir a validade e fiabilidade e assegurar o rigor e, segundo Morse, Barrett, Mayan, 

Olson e Spiers (2002, p.18) são as seguintes: methodological coherence, theorical 

sampling e samplingadequacy, analytic stance, e saturation. 

 

Na perspetiva dos investigadoresores, não é possível dissociar estas estratégias 

do trabalho analítico do investigador que está subjacente a elas e das quais depende. Ou 

seja, o primeiro requisito tem a ver com o estilo do investigador e com aquilo que 

designam por investigator responsiveness expressão utilizada por Morse, Barrett, 

Mayan, Olson e Spiers (2002, p.17) que traduzimos por “sensibilidade do investigador”. 

 

A pesquisa é tão boa quanto o investigador. É a sua criatividade, sensibilidade, 

flexibilidade, e destreza em utilizar as estratégias de verificação que determinam a 

validade e fiabilidade do estudo qualitativo. Por exemplo, a formulação de conjeturas 

determina a intencionalidade da amostra; da análise dos dados é que depende o 

recrutamento dos novos participantes. Dentro das noções de categorização e saturação 

estão estratégias de amostragem que asseguram a repetição e confirmação. 

 

A prontidão e a atenção do investigador em decidir se o esquema de categorias é 

de manter ou se pelo contrário parece restrito ou indefinido (há que o modificar) 



__________________________________    CAPÍTULO IV   ___________________________________ 

 

349 

influencia os resultados. Por isso, é fundamental que o investigador permaneça aberto, 

que use a sensibilidade, a criatividade e reflexão e que esteja sempre pronto a por de 

lado ideias com pouco suporte, mesmo que de início o tivessem entusiasmado pelo 

potencial que pareciam conter. São essas qualidades ou atos que são capazes de produzir 

conhecimento científico e que são cruciais para que um estudo qualitativo seja válido e 

fiável. 

 

Na perspetiva de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002, p.16), a falta de 

sensibilidade/acuracia do investigador nas diversas etapas do processo de pesquisa, é a 

maior ameaça à validade e fiabilidade do estudo e que dificilmente pode ser verificado 

na aplicação dos critérios post hoc da credibilidade. A falta de sensibilidade pode ser 

fruto de falta de conhecimento, da preocupação em aderir a instruções do que a escutar 

os dados, a inabilidade para abstrair, sintetizar ou ir mais além dos aspetos técnicos da 

codificação dos dados, em trabalhar dedutivamente (implícita ou explicitamente), de 

assumpções previamente estabelecidas ou a um referencial teórico, ou em seguir 

instruções em função de todas, em vez de serem usadas estrategicamente na tomada de 

decisão. 

 

Dentro do processo de pesquisa em si, as estratégias de verificação que 

asseguram ao mesmo tempo a fiabilidade e validade dos processos de recolha de dados 

são as seguintes: 

1. Coerência metodológica (methodological coherence) 

2. Adequação da amostragem teórica (theorical sampling e sampling adequacy) 

3. Processo interativo de recolha e analise de dados (analytic stance) 

4. Pensar de forma teórica (thinking theorically) 

5. Desenvolvimento de teoria (theory development) 

 

O primeiro requisito a ter em conta é a coerência metodológica. O objetivo desta 

estratégia de verificação é assegurar uma articulação correta entra a questão de 

investigação e os procedimentos metodológicos. A natureza circular, iterativa e 

interativa da pesquisa qualitativa exige que o problema se adapte ao método, que por 

sua vez, tem que se adaptar aos dados e ao processo de análise. À medida que a 

pesquisa avança, o processo pode não ser linear. Os dados podem precisar de um 

tratamento diferente o que leva a que o problema tenha de ser alterado ou os métodos 
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modificados. A escolha dos participantes pode ter se ser aumentada ou modificada 

também. A forma como todos estes componentes se ajustam e reajustam por forma a 

que não se perca nunca o norte ou seja, o que é a essência dos objetivos a atingir, leva a 

que cada um e todos os componentes do processo de pesquisa tenham de ser vistos e 

analisados como um todo, de forma holística. 

 

Segundo, a amostra tem de ser apropriada, composta pelos participantes que 

melhor representam ou melhor conhecem o tópico sobre o qual incide a pesquisa. Isto 

assegura a eficiência e uma saturação efetiva das categorias com uma qualidade ótima 

do poder informativo dos dados e um mínimo de perdas. A adequação da amostra, 

evidenciada pela saturação e pela repetição, significa que é fundamental assegurar dados 

suficientes para darem conta da multiplicidade dos aspetos do fenómeno que se quer 

estudar. Só assim é possível obter a saturação dos dados, ou seja, chegar a um ponto 

que o investigador percebe que não está a ouvir nem a ver nada de novo que o processo 

de recolha de dados está terminado. 

 

A existência de casos negativos é também essencial, assegurando a validade pela 

indicação de aspetos da análise que foram esquecidos ou minimizados. Por definição, a 

saturação dos dados assegura a repetição das categorias; a repetição verifica e assegura 

a compreensão de que o processo está completo. 

 

Terceiro, só recolhendo, analisando e confrontando dados concorrentes é 

possível conseguir uma interação mútua entre o que é conhecido e o que se precisa 

conhecer. Esta interação entre os dados e a análise é a essência para se atingir a 

fiabilidade e a validade dos resultados de uma pesquisa de cariz qualitativo. 

 

O quarto aspeto a considerar é a capacidade de se pensar de forma teórica. As 

ideias emergem dos dados e são reconfirmadas por novos dados, isto dá origem a novas 

ideias que, por sua vez, têm de ser verificadas em dados já recolhidos. Pensar de forma 

teórica requer macro e micro perspetivas, andar para a frente sem atropelos cognitivos, 

voltar atrás para constantemente pensar e repensar, alicerçando uma sólida base teórica 

que sustente a interpretação dos dados. 
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Por último, desenvolver teoria implica progredir com sensatez entre a perspetiva 

micro dos dados para uma compreensão macro de tipo conceptual/teórica. Neste 

processo a teoria desenvolve-se através de um duplo mecanismo:  

1) como resultado do processo de pesquisa e não como o referencial para a 

análise a ser desenvolvida;  

2) como um termo de comparação que permite o desenvolvimento de novos 

postulados/conceitos. As teorias válidas são bem desenvolvidas e fundamentadas, são 

amplas, lógicas, parcimoniosas e consistentes (Glaser, 1978). 

 

Na perspetiva de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002), as estratégias de 

verificação devem acompanhar de forma cumulativa e interativa o desenrolar de um 

estudo qualitativo, no sentido de assegurarem o seu rigor e qualidade científica. Claro 

que se trata de um conjunto de procedimentos exigentes, na medida em que implicam 

uma atitude de permanente questionamento e responsabilização por parte do 

investigador, que não deixa que a questão do rigor se coloque como uma reflexão à 

posteriori quando o estudo já está terminado. 

 

No entanto, consideram que se a fiabilidade e a validade estão bem 

interiorizadas e aplicadas pelo investigador, dão garantias de rigor e qualidade 

científica. Para quê continuar a utilizar expressões diferentes para aferir de um mesmo 

critério? Na perspetiva de Morse, Barrett, Mayan, Olson e Spiers (2002), o conceito de 

validade deve sinónimo de rigor em todos os estudos, sejam eles de cariz quantitativo 

ou qualitativo. Validar é investigar, verificar, questionar, teorizar e embora cada 

paradigma utilize para o efeito estratégias diversificadas isso não justifica a utilização 

de expressões diversas. 

 

Na perspetiva dos investigadores, a unificação conceptual advoga a favor da 

valorização das metodologias qualitativas junto da comunidade científica que não pode 

continuar a olhar estes modelos metodológicos como formas de investigação soft 

indicadas apenas para os estudos menos rigorosos (LeCompte, 1990). 
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2. A Evolução da Pesquisa Qualitativa 

 

A evolução histórica da pesquisa qualitativa, tem sido sintetizada por diversos 

investigadores (Bodgan & Biklen, 1992; Erikson, 1986; Kirk & Miller, 1986; 

LeCompte, Millroy & Preissle, 1992; Denzin & Lincoln, 2000; Vidich & Lyman, 

2000), que resumiram as transformações e progressos da investigação 

qualitativa no século XX, demarcando os momentos mais significativos de seu 

desenvolvimento. 

 

Uma breve retrospetiva, que sintetiza as transformações e as novas 

contribuições que ampliaram o campo e o significado da pesquisa qualitativa, pode ser 

delimitado em cinco momentos, ainda que os seus limites tenham muito de arbitrário e 

não possam estar confinados em datas precisas. 

 

Um primeiro momento, remonta às raízes mais remotas da pesquisa qualitativa 

e está associado ao romantismo e ao idealismo, e às querelas metodológicas do final 

do século XIX, reivindicando uma metodologia autónoma ou compreensiva para as 

ciências do mundo da vida procurando, a partir do neokantismo, estabelecer as fases 

evolutivas da sociedade europeia ocidental, contraposta a outros povos colonizados ou 

a culturas primitivas. 

 

Alguns estudos empenharam-se em descrever as precárias condições do mundo 

da vida dos trabalhadores urbanos e rurais, na era da industrialização, recorrendo a 

registros e documentação das adversas condições de vida dos operários, e 

produzindo monografias sobre os operários europeus franceses (Le Play, 1879), as 

condições dos trabalhadores ingleses (Engels, 1986), levantamentos estatísticos e 

descritivos dos londrinos pobres (Weeb, 1926) e os estudos ilustrativos da pobreza 

(Mayhey, 1968). Na apresentação das suas pesquisas, apropriavam-se das novas 

questões teóricas e metodológicas mostradas pelo mundo dramático da vida dessas 

pessoas. As descrições das mazelas de vidas ignoradas ou exploradas constituíam 

denúncias das condições vividas e preconizavam urgentes ações saneadoras das 

adversidades reveladas. 
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Outros estudos europeus, inspirados no evolucionismo de Darwin e Spencer, 

procuraram os elos bio-naturais e espaço-temporais do mundo e da vida, desejando 

identificar as fases evolutivas que trazem o passado ao momento presente. A procura 

das raízes arcaicas da vida humana, perante a carência de documentos formais, pode 

ser encontrada nas evidências remanescentes, ainda subsistentes em formas de vida 

primitivas. Comte (1984), na sua proposição positivista, na metade do século, inspira a 

adoção de um método “comparativo” para o estudo da diversidade de sociedades e 

culturas, que demonstre a cadeia evolutiva diacrónica dos seres humanos que progridem 

de períodos primitivos até ao mundo civilizado e explique o período sincrónico 

desigual da vida intelectual e moral dos povos. O método propõe estabelecer uma 

classificação diacrónica de três períodos: civilizados, bárbaros e primitivos, 

descrevendo os elementos e as características de cada período, realçando os elementos 

constitutivos e definindo as categorias de transição progressiva do mundo primitivo para 

o mundo desenvolvido. Muitos estudos, inspirados pela filosofia positiva, tenderam a 

realizar levantamentos classificatórios de informações que comprovariam os períodos 

hipotéticos de Comte ou, pelo menos, permitiriam fazer classificações de grupos sociais. 

  

O segundo momento ocupa a primeira metade do século XX, quando 

impulsionada pelos estudos sócio-culturais, a antropologia constitui-se em disciplina 

distinta da história e procura estabelecer meios de estudar como vivem grupos 

humanos, partilhando as suas vidas, no local onde vivem e como dão sentido às suas 

práticas e coesão ao seu grupo. O historicismo alemão, trazendo, de um lado, os 

debates em torno da fundamentação das “ciências do espírito”; ou seja, o domínio do 

mundo da vida enquanto objetivações cujo significado exige um esforço compreensivo 

e, de outro, o desenvolvimento de uma metodologia das ciências histórico-sociais abria 

novas perspetivas analíticas para a investigação dos factos humanos e sociais. O 

nacionalismo favorecia a recuperação do local sobre o universal, dos costumes, das 

práticas populares e do folclore como vestígios de tempos vividos, como objetos de 

relevância científica. Novas disciplinas científicas afirmam-se na explicitação das suas 

fundamentações. A história, a antropologia, a sociologia, a educação consolidam-se 

como novos campos de investigação científica. A pesquisa começa a profissionalizar-se: 

torna-se produto exemplar de um pesquisador académico que foi viver num lugar 

distante e original para estudar um grupo primitivo, diferente da sua cultura, 

partilhando o lugar, as experiências vividas, as suas práticas, ritos e celebrações para 
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descobrir o sentido que eles dão a tudo isso. A descrição destes povos ganha uma forma 

particular com a formulação de um modelo de descrição do mundo da vida de povos 

primitivos, a etnografia, com Malinowski (1976), em 1922, um antropólogo britânico de 

origem polaca, que descreveu o modo como trabalhou em campo e recolheu os dados na 

sua prolongada permanência com povos da Nova Guiné e das ilhas Trobiand, na 

Melanésia. Forçado pela guerra a permanecer na Austrália, mais tempo do que o 

previsto, conviveu de modo direto e durável com os investigados, participando na vida 

nativa e procurando compreender o significado que os nativos atribuíam aos ritos, 

normas e factos quotidianos, dando uma conotação científica ao seu relato segundo as 

exigências positivistas da pesquisa. A etnografia, porém, ainda que tendo Malinowski 

como referência, tem uma tradição mais remota: pode ser encontrada nos relatórios 

coloniais e nas descrições de outros povos, relatadas pelos conquistadores nas suas 

novas possessões ou de indígenas (Vidich & Lyman, 2000). 

 

A etnografia, neste período, e o trabalho de Malinowski é nisso exemplar, 

procura fundamentar a descrição científica das observações sobre a vida do “outro”, 

procurando enquadrar os seus relatos nos critérios científicos de validade, fiabilidade e 

objetividade. O pesquisador descreve o caos dos factos observados, estabelece os 

fundamentos da análise, os critérios da comprovação para extrair interpretações 

generalizantes fidedignas. 

 

No início do século XX, um grupo de pesquisadores reunidos em torno do 

Departamento de Sociologia de Chicago, criado em 1892, por Thomas que desenvolve 

com Znaniecki um longo estudo sobre as condições dos camponeses polacos na 

Europa e na América (Thomas & Znaniecki, 1927), procura fundamentar uma 

metodologia para estudar o “outro”, baseada no convívio com os factos e as pessoas, e 

nos relatos que elas fazem das suas experiências vividas, utilizando a linguagem 

habitual da vida quotidiana.  

 

A escola de Chicago criou um método interpretativo realista a partir das narrativas 

orais da história de vida quotidiana de pessoas comuns, adotando um realismo 

literário que utilizava a linguagem, as perceções, os sentimentos e os pontos de vista 

dos pesquisados; o pesquisador assume uma posição empática com o ambiente, as 
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pessoas e os problemas que aborda, confiante de que a descrição dos problemas 

identificados é, também, o meio tanto de revelação quanto de solução desses problemas 

sociais.  

 

A pesquisa de extração etnográfica é neste período, o produto de um 

investigador reconhecido que se submeteu a um estágio de campo, indo ao encontro de 

uma cultura nativa distante e intacta para experimentar a realidade in loco e, com os seus 

registros e anotações, retorna à universidade para redigir um relato objetivo da realidade 

observada, discriminando os fatos particulares registados que permitem generalizações 

válidas e fidedignas da “outra cultura”, cristalizada em práticas primitivas, tida como 

etapa da vida civilizada.  

 

Um terceiro momento, demarcado entre o após II Guerra Mundial até os anos 70, 

é a fase áurea da pesquisa qualitativa que se consolida como um modelo de pesquisa, a 

partir dos cânones estabelecidos nos períodos precedentes. Reelaboram-se os conceitos 

de objetividade, validade e fidedignidade, procurando definir a formalização e a 

análise rigorosas dos estudos qualitativos, ainda inspirados no discurso positivista, 

revestido de argumentos pós-positivistas, admitindo-se o princípio de falseabilidade: a 

ciência produz teorias mais verosímeis, isto é, de fatos verificáveis extrai-se 

consequências verificadas que podem, por sua vez, serem refutadas ou falseadas por 

novos factos (Popper, 1975, 1984) ou ainda, que os critérios de validade interna ou 

externa da pesquisa quantitativa devem socorrer-se de critérios qualitativos em 

projetos semiexperimentais de pesquisa (Campbell & Stanley, 1963). Como 

consequência, pode-se captar a realidade só parcialmente e produzir uma descrição 

provisória ou mais verosímil dessa realidade. 

 

Embora a escola de Chicago tenha perdido prestígio, novas teorias oriundas 

dessa escola, como o interacionismo simbólico (Blumer, 1969), dão suporte à 

etnometodologia (Garfinkel, 1967), às teorias da construção da realidade social (Berger 

& Luckmann, 1983) e à dramaturgia (Goffman, 1975). Novas conceções e práticas 

derivadas da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo e das teorias críticas 

neomarxistas trazem novos problemas de estudo sobre culturas diferentes, grupos e 
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subgrupos e introduzem novos suportes teóricos e metodológicos sobre a significação, 

na pesquisa, do sujeito nas suas interações com outros e com a sociedade. 

 

O debate qualitativo versus quantitativo revigora, de um lado, a contestação do 

modelo único de pesquisa, a crítica à hegemonia dos pressupostos experimentais, ao 

absolutismo da medição e à cristalização das pesquisas sociais num modelo 

determinista, causal e hipotético dedutivo: aumentam as críticas aos pressupostos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos do modelo convencional, 

reconhecendo-se a relevância do sujeito, dos valores dos significados e intenções da 

pesquisa, afirmando-se a interdependência entre a teoria e a prática, a importância da 

invenção criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz dos atores sociais; de 

outro lado, a pesquisa qualitativa, ainda ligada ao positivismo, empenha-se em dar uma 

fundamentação rigorosa e formalizar os métodos científicos qualitativos, recorrendo a 

algum expediente quantitativo. O trabalho do grupo de Beker (Becker, Geer, Hughes & 

Strauss, 1961) sobre a cultura estudantil de uma escola de medicina é exemplar no 

esforço de conciliar a pesquisa qualitativa com a quantificação padronizada de 

observações, transformáveis em estatística legítima, ainda que não se faça uma 

quantificação precisa (semi estatística). 

 

Os pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso 

positivista e afirmam a vinculação da investigação com os problemas ético-políticos e 

sociais, declaram-se comprometidos com a prática, com a emancipação humana e a 

transformação social, adensam-se as críticas aos postulados e exigências das pesquisas 

unicamente mensuradas (Cicourel, 1964). Ganham vigor os métodos clínicos de 

observação participante, a recolha partilhada de dados e a interpretação significante que 

permite o conhecimento suprimido por uma conceção unitária de pesquisa; em 

consonância com estas opções, a entrevista suplanta o questionário, as entrevistas não-

diretivas, exploradas por Rogers (1945), são largamente utilizadas; a observação 

participante rivaliza com as amostragens quantitativas, a arte da interpretação supera a 

estatística. 

 

No quarto momento, a década de 70 e 80, com a expansão dos recursos e o 

desenvolvimento da pesquisa, das equipas de pesquisadores e centros de pesquisa 
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universitários e institucionais surgem novas orientações e novos paradigmas, refletindo 

uma mudança de visão sobre a natureza da pesquisa e a sua contribuição para a política 

e a prática, gerando uma profusão de iniciativas, métodos e técnicas de pesquisa em 

todas as áreas do conhecimento, conexas com o desenvolvimento e a educação 

(Landsheere, 1984). As induções demonstradas e as certezas positivas são postas em 

questão pelos pós-positivistas (Popper, 1975, 1984) e investigadores com uma larga 

experiência em pesquisas quantitativas (Campbell & Stanley, 1963; Campbell, 1974; 

Cronbach, 1975) socorrem-se ou reconhecem as virtualidades da pesquisa qualitativa 

ou são postas em questão as certezas únicas de pesquisa em ciências humanas 

(Rosaldo,1989). 

 

Novos temas e problemas originários de classe, género, etnia, raça e culturas 

trazem novas questões teóricas e metodológicas aos estudos qualitativos. Uma 

confluência de tendências, disciplinas científicas, processos analíticos, métodos e 

estratégias contribuem para a pesquisa qualitativa criando um campo amplo de debates, 

sobre o estatuto da pesquisa. 

 

O estruturalismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo introduzem críticas à 

autoridade privilegiada de teorias, certezas, paradigmas, narrativas e métodos de 

pesquisa e às pretensões de descrições rigorosas do “outro” que pretendam inscrever, 

num texto científico, todos os significados vívidos por sujeitos e culturas concretas. A 

fenomenologia, o marxismo, o positivismo, o construtivismo procuram novos 

referenciais diante das questões abertas pela crítica, a ética, o estatuto da verdade, o 

feminismo e o terceiro mundo. 

 

As pesquisas desvinculam-se dos referenciais positivísticos e tendem para o 

estudo de questões delimitadas, locais, apreendendo os sujeitos no ambiente natural em 

que vivem, nas suas interações interpessoais e sociais, nas quais se tecem os 

significados e constroem a realidade. Outras disciplinas contribuem para superar o 

confinamento das pesquisas a estudos microanalíticos ou ao isolamento nas interações 

interpessoais dos atores sociais, a fim de analisar as ligações entre a pesquisa e a 

estrutura social de classe ou avaliar o efeito da pesquisa na mudança social e no 

desenvolvimento material e cultural da sociedade. 



__________________________________    CAPÍTULO IV   ___________________________________ 

 

358 

O quinto momento, a década de 90 em diante, está demarcado pelo 

desaparecimento do único sistema concorrencial ao capitalismo liberal, o comunismo 

soviético, abrindo caminho para a globalização planetária do capitalismo e a ascensão 

dos programas políticos neoliberais. Se, de um lado ressurge a confiança nas teses da 

“sociedade do conhecimento” e o “fim das ideologias” (Bell, 1974) e no poder 

apaziguante do consumo capitalista, fortalecido pelas novas tecnologias; de outro, 

aguça-se o vigor analítico das teorias críticas, denunciando as desigualdades 

subjacentes a essa ilusão igualitária. A posição social do investigador da pesquisa, a 

omnipotência descritiva do texto científico, a transcrição objetiva da realidade são postas 

em questão: o pesquisador está marcado pela realidade social, toda a observação está 

possuída de uma teoria, o texto não escapa a uma posição no contexto político e a 

objetividade está delimitada pelo comprometimento do sujeito com sua realidade 

circundante. Mais que contentar-se com o princípio da falseabilidade de Popper 

(1984), a pesquisa tende a orientar-se, comentando Rorty (1985), para uma 

objetividade solidária ou a definir novos padrões de validade e legitimidade.  

 

As pesquisas propendem para reconhecer uma pluralidade cultural, 

abandonando a autoridade única do pesquisador para reconhecer a polivocalidade dos 

participantes (Fine, 1994; Fine & Weis, 1998; Fine, Powell, Weis & Wong, 1997; Fine, 

Weis, Wessen & Wong, 2000), o padrão textual tende admitir a poliformidade 

descritiva da vida e da cultura (Gergen, 1991; Lemke,1995; Marcus & Fischer, 1986; 

Rosaldo, 1989), a legitimidade do texto escrito procura um  fundamento no percurso 

reflexivo do pesquisador para obter os resultados (Hertz, 1997), assumindo variadas 

formas (Ellis & Bochner, 1996), a validade da investigação recorre à possibilidade de se 

traduzir a experiência humana num texto (Smith, 1993; Tierney & Lincoln, 1997) e 

patenteiam-se as virtudes e os limites discursivos sobre a realidade descrita, num 

produto científico (Manning & Cullum-Swan,1994). Há uma gama de questões teórico-

metodológicas abertas pelos pesquisadores qualitativos que, longe de se esgotarem, 

fertilizam a discussão atual e futura da pesquisa científica. 

 

As pesquisas absorvem as temáticas do pós-modernismo para se oporem à 

racionalidade tecno-instrumental, que comanda a pesquisa convencional, a fim de 

fazerem sobressair a originalidade criadora da investigação ou recorrem às 
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sensibilidades, que o pós-modernismo invoca, para analisar as possibilidades estéticas 

dos estilos discursivos ou textuais da pesquisa ou recorrem ao pós-modernismo, como 

crítica política às relações de poder e dominação, que subjazem às relações de classe, 

género, raça, etnicidade e culturas, para desmistificar a neutralidade e apresentar os 

múltiplos focos de coerção e poder que uma investigação acurada descobre (Clough, 

1994; Apple, 1996; Behar & Gordon, 1995; Carspecken, 1999; Nicholson & Seidman, 

1995). 

 

Como se pode concluir, a própria atividade pesquisadora tende a expandir-se 

como uma forma de ensino-aprendizagem, na qual as novas gerações serão formadas e, 

com isso, a pesquisa como uma prática social relevante, tenderá cada vez mais a trazer 

novas questões teórico-metodológicas nos anos vindouros. O aumento considerável de 

publicações sobre questões epistemológicas, metodológicas e técnicas de pesquisa 

atestam não só o interesse crescente por uma atividade em franco desenvolvimento, mas 

também, uma gama de questões suscitadas com o incremento da pesquisa (Denzin & 

Lincoln, 2000).  

 

 

3. Características da Investigação Qualitativa 

 

 Tradicionalmente, a investigação quantitativa e a investigação qualitativa estão 

associadas a paradigmas. A distinção entre paradigmas diz respeito à produção de 

conhecimento e ao processo de investigação, e pressupõe existir uma correspondência 

entre epistemologia, teoria e método. No entanto, a distinção é frequentemente 

empregada a nível do método. Cada tipo de método está portanto ligado a uma 

perspetiva paradigmática distinta e única. 

  

Nas últimas décadas têm sido objeto de discussão não só as vantagens e 

inconvenientes relativos à adequada utilização de métodos quantitativos e de métodos 

qualitativos em trabalhos de investigação, como tem sido encarada a possibilidade de 

utilizar a articulação de ambos. 
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Tabela 1. A abordagem qualitativa e a quantitativa 

QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Expressões/frases associadas com a abordagem Expressões/frases associadas com a abordagem 

- Etnográfico 

- Trabalho de campo 

- Dados qualitativos 

- Interação simbólica 

- Perspetiva interior 

- Naturalista 

- Etnometodológico 

- Descritivo 

- Observação participante 

- Fenomenológico 

- Escola de Chicago 

- Documentário 

- História de vida 

- Estudo de caso 

- Ecológico 

- Étnico  

- Experimental 

- Dados quantitativos 

- Perspetiva exterior 

- Empírica 

- Positivista 

- Factos sociais 

- Estatística 

- Ética 

Conceitos-chave associados com a abordagem Conceitos-chave associados com a abordagem 

- Significado 

- Compreensão senso 

comum 

- Pôr entre parênteses 

- Compreensão 

- Definição da situação 

- Vida quotidiana 

- Processo 

- Ordem negociada 

- Para todos os propósitos 

práticos 

- Construção social 

- Teoria fundamentada 

- Variável 

- Operacionalização 

- Garantia 

- Hipóteses 

- Validade 

- Significância 

estatística 

- Replicação 

- Predição 

Afiliação teórica Afiliação teórica 

- Interação simbólica 

- Etnometodologia 

- Fenomenologia 

- Cultura 

- Idealismo 

- Funcionalismo 

estrutural 

- Realismo, positivismo 

- Comportamentalismo 

- Empirismo lógico 

- Teoria dos sistemas 

Afiliação académica Afiliação académica 

- Sociologia 

- História 

 

- Antropologia - Psicologia 

- Economia 

- Sociologia 

- Ciência politica 

Objetivos Objetivos 

- Desenvolver conceitos 

sensíveis 

- Descrever realidades 

múltiplas  

- Teoria fundamentada 

- Desenvolver a 

compreensão 

- Teste de teorias 

- Encontrar factos 

- Descrição estatística 

- Encontrar relações 

entre variáveis 

- Predição 

Plano Plano 

- Progressivo, flexível, 

geral 

- Intuição relativa ao 

modo de avançar 

- Estruturado, 

predeterminado, formal, 

específico 

- Plano detalhado de 

trabalho 

Elaboração das propostas de investigação Elaboração das propostas de investigação 

- Breves 

- Especulativas 

- Sugere áreas para as 

quais a investigação 

pode ser relevante 

- Normalmente escritas 

após a recolha de 

alguns dados 

- Parcas em revisão de 

literatura 

- Descrição geral da 

abordagem 

- Extensas 

- Detalhadas e 

especificas nos 

objetivos 

- Detalhadas e 

especificas nos 

procedimentos 

- Longa revisão de 

literatura 

- Escritas antes da 

recolha de dados 

- Especificação de 

hipóteses 

Dados Dados 

- Descritivos 

- Documentos pessoais 

- Notas de campo 

- Fotografias 

- O discurso dos sujeitos 

- Documentos oficiais e 

- Quantitativos 

- Codificação 

quantificável 

- Variáveis 

operacionalizadas 

- Estatística  
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outros - Contagens, medidas 

Amostra Amostra 

- Pequena 

- Não representativa 

- Amostragem teórica - Ampla 

- Estratificada 

- Grupos de controlo 

- Precisa 

- Seleção aleatória 

- Controlo de variáveis 

extrínsecas  

Técnicas ou métodos Técnicas ou métodos 

- Observação 

- Estudo de documentos 

vários 

- Observação participante 

- Entrevista aberta 

- Experimentos 

- Inquéritos 

- Entrevista estruturada 

- Quase experimentos 

- Observação 

estruturada 

- Conjuntos de dados 

Relação com os sujeitos Relação com os sujeitos 

- Empatia 

- Ênfase na confiança 

- Igualdade 

- Contacto intenso 

- O sujeito como amigo 

- Ser neutral 

- Circunscrita 

- Curta duração 

- Distante 

- Sujeito-investigador 

Instrumentos Instrumentos 

- Gravador 

- Transcrição 

(Frequentemente a pessoa 

do investigador é o único 

instrumento.) 

- Inventários 

- Questionários 

- Índices  

- Computadores 

- Escalas 

- Resultados de testes 

Análise de dados Análise de dados 

- Contínua 

- Modelos, temas, 

conceitos 

- Indutivo 

- Indução analítica 

- Método comparativo 

constante 

- Dedutiva 

- Verifica-se após a 

conclusão dos dados 

- Estatística 

Problemas com o uso da abordagem Problemas com o uso da abordagem 

- Demorada 

- Difícil a síntese dos 

dados 

- Garantia 

- Os procedimentos não 

são estandardizados 

- Dificuldade em estudar 

populações de grandes 

dimensões 

- Controlo de outras 

variáveis 

- Reificação   

- Intrusão 

- Validade 

Fonte: Bogdan & Biklen (1992, p.72-74) 

 

 De acordo com Bogdan e Biklen (1992), a investigação qualitativa apresenta 

cinco características principais, as quais se passam a referir: 

 

1- Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal. Os investigadores qualitativos 

frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem 

que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu 

ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da 

história das instituições a que pertencem. Quer os dados sejam recolhidos sobre 

interações na sala de aula, utilizando equipamento vídeo (Florio, 1978; Mehan, 

1979), sobre educação científica, recorrendo à entrevista (Denny, 1978), ou ainda 
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sobre a desagregação, mediante a observação participante (Metz, 1978), os 

investigadores qualitativos assumem que o comportamento humano é 

significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, deslocando-se, 

sempre que possível, ao local de estudo. 

 

2- A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação 

contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a 

apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registos oficiais. 

Na busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as muitas 

páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam 

analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto possível, a 

forma em que estes foram registados ou transcritos. A abordagem da investigação 

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, 

que tudo tem potencial para constituir uma pista que permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo. A descrição funciona bem 

como método de recolha de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape 

ao escrutínio. 

 

3- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. A ênfase qualitativa no processo tem 

sido particularmente útil na investigação educacional, as estratégias qualitativas 

patentearam o modo como as expectativas se traduzem nas atividades, 

procedimentos e interações diárias. 

 

4- Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou anular 

hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à 

medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando. Uma 

teoria desenvolvida deste modo, procede de “baixo para cima” (em vez de “cima 

para baixo”), com base em muitas peças individuais de informação recolhida que 

são inter-relacionadas. É o que se designa por teoria fundamentada (Glaser & 
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Strauss, 1967). Para um investigador qualitativo que planeie elaborar uma teoria 

sobre o seu objeto de estudo, a direção desta só se começa a estabelecer após a 

recolha dos dados e o passar de tempo com os sujeitos. Não se trata de montar um 

quebra-cabeças cuja forma final conhecemos de antemão. Está-se a construir um 

quadro que vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes. 

O processo de análise dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de início 

(ou no topo) e vão-se tornando mais fechadas e específicas no extremo. O 

investigador qualitativo planeia utilizar parte do estudo para perceber quais são as 

questões mais importantes. Não presume que sabe o suficiente para reconhecer as 

questões importantes antes de efetuar a investigação.  

 

5- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os 

investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo 

como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. Por outras palavras, os 

investigadores qualitativos preocupam-se com aquilo que se designa por 

perspetivas participantes (Dobbert, 1982). Ao apreender as perspetivas dos 

participantes, a investigação qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das 

situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para o observador exterior. 

Os investigadores qualitativos fazem questão em se certificarem de que estão a 

apreender as diferentes perspetivas adequadamente. Alguns investigadores que 

fazem uso do vídeo mostram as gravações feitas aos participantes para 

compararem as suas interpretações com as dos informadores (Mehan, 1978). 

Outros investigadores podem mostrar rascunhos de artigos ou transcrições de 

entrevistas aos informadores principais. Ainda outros podem conferir verbalmente 

as suas perspetivas com as dos sujeitos (Grant, 1988). Ainda que se verifique 

alguma controvérsia relativamente a estes procedimentos, eles refletem uma 

preocupação uma preocupação com o registo tão rigoroso quanto o possível do 

modo como as pessoas interpretam os significados. Os investigadores qualitativos 

em educação estão continuamente a questionar os sujeitos da investigação, com o 

objetivo de perceber aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam 

as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 

que vivem (Psathas, 1973). Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias 

e procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as experiências do 

ponto de vista do informador. O processo de condução de investigação qualitativa 
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reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respetivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra. 

  

Alguns autores põem em evidência as dificuldades de se utilizar conjuntamente 

numa mesma investigação os dois métodos. Branen (1992) salienta que a utilização 

conjunta de métodos quantitativos e de métodos qualitativos tem implicações teóricas; 

Smith e Heshusius (1986) salientam que as duas abordagens se fundamentam em 

pressupostos diferentes. Autores como Reichardt e Cook (1986) afirmam ainda que um 

investigador não é obrigado a optar pelo emprego exclusivo de métodos quantitativos 

ou qualitativos e se a investigação o exigir poderá combinar a sua utilização. Denzin  

(1978), Cronbach, Ambron, Dornbusch, Hess, Hornik, Phillips, Walker e Weiner (1980), 

Miles e Huberman (1984) e Pattton (1990), entre outros, utilizam também 

conjuntamente, os dois métodos. 

  

Patton (1990), afirma que uma forma de tornar um plano de investigação mais 

sólido é através da triangulação, isto é, da combinação de metodologias no estudo dos 

mesmos fenómenos ou programas. Tal significa, de acordo com o mesmo autor, utilizar 

diferentes métodos ou dados, incluindo a combinação de abordagens quantitativas e 

qualitativas. 

  

 Reichardt e Cook (1986) indicam as vantagens de combinar métodos, 

nomeadamente quando se trata de trabalhos de investigação com propósitos múltiplos, 

pois o facto de se utilizarem métodos diferentes pode permitir uma melhor compreensão 

dos fenómenos, do mesmo modo que a triangulação de técnicas pode conduzir a 

alcançar resultados mais seguros, sem enviesamentos. 

  

 No entanto, é referido por todos os autores que o facto de se combinarem 

métodos quantitativos e qualitativos apresenta vários problemas relativamente ao custo, 

tempo, experiência e competência do investigador na utilização dos dois tipos de 

métodos, pois raramente ele domina de igual modo cada um desses tipos de métodos, de 

forma a poder utilizá-los eficazmente. 
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 4. Métodos Qualitativos  

 

 4.1. Método etnográfico 

 

A etnografia é um processo guiado principalmente, pelo senso questionador do 

etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, não segue 

padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que o etnógrafo desenvolve a 

partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa. Estas técnicas, muitas 

vezes, têm que ser formuladas ou criadas para atenderem à realidade do trabalho de 

campo. Nesta perspetiva, o processo de pesquisa será determinado explícita ou 

implicitamente pelas questões propostas pelo pesquisador. 

 

A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas 

contribuições para o campo das pesquisas qualitativas:  

 

- primeiro, por se preocupar com uma análise holística ou dialética da cultura; 

isto é, a cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da 

sociedade, mas como um sistema de significados mediadores entre as 

estruturas sociais e a ação humana;  

 

- segundo, por introduzir os atores sociais com uma participação ativa e 

dinâmica no processo modificador das estruturas sociais. O “objeto” de pesquisa 

agora “sujeito” é considerado como “agência humana” imprescindível no ato de 

“fazer sentido” das contradições sociais; e  

 

- terceiro, por revelar as relações e interações ocorridas no interior das estruturas 

sociais (Mehan, 1992; Erickson, 1986). Assim, o “sujeito”, historicamente 

fazedor da ação social, contribui para significar o universo pesquisado exigindo 

uma constante reflexão e reestruturação do processo de questionamento do 

pesquisador. 

 

A etnografia também é conhecida como: pesquisa social, observação 

participante, pesquisa interpretativa, pesquisa analítica, pesquisa hermenêutica. 
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Compreende o estudo, pela observação direta e por um período de tempo, das formas 

habituais de viver de um grupo particular de pessoas: um grupo de pessoas associadas 

de alguma maneira, uma unidade social representativa para estudo, seja ela formada por 

poucos ou muitos elementos.  

 

A etnografia estuda preponderantemente os padrões mais previsíveis do 

pensamento e comportamento humanos manifestos na sua rotina diária; estuda ainda os 

factos e/ou eventos menos previsíveis ou manifestados particularmente em determinado 

contexto interativo entre as pessoas ou grupos. 

 

Em etnografia, observam-se holisticamente, os modos como os grupos sociais ou 

pessoas conduzem as suas vidas com o objetivo de revelar o significado quotidiano, no 

qual as pessoas agem. O objetivo é documentar, monitorizar, encontrar o significado da 

ação. 

 

Tanto a etnografia mais tradicional (Geertz, 1989; Lévi-Strauss, 1964) como a mais 

moderna (Erickson, 1992; Mehan, 1992; Spidler, 1982; Willis, 1977; Woods, 1986), 

envolvem longos períodos de observação, um a dois anos, preferencialmente. Este período 

torna-se necessário para que o/a pesquisador/ra possa entender e validar o significado das 

ações dos/as participantes, de forma que este seja o mais representativo possível do 

significado que as próprias pessoas pesquisadas dariam à mesma ação, acontecimento ou 

situação interpretada. 

 

Para entender o significado da etnografia aplicada à pesquisa social e educacional, 

torna-se necessário fazer uma distinção entre etnologia e etnografia. Um dos pontos que une 

essas duas abordagens de pesquisa é o interesse comparativo e a conexão histórica que 

possuem.  

 

A etnologia é um termo originário do século XIX, para designar estudos 

comparativos dos modos de vida dos seres humanos. Neste período da história, muitos 

estudos voltaram-se para a origem da vida humana: por exemplo, a arqueologia, a 

linguística histórica, desenvolveu-se na tentativa de revelar a origem da linguagem, a 

origem do homem. A etnologia emerge como ciência neste contexto, juntamente com a 

arqueologia, filologia, linguística histórica, paleontologia e a teoria geral da evolução em 
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biologia. Uma das grandes questões do início do século XIX, foi o desenvolvimento 

histórico. Ao mesmo tempo em que a questão da diversidade do desenvolvimento também 

emerge neste mesmo período, os europeus ocidentais estavam no período do colonialismo 

em todo o mundo, descobrindo uma variedade imensa de sociedades desconhecidas e 

radicalmente diferentes nas formas básicas de organização de agrupamentos humanos, 

religião, linguagem. Interesses em estudos comparativos emergiram deste contexto. 

Portanto, a etnologia apareceu primeiramente em estudos antropológicos ingleses, 50 ou 

60 anos antes do aparecimento da etnografia. 

 

A etnografia desenvolve-se no final do século XIX e início do século XX, como 

uma tentativa de observação mais holística dos modos de vida das pessoas. Foi 

encontrada primeiramente em livros de viagem, descrevendo sociedades exóticas. 

Muitos desses livros foram criticados por serem incompletos ou por dramatizarem 

excessivamente os factos descritos. Houve também neste período um estudo de caso 

descrevendo os modos de vida desses “povos exóticos”, introduzindo desta forma a 

etnografia, que daí se desenvolveu. Um dos marcos históricos na etnografia é o controverso 

trabalho de Margaret Mead – Caming of Age in Samoa, desenvolvido na universidade de 

Columbia, intitulado um trabalho monográfico em pesquisa educacional. No entanto, a 

etnologia ficou e ainda permanece como suporte para a etnografia moderna. 

 

Para Geertz, praticar etnografia não é somente estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário 

“o que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado 

para uma “descrição densa” (Geertz, 1989, p.15). 

 

A maior preocupação da etnografia é obter uma descrição densa, a mais 

completa possível, sobre o que um grupo particular de pessoas faz e o significado das 

perspetivas imediatas que eles têm do que eles fazem; esta descrição é sempre escrita 

com a comparação etnológica em mente. O objeto da etnografia é esse conjunto de 

significantes em termos dos quais os acontecimentos, factos, ações, e contextos, são 

produzidos, percebidos e interpretados, e sem os quais não existem como categoria 

cultural. Esses conjuntos de significantes apresentam-se como estruturas inter-

relacionadas, em múltiplos níveis (Ogbu, 1981) de interpretação. 
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A etnografia é a escrita do visível. A descrição etnográfica depende das 

qualidades de observação, de sensibilidade ao outro, do conhecimento sobre o 

contexto estudado, da inteligência e da imaginação científica do etnógrafo. 

 

Tradicionalmente, os homens fazem comparações entre a sua própria cultura e 

as dos outros povos. Como também, as pessoas hierarquicamente mais influentes 

observam e comparam as pessoas com menos influência, sempre observando o outro 

como diferente de si mesmo. Neste sentido, o que sempre existiu foi uma 

comparação entre os modos de vida de diferentes povos. O interesse comparativo na 

etnografia é aliado ao interesse na descrição holística do contexto, do acontecimento 

social e/ou da interação grupal.  

 

Na etnografia moderna, o legado da etnologia é o interesse no desenvolvimento 

como um todo, dentro de uma dada sociedade, e o interesse em todos os tipos de 

variações deste desenvolvimento. Uma distinção entre a etnologia e etnografia existe 

particularmente em estudos de casos comparativos. Em etnografia existe o interesse 

da sociedade local ou grupo estudado em descobrir e relatar o mais detalhadamente 

possível todos os tipos de variações que ocorrem dentro desse grupo.  

 

Todo o método tem como objetivo ajudar o investigador a gerar um conjunto de 

dados que lhe permitam elaborar uma teoria cultural. O processo seguido pelo método 

etnográfico, caracteriza-se por uma procura e descoberta de relatos idiossincrásicos, 

contados por pessoas reais, sobre acontecimentos reais, de maneira real e natural 

(Martínez, 2004), incorporando o conceito de representação, não como uma imagem 

isomórfica do mundo percebido, mas sim como um processo de interpretação e 

reconstituição da experiência.  

 

Atkinson e Hammersley (1998), LeCompte (1995) e Strauss e Corbin (1994, 

1998) resumem as características que descrevem e detalham os distintos componentes 

que configuram e dão forma a este método, da seguinte maneira: 

 

 Exploração da natureza dos fenómenos sociais particulares, desprezando para 

um segundo plano a enunciação e análise de hipóteses sobre os referidos 

fenómenos. 
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 Tendência para trabalhar num primeiro momento com dados desestruturados, a 

partir dos quais se pode ir definindo e elaborando um sistema de categorias. É, 

neste sentido, um processo indutivo em que se parte dos dados para chegar à 

formulação de teorias mediante técnicas de codificação e categorização (Strauss 

& Corbin, 1994, 1998). 

 

 Investigação de um número reduzido de casos, às vezes de um só, que se analisa 

detalhadamente e exaustivamente, utilizando os dados descritivos, extraídos das 

transcrições áudio e vídeo, entrevistas, questionários, narrações, notas de campo, 

etc. (LeCompte, 1995). 

 

 Análises dos dados, geralmente descritivos ou explicativos, que pressupõem a 

interpretação dos significados e funções das ações humanas. A quantificação e a 

análise estatística desses dados fica relegada para um segundo plano, e muitas 

vezes excluída. 

 

A estas características, acrescentam-se outras que completam e evidenciam a 

essência e particularidade deste método: 

 

 Refletividade, uma vez que as descrições se fazem das distintas realidades 

sociais, não se podem separar da “história natural” (Hammersley & Atkinson, 

1995) ou seja, dos objetos, pessoas ou circunstâncias que descrevem, ou da 

linguagem que se utiliza nos referidos relatos. 

 

 Observação participante. Hammersley e Atkinson (1995) especificam que o 

nível de participação é variável, estendendo-se ao longo de um contínuo, em 

cujos extremos se encontraria uma participação total ou bem mínima e incluso-

passiva.  

 

 A aplicação deste método no âmbito educativo, justifica-se a partir da 

necessidade de se explorar e conhecer a vida que ocorre dentro dos jardins de infância; 

os seus acontecimentos, as interações que se estabelecem entre educadora-criança, 

criança-criança, educadora-educadora, os seus valores, ideologias, expectativas, etc. 
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Uma correta análise e interpretação destas situações, vai permitir compreender e intervir 

de maneira mais eficaz nesses espaços tão característicos e particulares (Goetz & 

LeCompte, 1988; Woods, 1995). 

 

 

 4.2. Estudo de caso 

 

O estudo de caso tem vindo a ganhar uma popularidade crescente na 

investigação educativa nos últimos anos, a avaliar pelo crescente aumento do número de 

projetos de investigação que utilizam este método de pesquisa (Yin, 1994). Este facto 

explica-se, na opinião de Cohen e Manion (1989), pela desvalorização da investigação 

desenvolvida sob o paradigma positivista, por uma parte significativa da comunidade de 

investigadores em educação “que levou a que se desenvolvesse com o estudo de caso 

algo parecido a uma indústria em expansão” (Cohen & Manion, 1989, p.164). 

 

A característica que melhor identifica e distingue a abordagem metodológica do 

estudo de caso, é o facto de se tratar de um plano de investigação que envolve o estudo 

intensivo e detalhado de uma entidade bem definida: o “caso”. 

 

E o que é um “caso”? Quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um 

personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma 

nação. Também pode ser uma decisão, uma política, um processo, um incidente ou 

acontecimento imprevisto, enfim mil e uma coisa. Numa tentativa de síntese, Punch 

(1998) propõem seis categorias de “caso” passíveis de serem estudadas na investigação 

em Ciências Socais e Humanas: indivíduos; atributos dos indivíduos; ações e 

interações; atos de comportamento; ambientes, incidentes e acontecimentos; e ainda 

coletividades. 

 

No estudo de caso, tal como a expressão indica, examina-se o “caso” (ou um 

pequeno número de “casos”) em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, 

reconhecendo-se a sua complexidade e recorrendo-se para isso todos os métodos que se 

revelem apropriados (Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, Flores & Jimènez, 1996). 
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A finalidade da pesquisa é sempre holística (sistémica, ampla, integrada) ou seja, 

visa preservar e compreender o “caso” no seu todo e na sua unicidade, razão porque 

vários investigadores (Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, Flores & Jimènez, 1996) 

preferem a expressão estratégia à de metodologia de investigação: “o estudo de caso não 

é uma metodologia específica, mas uma forma de organizar dados preservando o 

caráter único do objeto social em estudo” (Punch, 1998, p.150). 

 

Começa-se a perceber de forma mais clara a razão porque os vários 

investigadores, em vez de avançarem com propostas de uma definição unívoca, optem 

por apontar apenas ideias muito abrangentes: 

“...método que implica a recolha de dados sobre um caso ou casos, e a preparação de 

um relatório ou apresentação do mesmo” (Gomez, Flores & Jimènez, 1996, p.92)       

“o estudo de caso é a exploração de um “sistema limitado”, no tempo e em 

profundidade, através de uma recolha de dados profunda envolvendo fontes 

múltiplas de informação ricas no contexto”  (Creswell,  1994, p.61) 

“o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenómeno no seu 

ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são bem 

definidas (...) em que múltiplas fontes de evidência são usadas” (Yin, 1994, p.13) 

“é a estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” 

e o “porquê” de acontecimentos atuais (contemporary) sobre os quais o investigador 

tem pouco ou nenhum controlo” (Yin, 1994, p.9). 

 

Destas várias propostas emergem cinco características chave, desta abordagem 

metodológica: 

 O caso é um sistema limitado – logo tem fronteiras em termos 

de tempo, acontecimentos ou processos e que nem sempre são claras e 

precisas (Creswell, 1994): a primeira tarefa do investigador é pois 

definir as fronteiras do “seu” caso de forma clara e precisa. 

 Segundo, é um caso sobre algo, há que identificar para 

atribuir um foco e direção à investigação. 

 Terceiro, tem de haver sempre a preocupação de preservar o 

caráter único, especifico, diferente, complexo do caso (Mertens, 

1998); a palavra holístico é muitas vezes usada nesse sentido. 
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 Quarto, a investigação decorre num ambiente natural. 

 Quinto, o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a 

métodos de recolha muito diversificados: observações diretas e 

indiretas, entrevistas, questionários, narrativas, registos áudio e 

vídeo, diários, cartas, documentos, etc. 

 

Em síntese, o estudo de caso é uma investigação empírica (Yin, 1994) que se 

baseia no raciocínio indutivo (Bravo & Eisman, 1998; Gomez, Flores & Jimènez, 1996) 

que depende fortemente do trabalho de campo (Punch, 1998) que não é experimental 

(Ponte, 1994) que se baseia em fontes de dados múltiplas e variadas (Yin, 1994). 

 

Tem sempre forte cariz descritivo apoiando-se em “descrições compactas” (thick 

description) do caso (Mertens, 1998, p.161) o que não impede todavia, que possam ter 

“um profundo alcance analítico, interrogando a situação, confrontando-a com outros 

casos já conhecidos ou com teorias existentes, ajudando a gerar novas teorias e novas 

questões para futura investigação” (Ponte, 1994, p.4). 

 

É o seu forte cunho descritivo, associado ao facto do investigador estar pessoalmente 

implicado no estudo, que leva a que muitos tendam a associar o estudo de caso à 

investigação qualitativa o que é todavia, uma conceção errada já que o estudo de caso pode 

também ser conduzido no quadro de outros paradigmas de investigação como o positivista 

ou mesmo o crítico (Ponte, 1994; Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994; Punch, 1998), 

razão porque alguns investigadores a consideram como uma modalidade de investigação 

mista (Bisquerra, 1989; Gomez, Flores & Jimènez, 1996). 

 

a) Objetivos do estudo de caso 

Para Yin (1994), o estudo de caso pode ser conduzido para um dos três 

propósitos básicos: explorar, descrever ou ainda explicar. 

 

Guba e Lincoln (1994) por seu lado, consideram que, num estudo de caso o 

investigador pode:  

a) relatar ou registar os factos tal como sucederam, 

b) descrever situações ou factos,  

c) proporcionar conhecimento acerca do fenómeno estudado, e  
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d) comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso. 

 

Ponte (1994) refere as duas funções “descritiva” e “analítica”, a que Gomez, 

Flores e Jimènez (1996, p.92) acrescentam uma terceira: descrever, interpretar e avaliar. 

Por último, numa tentativa de síntese das diversas, e por vezes contraditórias posições 

acerca desta questão, Gomez, Flores e Jimènez (1996, p.99) concluem que, os objetivos 

que orientam um estudo de caso podem ser em tudo coincidentes com os da investigação 

educativa em geral: explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar. 

 

 

b) Tipologia 

Com tanta variedade de “casos” e objetivos a perseguir, está justificada a 

diversidade tipológica de estudos de caso que surgem descritos na literatura. A 

primeira proposta a que todos os investigadores aludem é a divisão básica entre estudo 

de caso único e estudo de caso múltiplo ou comparativo ou multicasos (Bogdan & 

Biklen, 1992; Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994; Yin, 1994; Punch, 1998). A 

proposta de Stake (1995) distingue os três tipos: 

 o estudo de caso intrínseco, quando o investigador pretende uma 

melhor compreensão de um caso particular que contém em si mesmo o 

interesse da investigação; 

 o instrumental,   quando  um  caso  é  examinado  para fornecer 

introspeção sobre um assunto,  para aperfeiçoar uma teoria, para 

proporcionar conhecimento sobre algo que não é exclusivamente o 

caso em si; o estudo do caso funciona como um instrumento para 

compreender outro(s) fenómeno(s); 

 o coletivo, quando o caso instrumental se estende a vários casos, 

para possibilitar, pela comparação, o conhecimento mais profundo 

sobre o fenómeno, população ou condição. 

 

Gomez, Flores e Jimènez (1996) apresentam uma classificação pragmática que 

tem em conta os métodos e procedimentos que se adotam em cada caso específico. 
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Tabela 2. Classificação de Gomez, Flores & Jimènez 

Tipo de caso Modalidade Descrição 

Estudo de caso único Histórico Ocupa-se da evolução de uma 

instituição 

Observacional Tem na observação participante a 

principal técnica de recolha de 

dados 

 Biografia Com base em entrevista intensiva a 

uma pessoa, produz uma narração 

na primeira pessoa 

 Comunitário Estuda uma comunidade (de 

vizinhos, p.e) 

 Situacional Estuda um acontecimento na 

perspetiva de quem nele participou 

 Micro etnografia Ocupa-se de pequenas unidades ou 

atividades dentro de uma 

organização 

Estudo de caso múltiplo Indução analítica Busca desenvolver conceitos 

abstratos contrastando explicações 

no marco representativo de um 

contexto mais geral 

 Comparação constante Pretende gerar teoria contrastando 

proposições (hipóteses) extraídas de 

um contexto noutro contexto 

diferente 

Fonte: Gomez, Flores & Jimènez (1996, p.94) 

 

c) Constituição da amostra ou seleção do “caso” 

Para Bravo e Eisman (1998), a seleção da amostra num estudo de caso adquire 

um sentido muito particular, dir-se-ia que é a sua essência metodológica. De facto, ao 

escolher o “caso” o investigador estabelece o referencial lógico que orientará todo o 

processo de recolha de dados (Creswell, 1994), mas, adverte Stake (1995), é importante 

ter-se sempre presente que “o estudo de caso não é uma investigação baseada em 

amostragem. Não se estuda um caso para compreender outros casos, mas para 

compreender o caso” (Stake, 1995, p.4). 

 

Por isso, a constituição da amostra é sempre intencional (purposeful sampling), 

“...baseando-se em critérios pragmáticos e teóricos em vez de critérios 

probabilísticos, buscando-se não a uniformidade mas as variações máximas” (Bravo & 

Eisman, 1998, p.254). Bravo e Eisman identificam seis modalidades de amostragem 

intencional passíveis de integrarem um estudo de caso: 

1. amostras extremas (casos únicos que proporcionem dados muito 

interessantes); 

2. amostras de casos típicos ou especiais; 



__________________________________    CAPÍTULO IV   ___________________________________ 

 

375 

3. amostras de variação máxima, adaptadas a diferentes condições; 

4. amostras de casos críticos; 

5. amostras de casos sensíveis ou politicamente importantes; 

6. amostras de conveniência. 

 

Em todas estas amostras há características identificadoras que as destacam 

relativamente às amostras probabilísticas típicas das abordagens quantitativas (Guba & 

Lincoln, 1994; Yin, 1994; Bravo & Eisman, 1998): 

 processo de amostragem dinâmico e sequencial, que pode ser 

alterado/aumentado à medida que o estudo evolui para completar 

ou contrastar os dados já obtidos; 

 ajuste automático da amostra sempre que surjam novas hipóteses 

de trabalho que justifiquem uma redefinição da amostra e/ou o seu 

reajustamento às novas condições da análise; 

 o processo de amostragem só está concluído quando se esgotar 

toda a informação passível de ser obtida no confronto das várias 

fontes de evidência: a saturação ou redundância é o principal 

critério para considerar finalizado o processo da amostragem. 

 

d) A validade externa ou generalização 

A questão coloca-se da seguinte forma: se o estudo se baseia num só caso, como 

pode conduzir a conclusões gerais? Para que servem os resultados de um estudo de caso? 

 

Para Punch (1998) trata-se de uma falsa questão. Em primeiro lugar, há estudos de 

caso em que a generalização não faz sequer sentido, não se coloca, porque o estudo está 

justificado à partida seja pela unicidade, pelo caráter extremo, ou ainda pelo facto do caso 

ser irrepetível: é o que acontece nos estudos de caso intrínsecos (Stake, 1995) justificados 

pelo seu poder “revelatório” (Yin, 1994, p.40). 

 

Para Gomez, Flores e Jimènez (1996), um estudo de caso está ainda justificado à 

partida numa outra situação, a do seu caráter crítico, ou seja, pelo grau com que permite 

confirmar, modificar, ou ampliar o conhecimento sobre o objeto que estuda, contribuindo 

assim para a construção teórica do respetivo domínio do conhecimento. 
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Exemplo desta situação é, para Punch (1998), a do caso negativo: quando há um 

caso completamente diferente de um padrão regular de casos, estudar o atípico pode servir 

para testar o típico. Se se conseguir encontrar justificação para tanta diferença, estar-se-à 

a contribuir para uma construção teórica mais sólida. Esta segunda situação corresponde, 

de certa forma, ao estudo de caso instrumental na terminologia de Stake (1995). 

 

Se nos dois casos anteriores a questão da generalização nem se colocava sequer, 

muitos estudos de caso são contudo levados a cabo com o sentido de que os resultados 

possam, de alguma forma, extrapolar o caso em si, aplicando-se a outras situações (Yin, 

1994). Para Punch (1998) há duas formas de tornar os resultados de um estudo de caso 

generalizáveis, dependendo dos objetivos do estudo em si e da forma como os dados são 

analisados: a conceptualização e o desenvolvimento de proposições, e adoptando o termo 

de Cronbach (1982, citado em Shofield, 1993) de hipóteses de trabalho (working hypothesis): 

 Conceptualizar, significa que na condução do caso, o investigador 

esteja mais preocupado em interpretar do que em descrever, ou seja, 

em chegar a novos conceitos que expliquem algum aspeto particular do 

caso que analisa. 

 Desenvolver proposições ou hipóteses significa que o investigador, 

baseado no seu caso, consegue avançar uma ou mais 

proposições/hipóteses novas que liguem/relacionem conceitos ou 

fatores dentro do caso. 

 

Em ambos os casos, poderão as conclusões ser utilizadas para aplicar e transferir 

para outras situações de investigação, invertendo-se, desta forma, o modelo tradicional: 

“Na investigação quantitativa começamos pelas hipóteses, elas são os inputs da 

investigação. No estudo de caso, acabamos com elas: são os outputs da investigação” 

(Punch, 1998, p.154). 

 

Em nenhuma destas situações se pode provar contudo a generalização dos 

resultados no sentido tradicional do conceito, mas podem sugerir-se pistas para a 

investigação futura: cada caso estudado é único em certos aspetos. Mas cada caso tem 

decerto aspetos comuns com outros casos. Tudo depende de saber se queremos 

debruçar-nos sobre o que é exclusivo ou o que é comum a outros casos; se pretendemos 

extrapolar resultados, temos de nos concentrar nos potenciais elementos comuns do caso 
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e conduzir a análise no sentido de um nível de abstração máximo; quanto mais abstratos 

os conceitos, mais potencialmente extrapoláveis serão. É aqui que o estudo de caso 

ultrapassa a mera função descritiva e atinge um nível analítico que “pode ajudar a gerar 

teorias e novas questões para futura investigação” (Ponte, 1994, p.4). 

 

Claro que ao falar-se de generalização de resultados num estudo de caso não nos 

referimos ao conceito de generalização (ou validade externa), clássico da metodologia 

quantitativa, para Punch (1998) podemos considerar três graus ou níveis na generalização: 

a) a generalização da amostra para a população;  

b) a generalização analítica ou relacionada à teoria; e 

c) a transferência caso a caso.  

 

A generalização no estudo de caso é do segundo tipo, ou seja, analítica, relacionada 

com a teoria ou, como refere Stake (1995) é uma generalização teórica que se 

contrapõe à generalização científica da investigação experimental clássica. É por isso 

mesmo que, na gíria da investigação qualitativa são preferidas expressões como 

transferibilidade (Guba & Lincoln, 1994; Mertens, 1998); ou ainda, generalização 

naturalistica (Stake, 1995) para a contrapor ao conceito de generalização ou validade 

externa dos estudos quantitativos (Schutt, 1999). 

 

e )  A  fiabilidade 

Em termos gerais, a fiabilidade (fidelidade, fidedignidade) de um estudo 

científico, seja ele de cariz quantitativo ou qualitativo, está relacionada com a repetibilidade 

das conclusões a que se chega (Vieira, 1999); ou seja, com a possibilidade de diferentes 

investigadores, utilizando os mesmos instrumentos poderem chegar a resultados 

idênticos sobre o mesmo fenómeno (Shofield, 1993; Yin, 1994; Mertens, 1998). Na 

prática, trata-se de verificar se os dados recolhidos na investigação são estáveis no tempo e 

se têm consistência interna, sobretudo se provierem de fontes múltiplas (Stake, 1995; Punch, 

1998). Se na investigação quantitativa este requisito se alcança com o recurso a 

instrumentos fiáveis e técnicas padronizadas para a recolha de dados, num estudo de caso, a 

situação é distinta, porque por um lado o investigador é o principal, e muitas vezes único 

“instrumento” do estudo (Vieira, 1999) e, por outro, porque o “caso” em si não pode ser 

repetido ou reconstruído (Yin, 1994). 
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Ainda assim, Yin (1994) considera que a questão da fiabilidade não pode deixar 

de ser colocada se queremos que ao estudo de caso seja reconhecida pertinência e valor. 

Para isso, o investigador deve fazer uma descrição tão pormenorizada quanto 

possível de todos os passos operacionais do estudo, e conduzir a investigação como 

se alguém estivesse sempre a espreitar por cima do seu ombro (Yin, 1994) 

possibilitando que outros investigadores independentes possam repetir os mesmos 

procedimentos em contextos comparáveis (Vieira, 1999). Goetz e Lecompte (1984) 

vão ainda mais longe enfatizando que só uma descrição clara e detalhada pode 

possibilitar que os resultados do estudo sejam utilizados por outros investigadores 

permitindo a “tradução” e a “comparação” (translatability e comparability): o primeiro 

termo refere-se ao grau com que os componentes do estudo – incluindo unidades de 

análise, conceitos gerados e contextos – estão suficientemente bem descritos e 

definidos para que outros investigadores possam usar os resultados do estudo como 

base para comparações (Goetz & Lecompte, 1984). 

 

f) A validade interna 

Em termos gerais, a validade interna de um estudo refere-se ao rigor ou precisão 

dos resultados obtidos; ou seja, o quanto as conclusões obtidas representam e/ou 

explicam a realidade estudada (Punch, 1998). No estudo de caso esta questão coloca-se 

apenas quando o objetivo do investigador é procurar relações ou explicar fenómenos – 

estudo de caso explicativo, causal ou explanatory case studies (Yin, 1994) –, em que é 

importante reduzir ao mínimo a influência da subjetividade inerente ao investigador 

(Mertens, 1998). 

 

No fundo, trata-se de equacionar a legitimidade para se inferir dos dados; ou 

seja, verificar até que ponto as interpretações que o investigador faz não são fragmentos 

da sua imaginação (Mertens, 1998) o que se traduziria na falta de objetividade das 

conclusões obtidas no estudo (Shofield, 1993; Denzin & Lincoln, 2000). De novo se 

insiste na necessidade de uma “descrição compacta” (thick description) (Stake, 1995) da 

lógica de inferência utilizada pelo investigador ou, nas palavras de Yin (1994), da 

“cadeia de evidências” (chain of evidence) do caso, por forma a que, um auditor externo 

possa confirmar se a inferência está (ou não) “agarrada à sua fonte” (Mertens, 1998, p.184). 
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Verifica-se que a forma de evitar críticas e aumentar a credibilidade de um 

estudo de caso, é fazer uma descrição pormenorizada e abundante de todo o processo 

da investigação, porque sem essa informação é impossível fazer um juízo 

fundamentado acerca das conclusões do estudo (Shofield, 1993). Fazer descrições 

compactas sim, mas daquilo que é essencial para o foco da questão, já que é impensável 

aspirar a uma cobertura total. É precisamente essa seleção entre o que é central e 

periférico que se distingue um estudo de caso de outros estudos, que assim se intitulam, 

mas que mais não são do que amontoados de descrições sem rumo e foco onde o 

investigador se afunda (Stake, 1995). Segundo Stake, (1995) o ponto crítico na 

investigação qualitativa não é tanto acumular dados mas “filtrar” (isto é, livrar-se de) a 

grande parte dos dados que acumula. A solução está em descobrir essências e revelar 

essas essências com suficiente contexto, sem contudo ficar obcecado por incluir tudo o 

que potencialmente é passível de ser descrito. 

 

 

 5. Técnicas de recolha de dados e triangulação 

 

 As técnicas de recolha de dados são um instrumento de trabalho que possibilita a 

realização da pesquisa e, portanto, a sua escolha depende dos objetivos da investigação, 

do modelo de análise e das características do campo de análise. 

 

 

 5.1. A Observação 

  

 As observações, como fonte qualitativa de dados, podem ser uma fonte 

quantitativa de dados, dependendo apenas do modo como se recolhem esses dados. Se 

utilizamos instrumentos de observação formais, tais como sistemas codificados ou 

sistemas quantitativos, ou escalas de razão, o produto da observação serão números, por 

esse motivo, a investigação é quantitativa. Se a observação for apenas examinar o 

ambiente através de um esquema geral, para nos orientar e se o produto de tal 

observação forem notas de campo, a investigação é qualitativa (Anguera, 1998; Moreno, 

1984). 
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 Existem várias formas de tipificar as técnicas de observação. Uma forma de o 

fazer é tomando como critério a atitude do observador, outra forma é tomando como 

critério o processo de observação.  Quanto à atitude do observador, esta pode ser uma 

observação participante, isto é quando, de algum modo, o observador participa na vida 

do grupo por ele estudado. 

 

 A observação foi inicialmente descrita por Malinowski (1922), nos seus 

trabalhos de Antropologia Cultural. A Sociologia passou a adoptá-1a a partir de 1923, 

privilegiando-a enquanto técnica de construção de “surveys” – “The Hobo”, de 

Anderson (1923), constitui o primeiro exemplo. Em 1940, Kluckhohn publica um 

estudo sobre a técnica, indicando algumas das suas possibilidades de utilização. A 

aplicação aos estudos de ordem sociológica tem sido gradualmente ampliada, ao longo 

das últimas décadas. 

  

 No campo da Psicologia Social, verifica-se um forte incremento a partir da 

década de 1950. Uma aplicação famosa foi realizada por Festinger (1953). Para este 

investigador, a observação participante foi utilizada como uma técnica de observação 

que lhe permitiu comprovar a teoria da dissonância cognitiva. Note-se que o corpo 

científico da Dinâmica de Grupo é constituído, em grande parte, por conhecimentos 

adquiridos a partir da aplicação sistemática de técnicas de observação participante. 

Desde Lewin, que estas técnicas são utilizadas por observadores de grupos de terapia e 

de formação (Schutzenberger (1972). 

 

 A observação participante também é designada por observação (ou método) 

etnológica ou antropológica, não só por ter tido origem nessas ciências, como também 

por constituir, atualmente, o principal método de trabalho usado por elas (Copans, 

Tornay, Godelier & Backès-Clément, 1971). 

 

 Independentemente das técnicas específicas utilizadas e dos campos em que 

trabalha, o observador – participante deverá desempenhar um papel bem definido, na 

organização social que observa. Este papel poderá ser percebido diferentemente pelo 

grupo, conforme a função de observação seja ou não conhecida. Se a função da 

observação for do conhecimento do grupo, o estatuto que é conferido ao observador é 
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muito diferente daquele que lhe é atribuído quando essa função é desconhecida, isto é, 

quando se considera o observador apenas como um participante. 

 

 Peter Woods (1979), num trabalho realizado para a Open University, aprofunda 

aspetos referentes ao “duplo papel” que o professor terá de desempenhar, enquanto 

observador (participante) da sua própria classe. 

 

 A aplicação da observação participante ao campo da investigação educacional é 

relativamente recente, situando-se os trabalhos, ainda, em fase experimental. Durante a 

década de 1970-80, a investigação pedagógica passou a utilizar frequentemente a 

observação participante, umas vezes como técnica, outras como método. A observação 

participante, utilizada em Educação, também tem sido designada por observação 

antropológica. Howard Becker (1958) exerceu uma forte influência nos investigadores 

educacionais, ao propôr um modelo de análise do real centrado na convergência de 

metodologias quantitativas e qualitativas.  

 

 Wilson (1977), por seu lado, interliga a observação participante e a observação 

naturalista, utilizando a primeira como uma tentativa de controlo (por entrevista e por 

observação direta de comportamentos em situações específicas) das inferências 

formuladas a partir de uma descrição etológica do real. Para Wilson, um cientista não 

pode compreender o comportamento humano sem compreender as bases a partir das 

quais o indivíduo organiza o pensamento, sentimentos e ações, ou seja, o modo como 

interpreta e significa o mundo. O cientista deve desenvolver uma tensão dinâmica entre 

o papel (subjetivo) de participante e o papel (objetivo) de observador, e habitua-se a 

suspender os seus preconceitos e pré-hipóteses, até eles serem relevantes através dos 

dados obtidos. Para tal, o observador deverá entrar no meio e escolher o papel a 

desempenhar; o observador deve estar consciente que a sua presença e ação influenciam 

a reação das pessoas. Deve tentar não se identificar com um determinado grupo 

existente no meio a observar, deve dominar as perceções que tem desse meio.~ 

 

 A observação participada corresponde a uma observação em que o observador 

poderá participar, de algum modo, na atividade do observado, mas sem deixar de 

representar o seu papel de observador e, consequentemente, sem perder o respetivo 

estatuto. Convirá, ainda, acrescentar que a observação participada se orienta para a 
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observação de fenómenos, tarefas ou situações específicas, nas quais o observado se 

encontra centrado. 

 

 Quanto ao processo de observação, este poderá ser uma observação ocasional. 

Desde Ryans (1960) até Rosenshine e Furst (1971, citados em Travers, 1973), a 

observação ocasional tem constituído uma forma de observação de classes bastante 

utilizada. No entanto, todos os investigadores que a aplicaram têm sido unânimes em 

referir os problemas de objetividade levantados pela sua aplicação. A observação 

ocasional também é ponto de partida para a elaboração de instrumentos de observação 

sistemática.  

 

 Quanto à observação sistemática, para Reuchlin (1969), a observação torna-se 

sistemática quando é posta em relevo a coerência dos processos e dos resultados 

obtidos; e quando são utilizadas técnicas rigorosas em condições suficientemente bem 

definidas para serem repetíveis. 

 

 Paquay (1974), considera que o observador deve dispor de um método de 

notação de observações, orientado para a recolha de dados suscetíveis de tratamento 

quantitativo. A notação das observações, segundo Medley e Mitzel (1963) faz-se, 

fundamentalmente, através de duas formas: sistemas de sinais e sistemas de categorias 

Rosenshine e Furst (1971, citados em Travers, 1973), consideram que o sistema é de 

categorias, quando os comportamentos são objeto de registo sempre que ocorram; e de 

sinais, quando os comportamentos são objeto de um só registo, num dado período de 

observação, mesmo que aconteçam mais do que uma vez. 

 

 Quanto à observação naturalista, De Landsheere (1979) considera-a como uma 

observação do comportamento dos indivíduos, em circunstâncias da sua vida 

quotidiana. Acrescenta ainda que o comportamento não constitui objeto de um controlo 

experimental. Tanto quanto sabemos, é a primeira vez que este conceito aparece em 

obras de língua francesa, que tratam da Pedagogia Científica ou da Investigação em 

Educação. Na sua “lntroduction à la recherche en éducation”, De Landsheere (1972) 

registara apenas os conceitos de “observação direta” e de “observação no terreno”, 

dando-lhes um sentido próximo do da observação naturalista. Portanto, a sua introdução 

no vocabulário pedagógico é recente. No entanto, o conceito tem foros de cidadania no 
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campo psicológico. Bastariam os trabalhos de Piaget, para justificarem as suas 

possibilidades de aplicação e a sua divulgação. A observação naturalista é, em síntese, 

uma forma de observação sistematizada, realizada em meio natural e utilizada desde o 

século XIX, na descrição e quantificação de comportamentos do homem e de outros 

animais. 

 

 Neste sentido, tem sido utilizada por vários investigadores, de expressão inglesa, 

em trabalhos de caráter psicológico, vindos a lume nas décadas de 1950 e 1960. Entre 

eles, destaca-se o estudo de Henry (1961), pelo seu rigor metodológico e possibilidades 

de aplicação ao campo da investigação pedagógica. Este pesquisador, considera esta 

técnica muito próxima da observação antropológica, embora diferenciada da observação 

participante utilizada nessa ciência. De facto, a posição do investigador, na vida da 

comunidade familiar por ele observada, é a da distanciação, pois assenta no princípio da 

não-interferência, ou seja, da não-participação. O seu papel é o de observador aceite, 

sem qualquer forma de participação. Daí, decorre o seu estatuto de investigador, isto é, 

de alguém que exerce uma função exterior às funções que integram a vida comunitária. 

 

 Esta técnica, pode ser definida segundo quatro grandes linhas:  

- 1.ª não é uma observação seletiva, na qual o observador procede a uma 

acumulação de dados, pouco seletiva mas passível de uma análise rigorosa;  

- 2.ª preocupa-se fundamentalmente, com “a precisão da situação”, isto é, com a 

apreensão de um comportamento ou de uma atitude inseridos na situação em que 

se produziram, afim de se reduzirem ao mínimo as dúvidas referentes à sua 

interpretação;  

- 3.ª pretende estabelecer biografias compostas por um grande número de 

unidades de comportamento, que se fundem umas nas outras; e  

- 4.ª a continuidade é um dos princípios de base que possibilita uma observação 

correta: a seleção dos acontecimentos é algo de arbitrário, que se verifica apenas 

no laboratório, pois o processo da vida é caracterizado pela ininterrupção. 

 

 Os etologistas das décadas de 1950 e de 1960, nomeadamente Lorenz (1969) e 

Tinbergen (1963), desenvolveram, de forma sistemática, novas técnicas de observação 

naturalista, transformando-as num método específico de abordagem científica do 
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comportamento animal, ou seja da Etologia Objetiva. A observação naturalista, segundo 

esta perspetiva, visa explicar o porquê e o para quê, através do como. 

 

 Ultimamente, este método passou também a aplicar-se ao comportamento 

humano, dando origem a um novo capítulo, o da Etologia Humana. A observação 

naturalista, enquanto instrumento de trabalho dos etologistas, centra-se na descrição de 

comportamentos do observado, em ordem à determinação das funções que lhes 

correspondem. Pelo contrário, a observação naturalista, enquanto instrumento de 

trabalho dos etologistas, centra-se fundamentalmente, na descrição da situação em que 

se dá o comportamento, pois é considerado como resultante da resposta do indivíduo a 

um conjunto complexo de estímulos. A observação orienta-se para a explicação do 

como, mas interpretando-o através de esquemas subjetivos. Será pelo cruzamento de 

diversas interpretações subjetivas que se obterá uma explicação plausível do 

comportamento numa situação. 

 

 A observação enquanto método, identifica-se como um procedimento de recolha 

de dados a partir dos quais se formulam explicações e estabelecem relações entre si 

seguindo o desenho do método científico. No entanto, a observação enquanto técnica já 

não se identifica como um procedimento mas sim, como uma estratégia de captação de 

um determinado tipo de informação que será complementada com a informação extraída 

de outras técnicas de recolha de dados. 

 

 Neste estudo, a observação não constitui o eixo da investigação, embora a partir 

dela se obtenha uma fonte de dados importantes que conduzirá à busca e recolha de 

novas informações, e por isso, não pode ser entendida como um método mas sim, como 

uma técnica a par da entrevista e do questionário.  

 

 Segundo Quiroz (2003, citado por Fernández Antelo, 2006), a técnica de 

observação permite indagar sobre aspetos da vida quotidiana dos indivíduos e 

documentar o que fazem e o que dizem para posterior análise. Este processo de pesquisa 

e documentação está condicionado pelo nível de sistematização a que se submetem as 

observações, pelo tipo de registo utilizado na recolha e armazenamento dos dados e pelo 

grau de participação do investigador (Fernández Antelo, 2006). 
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 As técnicas de observação podem ser tipificadas de várias formas. Uma forma de 

as agrupar é tendo em conta a participação do investigador no estudo.  

 A observação pode ser:  

- não participante; 

- participante; ou 

- participante, mas despercebida pelos observados. 

 

 A observação pode ser classificada quanto aos meios utilizados: 

- Observação não estruturada: o investigador recolhe e regista os factos da 

realidade sem utilizar meios técnicos especiais; 

- Observação estruturada: o investigador sabe o que procura e o que considera 

importante e para isso utiliza instrumentos técnicos específicos para a recolha 

dos dados ou fenómenos a observar.  

 

 A observação pode ser classificada segundo o número de observadores: 

- individual: é a técnica de observação realizada por um único investigador. 

Neste caso, a sua personalidade projeta-se sobre o observado, podendo fazer 

inferências ou distorções, pela limitada possibilidade de controlo. 

- em equipa: é a mais aconselhável, pois o grupo pode observar a ocorrência a 

partir de vários ângulos.  

 

 

 5.2. A Entrevista 

  

 A entrevista é definida por Haguette (1997, p.86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. A entrevista 

como recolha de dados sobre um determinado tema científico é a técnica mais utilizada 

no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores procuram obter 

informações, ou seja, recolher dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos podem 

ser obtidos também através de fontes secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já 

os dados subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista, pois estes relacionam-

se com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos entrevistados. 
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 Quanto à formulação das questões, o pesquisador deve ter cuidado para não 

elaborar perguntas absurdas, arbitrárias, ambíguas, deslocadas ou tendenciosas. As 

perguntas devem ser feitas tendo em conta a sequência do pensamento do sujeito; ou 

seja, procurando dar continuidade à conversação, conduzindo a entrevista com um certo 

sentido lógico para o entrevistado. Para se obter uma narrativa natural, muitas vezes não 

é interessante fazer uma pergunta direta, mas sim, fazer com que o entrevistado 

relembre parte da sua vida. Para isso, o pesquisador pode ir suscitando a memória do 

entrevistado (Bourdieu, 1999). 

 

 As formas de entrevistas mais utilizadas são: a entrevista estruturada, 

semiestruturada, aberta, entrevistas com grupos focais, história de vida e também a 

entrevista projetiva. A escolha de quaisquer técnicas de recolha de dados depende 

particularmente da adequação do problema à pesquisa.  

 

 A entrevista projetiva é aquela que é centrada em técnicas visuais, isto é, a 

utilização de recursos visuais onde o entrevistador pode mostrar: cartões, fotos, filmes, 

etc. ao entrevistado. Esta técnica permite evitar respostas diretas e é utilizada para 

aprofundar informações sobre determinado grupo ou local (Minayo, 1993). 

 

 Relativamente à história de vida, a sua principal função é retratar as experiências 

vivenciadas por pessoas, grupos ou organizações. Existem dois tipos de histórias de 

vida: a completa, que retrata todo o conjunto da experiência vivida, (Minayo, 1993). A 

história de vida tem como ponto principal, permitir que o entrevistado recupere aspetos 

da sua vivência de forma retrospetiva. Muitas vezes, durante a entrevista acontece a 

liberação de pensamentos reprimidos que chegam ao entrevistador em tom de 

confidência. Esses relatos fornecem um material extremamente rico para a análise uma 

vez que, neles se encontram o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão individual. 

  

 As entrevistas com grupos focais é uma técnica de recolha de dados, cujo 

objetivo principal é estimular os participantes a discutir sobre um assunto de interesse 

comum, ela apresenta-se como um debate aberto sobre um tema. Os participantes são 

escolhidos a partir de um determinado grupo, cujas ideias e opiniões são do interesse da 

pesquisa. Esta técnica pode ser utilizada com um grupo de pessoas que já se conhecem 

previamente, ou então com um grupo de pessoas que ainda não se conhecem. A 
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discussão em grupo faz-se em reuniões com um pequeno número de entrevistados, ou 

seja, de 6 a 8 participantes. Geralmente, conta com a presença de um moderador que 

intervém sempre que achar necessário, tentando focalizar e aprofundar a discussão. A 

primeira tarefa do moderador é a sua própria apresentação e também uma rápida 

apresentação do tema que será discutido. Logo após, os participantes do grupo devem-se 

apresentar. Neste método de entrevista, os participantes têm em conta os pontos de vista 

dos outros para a formulação das suas respostas e também podem tecer comentários 

sobre as suas experiências e as dos outros (Bauer & Gaskell, 2002). Pode-se considerar 

que a discussão em grupo visa muitas vezes complementar a entrevista individual e até a 

observação participante. 

 

 As entrevistas estruturadas são elaboradas mediante um questionário totalmente 

estruturado; ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente formuladas e tem-se o 

cuidado de não fugir a elas. O principal motivo deste zelo é a possibilidade de se fazer a 

comparação com o mesmo conjunto de perguntas e que as diferenças devem refletir 

diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas (Lakatos, 1996). Os 

questionários podem ser enviados aos sujeitos através do correio ou de um portador. 

Quando isso acontece deve-se enviar uma nota explicando a natureza da pesquisa. 

  

 Algumas das principais vantagens de um questionário, é que nem sempre é 

necessário a presença do pesquisador para que o sujeito responda às questões. Além 

disso, o questionário consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo, obtendo um 

grande número de dados, podendo abranger uma área geográfica mais ampla se for este 

o objetivo da pesquisa. Este garante também uma maior liberdade das respostas em 

relação ao anonimato. Geralmente, através do questionário, obtêm-se respostas rápidas e 

precisas. 

 

 Mesmo sofrendo muitas críticas, o questionário continua sendo muito utilizado 

nas diversas áreas. Algumas desvantagens da sua utilização são: a percentagem de 

retorno dos questionários enviados pelo correio, geralmente é pequena e quando a 

devolução é tardia prejudica o andamento da pesquisa. Muitas vezes, há um grande 

número de perguntas sem respostas. Outra desvantagem é a dificuldade de compreensão 

da pergunta por parte do respondente quando o pesquisador está ausente. 
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 A técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias, 

é bastante utilizada para o detalhe de questões e para a formulação mais precisa dos 

conceitos relacionados. Em relação à sua estruturação, o entrevistador introduz o tema e 

o entrevistado tem liberdade para falar sobre o tema sugerido. É uma forma de poder 

explorar mais amplamente uma questão. As perguntas são respondidas dentro de uma 

conversação informal. A interferência do entrevistador deve ser a mínima possível, este 

deve assumir uma postura de ouvinte e apenas em caso de extrema necessidade, ou para 

evitar o término precoce da entrevista, pode interromper a fala do entrevistado. 

  

 A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior 

número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhe do assunto em questão. Ela é 

utilizada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para a comparabilidade de diversos 

casos (Minayo, 1993). 

 

 As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

entrevistado tem a possibilidade de falar sobre o tema proposto. O pesquisador deve 

seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele fá-lo num contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para 

dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que lhe interessa, 

fazendo perguntas adicionais para esclarecer questões que não ficaram claras ou ajudar 

a recompor o contexto da entrevista, caso o entrevistado tenha “fugido” do tema ou 

tenha dificuldades com ele. Este tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja 

delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 

tema, intervindo afim de que os objetivos sejam alcançados. 

 

 A principal vantagem da entrevista aberta e também da semiestruturada é que 

estas duas técnicas quase sempre obtêm uma melhor amostra da população de interesse. 

Ao contrário dos questionários enviados por correio que têm índice de devolução muito 

baixo, a entrevista tem um índice de respostas mais abrangente, uma vez que é mais 

comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos (Selltiz, Wrightsman & 

Cook, 1987). Outra vantagem diz respeito à dificuldade que muitas pessoas têm de 

responder por escrito. Nestes dois tipos de entrevista isto não gera nenhum problema, 
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pode-se entrevistar pessoas que não sabem ler ou escrever. Além disso, estes dois tipos 

de entrevista possibilitam a correção de enganos dos entrevistados, enganos que muitas 

vezes não poderão ser corrigidos, no caso da utilização do questionário escrito. 

 

 As técnicas de entrevista aberta e semiestruturada também têm como vantagem a 

sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda sobre 

determinados assuntos. Além disso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado 

favorece as respostas espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma maior 

abertura e proximidade entre o entrevistador e o entrevistado, o que permite ao 

entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados; ou seja, quanto menos 

estruturada é a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais afetiva entre as 

duas partes. Deste modo, estes tipos de entrevista contribuem muito na investigação dos 

aspetos afetivos e valorativos dos entrevistados que determinam significados pessoais 

das suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas dos entrevistados e a 

maior liberdade que estes têm, podem fazer surgir questões inesperadas ao entrevistador 

que poderão ser de grande utilidade na sua pesquisa. 

 

 Tanto na entrevista aberta como na semiestruturada, temos a possibilidade da 

utilização de recursos visuais, como cartões, fotografias, o que pode deixar o 

entrevistado mais à vontade e fazê-lo lembrar-se de factos, o que não seria possível, por 

exemplo, num questionário (Selltiz, Wrightsman & Cook, 1987). 

 

 Quanto às desvantagens da entrevista aberta e semiestruturada, estas dizem 

respeito muito mais às limitações do próprio entrevistador, como por exemplo: a 

escassez de recursos financeiros e o dispêndio de tempo. Por parte do entrevistado, há a 

insegurança em relação ao seu anonimato e por causa disso, muitas vezes o entrevistado 

retém informações importantes. Essas questões são, ainda assim, melhor apreendidas 

pela entrevista aberta e semiestruturada. 

 

 É de referir que a qualidade das entrevistas depende muito da planificação feita 

pelo entrevistador. A arte do entrevistador consiste em criar uma situação onde as 

respostas do informante sejam fidedignas e válidas (Selltiz, Wrightsman & Cook, 

1987). A situação em que é realizada a entrevista contribui muito para o seu sucesso, o 

entrevistador deve transmitir, acima de tudo, confiança ao entrevistado. 
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 5.3. O Questionário 

  

 Os investigadores usam os questionários para transformar em dados a 

informação diretamente comunicada por uma pessoa (ou sujeito). Este processo torna 

possível medir o que uma pessoa sabe (informação ou conhecimento), o que gosta e não 

gosta (valores e preferências) e o que pensa (atitudes e crenças). Os questionários 

podem também utilizar-se para revelar as experiências realizadas por cada um 

(biografia) e o que, em determinado momento, está a decorrer. Essa informação pode 

ser transformada em números ou dados quantitativos, utilizando técnicas de escalas de 

atitudes e escalas de avaliação, ou contando o número de sujeitos que deram 

determinada resposta, dando assim origem a dados de frequência. 

 

 Os questionários são processos para adquirir dados acerca das pessoas, 

sobretudo interrogando-as e não observando-as, ou recolhendo amostras do seu 

comportamento. Contudo, a abordagem por autorregisto associada aos questionários, 

apresenta, de facto, determinados problemas, dado que os sujeitos devem cooperar, 

quando preenchem um questionário; os sujeitos devem dizer o que é, de facto, mais do 

que referir o que pensam que deve ser, ou o que pensam que o investigador gostaria de 

ouvir; os sujeitos devem saber o que sentem e o que pensam de modo a poder referi-lo. 

Por conseguinte, esta técnica mede, não o que as pessoas acreditam, mas o que dizem 

acreditar, não o que gostam, mas o que dizem gostar (Tuckman, 1994). 

  

 Nos questionários são, normalmente, utilizados determinados tipos de questões e 

processos de resposta. Relativamente ao formato das questões, estas podem ser: 

 

a) Questões diretas versus indiretas 

 A diferença entre questões diretas e indiretas reside no facto de ser mais ou 

menos óbvio que determinado segmento de informação está solicitado na questão; numa 

abordagem indireta há mais probabilidade de haver respostas francas e abertas, embora 

possa ser necessário um maior número de questões para recolher a informação 

relevante, relativa a um único segmento.  
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b) Questões específicas versus não específicas 

 As questões específicas concentram-se num determinando objeto, pessoa ou 

ideia, em relação aos quais se solicita uma atitude, crença ou conceito, enquanto as 

questões não específicas exploram uma ideia mais geral. As questões específicas tal 

como as diretas, podem levar o sujeito a ser cauteloso ou circunspecto, e a dar respostas 

pouco sinceras. As questões não específicas podem levar, indiretamente, o sujeito à 

informação desejada. 

 

c) Os factos versus a opinião 

 O investigador pode ainda optar por questões que exigem que o sujeito refira 

factos, ou por aquelas em que se requerem apenas opiniões. 

 

d) As questões versus as afirmações 

 O investigador pode, em muitos dos tópicos, fazer ao sujeito, uma pergunta 

direta ou formular uma questão em forma de afirmação. Quanto à pergunta, o sujeito dá 

uma resposta apropriada. Quanto à afirmação, o sujeito indica se concorda ou discorda 

(ou, se a afirmação é verdadeira ou falsa). Deste modo, as afirmações podem utilizar-se 

como formas alternativas, enquanto processos para obter informação.  

 

e) As questões com resposta pré-determinada versus questões de resposta-

chave 

 Alguns questionários pré-determinam o número de respostas a dar. Exigem que 

o sujeito complete cada um dos itens. Outros são elaborados de modo a que as questões 

subsequentes a uma questão com chave, possam ou não ser respondidas, dependendo da 

resposta dada. 

 

 Como se pode verificar há não só uma variedade de processos para elaborar 

questões, mas também uma multiplicidade de formas e tipos de respostas possíveis, 

nomeadamente: 

 

a) Respostas não-estruturadas  

 A resposta não-estruturada, vulgarmente designada, por questão de final aberto, 

permite que o sujeito dê a sua própria resposta, qualquer que seja a forma escolhida. O 

que diferencia as questões não-estruturadas das estruturadas, é o tipo de resposta que o 
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sujeito pode elaborar. O tipo de resposta não-estruturada é uma forma em que o único 

controlo exercido pelo investigador se manifesta apenas, através do tipo de questões que 

formula e do espaço (ou tempo) que disponibiliza. Uma vez formulada a questão, a 

resposta pode ser dada na forma escolhida pelo sujeito. Ao permitir-se ao sujeito essa 

liberdade, pode-se ter a garantia de que ele nos dará as suas próprias respostas.  

 

b) A resposta com espaço a preencher 

 O tipo de resposta a preencher pode (uma resposta que é dada através do 

preenchimento de espaços em branco) considerar-se um processo de transição, entre as 

formas não estruturada e estruturada. Embora possa requerer alguma produção por parte 

do sujeito, em vez de uma simples escolha, limitando claramente a amplitude das 

respostas possíveis, restringindo a resposta a uma palavra, ou a uma frase.  

 

c) As respostas por tabela 

 O tipo de resposta por tabela é semelhante à resposta a preencher, embora um 

pouco mais estruturada, porque os sujeitos têm de ajustar as suas respostas num quadro 

ou tabela. As respostas por tabela exigem, tipicamente, números, palavras ou frases, 

mas podem também ser utilizadas para levar os sujeitos a refletirem o seu grau de 

aprovação ou acordo, ao longo de uma escala. A tabela é um processo adequado para 

organizar uma resposta complexa, ou seja, uma resposta que inclui uma variedade de 

informação, e não tanto um único fragmento de informação. As respostas dadas através 

de uma estrutura tabular podem ser, tanto do tipo de resposta-a-preencher,  como do tipo 

de resposta por escala. 

 

d) A resposta por escala 

 Um dos tipos de resposta estruturada vulgarmente utilizado é uma escala, (ou 

seja, uma série de níveis), em que os sujeitos exprimem a sua aprovação ou rejeição 

relativamente a uma afirmação-atitude, ou descrevem alguns aspetos sobre si próprios. 

Estas respostas medem o grau ou frequência, relativa ao acordo ou ocorrência e 

baseiam-se na suposição de que uma resposta, numa escala, é uma medida quantitativa 

de um juízo de apreciação ou sentimento. Contrariamente a uma resposta não 

estruturada, que tem de ser codificada para produzir dados úteis, a resposta dada por 

uma escala é coligida, sob a forma de dados utilizáveis e analisáveis.  
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e) A resposta ordenada 

 Se o investigador apresentar a um sujeito uma série de afirmações e lhe pedir 

para as ordenar segundo determinado critério, obterá resultados dispostos de forma 

ordinal.  

 

f) A resposta por listagem 

 O sujeito responde, selecionando uma das escolhas possíveis apresentadas. 

Contudo, esta forma de resposta não constitui uma escala, pois, trata-se de categorias 

nominais. Os juízos de valor nominais exigidos numa listagem são, muitas vezes, mais 

fáceis de exprimir, mais rápidos do que os juízos de valor ordinais, mas produzem 

menos informação para o investigador.  

 

g) As respostas por categorias 

 O tipo de resposta por categorias, semelhante ao da listagem mas mais simples, 

dá apenas ao sujeito a possibilidade de duas respostas para cada item. A listagem, 

contudo, é mais complexa uma vez que as opções não podem ser independentemente 

consideradas, tal como acontece no tipo de respostas por categorias, não havendo mais 

nenhuma opção nas que restam da lista, desde que assinale uma delas. 

 

 Dado ser mais cómodo e económico, o questionário utiliza-se com maior 

frequência embora limite, na verdade, os tipos de questões a formular e os tipos de 

respostas que se podem obter. A informação pessoalmente suscetível e reveladora é 

difícil de se obter através de um questionário, sendo também difícil receber respostas 

eficazes a questões indiretas e não-específicas. Nos questionários temos também que 

decidir antecipadamente todas as questões a fazer e, à exceção de um limitado número 

de questões com resposta-chave, tem-se que colocar aos sujeitos as mesmas questões.  

 

 Como qualquer instrumento de recolha de dados, o questionário apresenta uma 

série de vantagens, como a obtenção de informação estandardizada, ou seja, podem-se 

entregar os questionários a sujeitos distintos, facilitando a comparação e interpretação 

das respostas; a economia de tempo, pois a aplicação de um questionário não exige a 

presença do investigador; por outro lado, a obtenção de dados concretos facilita a sua 

análise, pelo que torna mais rápido o processo de recolha e análise de dados.  
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 5.4. A Triangulação 

 

A preocupação com o rigor metodológico e com a validade dos resultados das 

pesquisas não é um debate recente. Segundo Ollaik e Ziller (2011), a conceção inicial de 

validade origina-se nos métodos quantitativos e pretende compreender melhor se uma 

medida representa corretamente a proposta do estudo. Deste modo, verifica-se que as 

diferenças existentes entre as pesquisas quantitativas (objetivo) e as qualitativas 

(subjetivo), faz com que os pesquisadores adotem apenas uma delas para a realização 

das suas investigações (Teixeira, Nascimento, & Carrieri, 2012). A preferência por 

pesquisas quantitativas a pesquisas qualitativas é ocasionada pelo receio de alguns 

pesquisadores em perderem o caráter de cientificidade do trabalho (Downey & Ireland, 

1979). 

 

A história da investigação científica encontra-se repleta de tentativas para 

combinar ou misturar num mesmo estudo, diferentes métodos de recolha, análise e 

interpretação da informação. A triangulação é um tema debatido em diversas áreas, 

como por exemplo, a área das ciências humanas (Hussein, 2009; Konecki, 2008; 

Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Dickinson, Fielding, Sleney & Thomas, 2006), as 

ciências da saúde (Duffy, 1987; Morse, 1991), e mais especificamente a área da 

administração (Eisenhardt, 1989; Ikeda, 2009; Teixeira, Nascimento, & Carrieri, 2012; 

Yauch & Steudel, 2003; Yin, 2010). 

 

Ainda não há concordância relativamente à perspetiva metodológica de 

triangulação entre diferentes investigadores, uma vez que temos grupos que criticam 

essa metodologia (Blaikie, 1991; Bryman, 2007), assim como outros que a defendem 

(Denzin, 1978; Flick, 2005a; 2005b; Jick, 1979; Patton, 1980) e por fim, outros que, 

além de a defenderem, procuram formas de validação para ela (Campbell & Fiske, 1959; 

Golashani, 2003; Shenton; 2004). 

 

Vários investigadores ressaltam a conveniência da combinação de métodos, 

devido às fragilidades encontradas em projetos que utilizam um único método. Os 

principais defensores da estratégia de triangulação – Webb, Campbell, Schwartz e 

Sechrest (1996), Smith (1975), Denzin, (1978), Flick (1992) - não indicam como ela 

realmente deveria ser executada. 
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A triangulação significa olhar para o mesmo fenómeno, ou questão de pesquisa, 

a partir de mais de uma fonte de dados. Informações advindas de diferentes ângulos 

podem ser usadas para confirmar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. Limita 

os desvios pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de um estudo (Decrop, 

2004). A triangulação ou o uso de múltiplos métodos (metodologia convergente, 

validação convergente ou outros sinónimos) é uma estratégia utilizada por 

pesquisadores de diversas áreas. Este conceito não apenas constitui, para alguns, uma 

das formas de combinar vários métodos qualitativos entre si (Flick, 2005a; 2005b) e de 

articular métodos quantitativos e qualitativos (Fielding & Schreier, 2001; Flick, 2005c), 

como também representa o conceito que quebrou a hegemonia metodológica dos 

defensores do monométodo (ou método único) (Tashakkori & Teddlie, 1998).  

 

A triangulação combina métodos e fontes de recolha de dados qualitativos e 

quantitativos (entrevistas, questionários, observação e notas de campo, documentos, 

além de outras), assim como diferentes métodos de análise dos dados: análise de 

conteúdo, análise de discurso, métodos e técnicas estatísticas descritivas e/ou 

inferenciais, etc. O seu objetivo é contribuir não apenas para a análise do fenómeno sob 

o olhar de múltiplas perspetivas, mas também enriquecer a compreensão, permitindo 

emergir novas ou mais profundas dimensões. Ela contribui para estimular a criação de 

métodos inventivos, novas maneiras de capturar um problema para equilibrar com os 

métodos convencionais de recolha de dados. 

 

O uso de múltiplos métodos pode ajudar, ainda, a descobrir dimensões 

desviantes do fenómeno. Diferentes pontos de vista podem produzir alguns elementos 

que não se ajustam a uma teoria ou modelo. Vergara (2006) afirma que a triangulação 

pode ser vista a partir de duas óticas: a estratégia que contribui com a validade de uma 

pesquisa; e como uma alternativa para a obtenção de novos conhecimentos, através de 

novos pontos de vista. 

 

Denzin (1978) identificou quatro tipos de triangulação: 

 triangulação das fontes de dados, em que se confrontam os dados 

provenientes de diferentes fontes. A triangulação de dados significa recolher 

dados em diferentes períodos e de fontes distintas, de modo a obter uma 

descrição mais rica e detalhada dos fenómenos. Distinguindo subtipos de 
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triangulação de dados, Denzin propôs que se estude o fenómeno em tempos 

(explorando as diferenças temporais), espaços (locais como forma de 

investigação comparativa) e com indivíduos diferentes. 

 

 triangulação do investigador, em que entrevistadores/observadores diferentes 

procuram detetar desvios derivados da influência do fator “investigador”. A 

triangulação do investigador é a utilização de diversos pesquisadores, para 

estudar a mesma questão de pesquisa ou mesma estrutura, presumindo que 

pesquisadores diferentes irão trazer perspetivas, reflexões e análises 

diferentes. A utilização de diversos investigadores no mesmo estudo, permite 

obter múltiplas observações no campo e também discussões de pontos de 

vista, o que contribui para reduzir possíveis enviesamentos. Trata-se de 

comparar a influência dos vários investigadores sobre os problemas e os 

resultados da pesquisa. Neste caso, diferentemente da triangulação teórica, 

utilizam-se investigadores do mesmo campo de conhecimento. Além dos 

tipos de triangulação propostos por Denzin (1978), Guion (2002) destaca a 

triangulação ambiental. Nesse tipo de triangulação, empregam-se técnicas de 

recolha de dados sob diferentes circunstâncias ambientais, tais como a hora 

do dia, o dia da semana, a estação do ano, a temperatura, além de outros. 

 

 triangulação da teoria, em que se abordam os dados partindo de perspetivas 

teóricas e hipóteses diferentes. A triangulação teórica refere-se à 

possibilidade de o investigador recorrer a múltiplas teorias para interpretar 

um mesmo conjunto de dados. Para Guion (2002), esse tipo de triangulação 

visa usar pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento para analisar o 

mesmo problema, o que difere de Denzin (1978), ao trazer não teorias 

distintas, mas também pesquisadores.  

 

 triangulação metodológica, em que para aumentar a confiança nas suas 

interpretações, o investigador faz novas observações diretas, com base em 

registos antigos, ou múltiplas combinações metodológicas (aplicação de um 

questionário e de uma entrevista semiestruturada, observação direta e 

indireta, observação indireta e entrevista, etc,). A triangulação metodológica 

refere-se ao uso de múltiplos métodos, para obter os dados de uma forma 
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mais completa e detalhada possível sobre o fenómeno. Este tipo de 

triangulação é a mais estudada e aplicada. Envolve a combinação de diversos 

métodos, geralmente a observação e a entrevista, de modo a compreender 

melhor os diferentes aspetos de uma realidade e a evitar os desvios de uma 

metodologia única. A articulação da observação com a entrevista já tinha 

sido preconizada por Becker e Geer (1957). Por exemplo, a eficácia de um 

líder pode ser estudada através de entrevistas com o líder, observando o seu 

comportamento e avaliando os registros de desempenho. A premissa é de 

que se múltiplas e independentes medidas chegarem às mesmas conclusões, 

elas forneceram um retrato mais certo do fenómeno da liderança. 

 

 

5.4.1 Credibilidade, transferibilidade, confirmabilidade e confiabilidade 

 

A triangulação refere-se ao uso de múltiplos métodos, técnicas de recolha ou 

fontes de dados, na tentativa de superar parcialmente as deficiências que decorrem de 

uma investigação ou de um método. Para alguns pesquisadores, esta técnica conduz a 

um retrato mais consistente e mais objetivo da realidade. (Cho & Trent, 2006). De 

acordo com Gaskell e Bauer (2010), a estratégia da triangulação é um modo de 

institucionalização de perspetivas e métodos teóricos, procurando reduzir as 

inconsistências e contradições de uma pesquisa. Ela contribui para a validade e para a 

confiabilidade, compondo um quadro mais fiel do fenómeno através da convergência 

(Patton, 1990). Neste sentido, Jick (1979) afirma que a triangulação é uma estratégia de 

pesquisa de validação convergente tanto de métodos múltiplos, quanto de 

multitratamento dos dados relativos a um mesmo fenómeno. 

 

Paralelamente às teorias quantitativas e a fim de contribuir para acrescentar 

rigor, amplitude, riqueza, e profundidade às pesquisas, Guba (1981) propõe quatro 

critérios a serem considerados por pesquisadores da trilha qualitativa, na produção de 

estudos confiáveis:  

1) a credibilidade, que corresponde à validade interna na pesquisa quantitativa;  

2) a possibilidade de transferência, no lugar de validade externa ou 

generalização;  

3) a confirmabilidade em substituição à objetividade; e  
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4) a confiabilidade também abordada nas pesquisas positivistas. 

 

 

5.4.1.1 Quanto à Credibilidade (Validade Interna) 

 

Um dos critérios-chave abordados por pesquisadores positivistas é o da validade 

interna, que assegura aos pesquisadores se o que ele está a “medir” é realmente aquilo 

que se quer medir. De acordo com Merriam (1998), o conceito equivalente para o 

investigador qualitativo é o de credibilidade. Lincoln e Guba (1985) argumentam que a 

credibilidade é um dos fatores mais importantes na geração de confiança. Ela é 

especialmente importante na pesquisa qualitativa (Patton, 1990). 

 

A credibilidade é assegurada pela representatividade numérica das amostras 

estudadas e pelos testes de consistência interna realizada com os dados recolhidos, 

sendo uma forma de construção científica já reconhecida e legitimada. Não se questiona 

o número de participantes excluídos por não estarem de acordo com o comportamento 

da amostra, bem como todos os ajustes realizados para encontrar os resultados. Para 

Kvale (1995), a credibilidade da pesquisa qualitativa é expressa em todos os momentos 

em que o pesquisador desenvolve a pesquisa:  

a) na problematização do assunto, através da coerência da base teórica utilizada 

com o enfoque dado;  

b) na estruturação da pesquisa, a validade envolve a adequação do desenho de 

pesquisa e os métodos usados para cada tópico, além dos objetivos que dão o 

direcionamento do estudo;  

c) na recolha de dados, há o cuidado de confirmar os dados fornecidos, com o 

que está sendo expresso pelos participantes;  

d) na interpretação, a qual refere-se à forma como as questões são colocadas no 

texto e à lógica das interpretações realizadas;  

e) na verificação, a qual está relacionada tanto com a credibilidade do 

conhecimento produzido, assim como com as formas de validação que são 

relevantes num estudo específico, e a decisão do que é relevante para a 

comunidade no diálogo da credibilidade. 
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De acordo com Cho e Trent (2006), tradicionalmente, a validade interna da 

pesquisa qualitativa tem envolvido a determinação do grau pelo qual os apontamentos 

do pesquisador sobre o conhecimento correspondem à realidade (ou construções da 

realidade dos participantes) que está sendo estudada. Desse modo, as seguintes 

disposições podem ser feitas para que os pesquisadores promovam a credibilidade: 

 

a) Adotar medidas operacionais adequadas aos conceitos que estão sendo 

estudados (Yin, 2010). O emprego correto do tipo de roteiro na recolha de 

dados e os métodos de análise de dados, por exemplo, devem ser, sempre que 

possível, aqueles que já foram testados e validados. 

 

b) Desenvolver uma rápida familiaridade com a cultura das organizações 

participantes antes da primeira recolha de dados. Isso pode ser feito através da 

consulta de documentos adequados e visitas preliminares nas próprias 

organizações. Guba e Lincoln (1989) e Erlandson, Harris, Skipper e Allen 

(1993) recomendam um envolvimento prolongado entre o investigador e os 

participantes no sentido de ganhar uma adequada compreensão da organização 

e estabelecer uma relação de confiança entre as partes. 

 

c) Optar por uma amostragem aleatória de indivíduos para servirem como 

informantes. Embora na pesquisa qualitativa a amostragem é principalmente 

intencional, uma abordagem aleatória pode evitar acusações de parcialidade. 

Guba e Lincoln (1994) enfatizam a importância das táticas adequadas de 

seleção. A desvantagem do método aleatório, no entanto, decorre do facto de 

que, sem o controle do pesquisador é possível ocorrer a seleção de indivíduos 

não articulados como se deseja. 

 

d) De acordo com Guba (1981) e Brewer e Hunter (1989), a exploração de 

diferentes métodos em conjunto, compensa as limitações individuais de cada 

método. Sempre que possível, deve-se utilizar os dados obtidos a partir de 

documentos, para ajudar a explicar as atitudes e o comportamento das pessoas 

do grupo investigado, bem como para verificar detalhes específicos que os 

mesmos tenham fornecido. Deve-se aproveitar as oportunidades para examinar 

também os documentos referidos pelos informantes durante as entrevistas. 
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e) Envolver o uso de uma ampla gama de informantes. Esta é uma forma de 

triangulação através de uma fonte diversificada de dados. Neste tipo de 

triangulação, os pontos de vista individuais e as experiências podem ser 

comparados. 

 

f) Analisar uma diversidade de documentos também podem ser utilizados como 

material de investigação. Por exemplo, os documentos criados 

corporativamente em cada organização participante podem ser examinados. 

 

g) De preferência, não forçar a participação obrigatória na pesquisa. Deve ser 

dada ao selecionado a oportunidade de recusar a participação no projeto, de 

forma a garantir que a recolha de dados, envolva apenas os que estão realmente 

dispostos e preparados para oferecer dados livremente. Os selecionados devem 

ser encorajados a serem francos desde o início de cada sessão. Se for o caso, 

deve-se oferecer a assinatura de um protocolo de ética, garantindo a 

privacidade dos dados. Os participantes podem, portanto, contribuir com ideias 

e falar das suas experiências, sem medo de perder credibilidade aos olhos dos 

gestores da organização. Deve ficar claro para cada participante que eles têm o 

direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, e eles só devem 

responder às questões quando se sentirem confortáveis para tal. 

 

h) Praticar um interrogatório interativo. Além das estratégias preventivas, podem 

ser incorporadas manobras específicas para descobrir mentiras deliberadas ou 

respostas socialmente desejáveis. O pesquisador pode retornar a questões 

anteriormente respondidas através da reformulação das questões ou mesmo 

inverter a forma de perguntar. Se surgirem contradições, o pesquisador pode 

decidir rejeitar os dados suspeitos. Ou, alternativamente, o investigador pode 

chamar a atenção para tais discrepâncias, o que proporciona maior 

transparência ao relatório final de pesquisa; 

 

i) Consultar, com frequência, os orientadores, superiores, ou diretores de projeto 

ou grupo de direção. Através da discussão, a visão do investigador pode ser 

ampliada com as experiências e perceções das pessoas acima citadas. 
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j) Solicitar a apreciação do projeto de pesquisa aos colegas e orientadores. A 

proximidade com o projeto, muitas vezes inibe a capacidade do investigador 

em ver os problemas. Assim, a apreciação do projeto pelos pares pode desafiar 

as suposições feitas pelo investigador e contribuir com a correção da pesquisa. 

Além disso, mesmo que não se encontre erros, as perguntas e as observações 

podem permitir ao pesquisador o refinamento dos seus métodos e fortalecer os 

seus argumentos; 

 

k) Descrever detalhadamente o fenómeno sob investigação. Uma descrição 

detalhada do objeto pode ser importante para aquisição de credibilidade, uma 

vez que ajuda a transmitir as situações reais que foram investigadas e, em certa 

medida, os contextos que os rodeiam. Sem essa perceção, é difícil para o leitor 

determinar o grau em que os resultados são verdadeiros; 

 

l) As qualificações e a experiência do pesquisador contribuem para a 

credibilidade. Alkin, Daillak e White (1979) vão mais longe e sugerem que a 

experiência e a habilidade do pesquisador são tão importantes quanto a 

utilização adequada dos procedimentos em si. 

 

 

5.4.1.2 Quanto à Transferibilidade (Validade Externa ou Generalização) 

 

De acordo com Merriam (1998), a validade externa preocupa-se com a 

possibilidade das conclusões de um estudo ser aplicado a outras situações. Em trabalhos 

positivistas, a preocupação está em demonstrar que os resultados podem ser 

generalizados para uma população ampliada. Erlandson, Harris, Skipper e Allen (1993) 

notaram que muitos investigadores qualitativos não acreditam na generalização 

convencional, pois as observações são definidas pelos contextos específicos em que 

ocorrem. Já Stake (1994) e Denscombe (1998) sugerem que, embora haja especificidade 

em cada caso, a perspetiva de transferência não deve ser imediatamente rejeitada.  

 

Guba e Lincoln (1989) e Firestone (1993) afirmam que é da responsabilidade do 

investigador assegurar que as informações contextuais sobre o fenómeno (espaço, 

tempo e sujeitos) devem ser suficientes para permitir que o leitor faça tal transferência. 
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Merriam (1998) dá-lhe a designação de tipicidade do ambiente. Nos últimos anos, essa 

postura tem sido aceite por muitos pesquisadores qualitativos. 

 

Os trabalhos de Cole e Gardner (1979) e Pitts (1994) destacam a importância dos 

pesquisadores transmitirem ao leitor os limites do estudo. Essas informações adicionais 

devem ser consideradas antes de qualquer tentativa de transferência. Eles sugerem que 

as seguintes informações devem ser administradas desde o início:  

1) o número de organizações que participam no estudo;  

2) qualquer restrição no tipo de dados transmitidos pelo informante;  

3) o número de participantes envolvidos no trabalho de campo; 

4) os métodos de recolha de dados que foram utilizados;  

5) o número e a duração das sessões de recolha de dados; e  

6) o período de tempo durante o qual os dados foram recolhidos. 

 

 

5.4.1.3 Quanto à Confirmabilidade (Objetividade) 

 

O papel da triangulação em promover a confirmabilidade deve ser enfatizada, 

para reduzir o efeito de influência do pesquisador. Miles e Huberman (1984) 

consideram que um critério-chave para confirmabilidade é a admissão por parte do 

pesquisador das suas próprias predisposições ou convicções. Para esse efeito, as crenças 

que sustentam as decisões tomadas e os métodos adotados devem ser explicitados no 

relatório da pesquisa, bem como as razões para favorecer uma abordagem e não outra. 

Em termos de resultados, as teorias que o pesquisador tinha a priori que, em última 

análise não foram confirmadas pelos dados, também devem ser discutidas. Mais uma 

vez, a descrição metodológica detalhada permite ao leitor determinar a qualidade dos 

dados. 

 

 

5.4.1.4 Quanto à Confiabilidade 

 

Ao abordar a questão da confiabilidade, o pesquisador que emprega a 

epistemologia positivista emprega técnicas estatísticas para mostrar que, se o trabalho 

for repetido, no mesmo contexto, com os mesmos métodos e com os mesmos tipos de 
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participantes, os resultados obtidos serão semelhantes. No entanto, Fidel (1993) e 

Marshall e Rossman (1999) notam que a natureza mutável dos fenómenos analisados 

por pesquisadores qualitativos torna tais premissas positivistas problemáticas. Para 

Florio-Ruane (1991), tais técnicas são estáticas, já Lincoln e Guba (1985) argumentam 

que há laços estreitos entre a credibilidade e a confiabilidade e que, na prática, uma 

manifestação de credibilidade ajuda a garantir a confiabilidade. Segundo os autores, isto 

pode ser obtido pelo uso de métodos de sobreposição, como o grupo focal e a entrevista 

individual. Eles argumentam ainda que para dar mais confiabilidade ao trabalho, os 

processos e métodos do estudo devem ser descritos em detalhe, permitindo assim, a um 

futuro pesquisador repetir o trabalho, não necessariamente para obter os mesmos 

resultados. O projeto de pesquisa pode ser visto como um protótipo. A profundidade do 

detalhe permite também, que o leitor avalie em que medida as práticas de investigação 

foram adequadas. Para que os leitores desenvolvam uma compreensão completa dos 

métodos e da sua eficácia, o texto deverá incluir secções dedicadas ao desenho da 

pesquisa e à sua aplicação, descrevendo o que foi planeado e executado num nível 

estratégico; os detalhes operacionais de recolha de dados, abordando os pormenores do 

que foi feito no campo; e a avaliação reflexiva do projeto, analisando a eficácia do 

processo do inquérito realizado. 

 

Conforme Denzin e Lincoln (2000) afirmaram, a triangulação pode ser uma 

alternativa à validação. Um conjunto de diferentes perspetivas metodológicas, aliadas a 

materiais empíricos diversificados e à participação de múltiplos investigadores num só 

estudo deve ser vista como uma processo que acrescenta rigor, riqueza, e profundidade 

às pesquisas. 

 

 

6. Processo de recolha, codificação e análise de dados 

 

 Os dados em investigação educacional podem provir de fontes muito diversas, 

desde documentos institucionais ou pessoais, a anotações feitas pelo investigados, 

decorrentes de observação em contextos naturalistas, passando pela aplicação de testes, 

questionários ou entrevistas aos sujeitos informantes, ou ainda pela utilização de 

artefactos produzidos em contextos não investigativos. Nem sempre a recolha de dados 
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exige a elaboração de instrumento específicos. Contudo, o investigador encontra-se 

frequentemente na necessidade de ter de construir instrumentos próprios para obter os 

dados que permitem responder às suas questões de investigação, é o caso de testes, 

questionários, guiões de entrevistas ou grelhas de observação de comportamentos não 

verbais. 

 

 A recolha dos dados tem como objetivo primordial a análise cuidada dos 

mesmos, passando por um processo de organização sistemática, tendo em vista a 

obtenção de dados quer gerais, quer específicos que permitirão o desenrolar de todo o 

processo de investigação. 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1992, p.205) a análise de dados é um “processo de 

busca e de organização sistemático de (…) materiais que foram sendo acumulados, com 

o objetivo de aumentar a sua própria compreensão”. Este processo consubstanciar-se-á 

em diferentes fases: 

- Organização dos dados  

- Divisão dos dados em unidades manipuláveis 

- Procura de padrões 

- Descoberta de aspetos importantes 

 

Dado existirem diversas formas de trabalhar os dados resultantes de uma 

investigação qualitativa, Bogdan e Biklen (1992) distinguem dois tipos de abordagem: 

1. Análise concomitante com a recolha de dados 

2. Análise após a recolha de dados 

 

Quanto à análise concomitante com a recolha de dados, Bogdan e Biklen (1992) 

não recomendam esta abordagem a investigadores com pouca experiência, embora 

reconheçam que existe sempre alguma análise que tem de ser feita no momento da 

recolha de dados. Assim, são apresentadas algumas sugestões no sentido de tornar o 

processo de análise mais eficiente: 

 

- Fazer escolhas que contribuam para afunilar o âmbito do estudo e 

consequentemente recolher dados mais precisos e centrados num contexto ou 

sujeito(s) específico(s). 
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- Optar por um modelo investigativo, na medida em que este condiciona o 

processo iniciado daí em diante. 

- Elaborar questões de natureza aberta e analítica. A formulação de questões é 

que orienta o processo de recolha e análise de dados, logo deverão estar 

intimamente relacionadas com o estudo que se pretende levar a cabo. Num 

estudo qualitativo, as questões devem ser mais orientadas para processos e 

significados do que para aspetos como causas ou efeitos. 

- As sessões de recolha de dados devem ser planificadas no sentido de responder 

à questão: o que é ainda não sei e pretendo saber? A resposta a esta questão 

poderá levar à necessidade de proceder a reajustes ao plano inicialmente 

elaborado. 

- O investigador deve registar notas/ comentários, especular, estimulando o 

pensamento crítico sobre o que observa. 

- Redação periódica de memorandos, num estilo informal e livre, em que o 

investigador procura estabelecer ligações entre os dados que observou e as suas 

notas/ comentários. 

- Confrontar os sujeitos observados, com a informação recolhida, no sentido de 

estes validarem os dados. 

- Proceder à revisão da literatura paralelamente ao trabalho de campo. O 

investigador não deve deixar que as leituras efetuadas funcionem como 

inibidoras do pensamento crítico. 

- Expandir os horizontes analíticos através da utilização de metáforas. 

- A utilização de auxiliares visuais como diagramas, tabelas e matrizes poderão 

também facilitar o processo de análise. 

 

Quanto à análise após a recolha de dados, há o desenvolvimento de categorias de 

codificação; ou seja, findo o processo de recolha é necessário organizar a informação de 

acordo com um esquema que tem de ser desenvolvido. A criação de um sistema de 

codificação inicia-se com diversas leituras da informação recolhida no sentido de 

regularidades, padrões, temas recorrentes, procurando palavras ou frases capazes de os 

sistematizar. Estas palavras ou frases apelidam-se de categorias de codificação. Estas 

categorias são influenciadas quer pelas questões da investigação, quer pelos objetivos. 
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A informação pode ser codificada a título de exemplo: 

- Códigos de contexto: nomeadamente bibliografia descritiva; 

- Códigos de definição da situação: como as perceções dos sujeitos sobre 

situações ou tópicos particulares; 

- Perspetivais tidas pelos sujeitos: que incluem normas, regras e pontos de vista 

partilhados; 

- Pensamentos dos sujeitos sobre pessoas e objetos: relacionados com as 

perceções que os sujeitos têm uns dos outros; 

- Códigos de processo: muito utilizados nas histórias de vida, referem-se a 

categorização de sequências de acontecimentos, alterações ao longo do tempo; 

- Códigos de atividade: relacionam-se com tipos de caráter regular; 

- Códigos de acontecimento: apontam para os casos particulares ou com escassa 

incidência 

- Códigos de estratégia: referem-se a táticas, métodos, caminhos, técnicas, 

manobras e outras formas conscientes de as pessoas realizarem várias coisas;  

- Códigos de relação e de estrutura social: relacionados com padrões de 

comportamento entre pessoas (amizade, coligações, romances);  

- Códigos de métodos: como por exemplo os comentários do investigador; 

- Sistemas de codificação pré-estabelecidos. 

 

Quanto às formas de trabalhar os dados, o primeiro passo consiste em organizar 

todo o material de modo a facilitar a sua consulta. Passa-se, de seguida, ao 

desenvolvimento de categorias de codificação, a que é posteriormente atribuído um 

código (número, abreviatura). A etapa seguinte caracteriza-se pela estruturação do 

material em unidades de dados, as quais tanto podem ser constituídas por um parágrafo, 

como uma frase ou um conjunto de parágrafos. Muitas vezes, há uma sobreposição de 

unidades de dados, uma vez que os dados cabem em mais de uma categoria. 
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6.1. Seleção da amostra de participantes das instituições 

 

6.1.1. A) Seleção das instituições 

  

Para selecionar as instituições que iriam participar neste estudo de casos, foi 

preciso definir critérios para formar a amostra das instituições, os quais foram: 

 

 Jardins de Infância portugueses. 

 Jardins de Infância da rede pública, tutelados pelo Ministério da Educação, 

com uma componente letiva de cinco horas por dia e que recebem crianças só 

a partir dos três anos. 

 Jardins de Infância localizados em espaços geograficamente diferentes, 

pertencentes ao mesmo distrito, inseridos em zonas com densidade 

populacional diferentes. 

 

A amostra selecionada para este estudo foi o Jardim de Infância de Mértola e o 

Jardim de Infância do Penedo Gordo. 

 

 

6.1.2. B) Seleção das crianças 

  

Em qualquer investigação que tenha por objeto de estudo o comportamento, as 

relações interpessoais estabelecidas entre crianças, pressupõe a existência de critérios. 

 

 Neste caso, os critérios que se estabeleceram para formar a amostra das crianças 

foram os seguintes: 

 Frequência de Jardim de Infância da rede pública, por ser tutelado pelo 

Ministério da Educação tem uma componente letiva de cinco horas por dia e 

recebe crianças só a partir dos três anos. 

 Jardins de Infância localizados em espaços geograficamente diferentes, 

pertencentes ao mesmo distrito, inseridos em zonas com densidade 

populacional diferentes. 
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 Contextos socioeconómicos e culturais diferentes, cujas crianças fossem 

provenientes de famílias estruturadas de classe média e de famílias 

desestruturadas de uma classe média baixa. 

 Grupos de crianças heterogéneos, do sexo masculino e feminino e, com idade 

entre os três e os seis anos. 

 

A amostra selecionada para este estudo sobre as relações interpessoais em 

contexto pré-escolar e a sua influência no desenvolvimento da criança é o grupo de 

crianças da sala A do Jardim de Infância de Mértola e o grupo da sala 2 do Jardim de 

Infância do Penedo Gordo. Ambos os grupos são heterogéneos, sendo o grupo da sala A 

do Jardim de Infância de Mértola constituído por 23 crianças e o grupo da sala 2 do 

Jardim de Infância do Penedo Gordo constituído por 17 crianças, ambos com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade. 

 

É de referir que apenas uma criança grupo da sala A do Jardim de Infância de 

Mértola apresenta uma indicação visível de deficiência a nível físico. 

 

O nível sócio-económico e cultural das famílias grupo da sala A do Jardim de 

Infância de Mértola é médio, enquanto que o nível sócio-económico e cultural das 

famílias do grupo da sala 2 do Jardim de Infância do Penedo Gordo, é baixo. 

 

 

Tabela 3.  – Grupo de crianças da sala A do Jardim de Infância de Mértola 

Idade 
Sexo 

Total por Idades 
Masculino Feminino 

5 anos 6 4 10 

4 anos 3 6 9 

3 anos 3 1 4 

Total 12 11 23 
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Tabela 4.  – Grupo de crianças da sala 2 do Jardim de Infância do Penedo Gordo 

Idade 
Sexo 

Total por Idades 
Masculino Feminino 

5 anos 2 0 2 

4 anos 5 4 9 

3 anos 0 6 6 

Total 7 10 17 

 

Esta escolha demonstra que a amostra para este trabalho, e segundo a definição 

formulada por Patton (1980) e referida por Goetz e LeCompte (1988), corresponde a 

uma amostra não probabilística de tipo intencional. Estes autores descrevem esta classe 

de amostra como “la selección guiada por fatores como la facilidad de acceso, la 

conveniencia  del investigador, la disponibilidad de muestras y otros análogos de 

caráter fortuito o accidental, se denomina a menudo muestreo de conveniencia 

(Manheim, 1977) e, incluso muestreo intencionado (Patton, 1980)” (Goetz & 

LeCompte, 1988, p.93).  

 

 

6.1.3. C) Seleção das educadoras 

 

Neste caso, os critérios que se estabeleceram para formar a amostra das 

educadoras foram os seguintes: 

 Nacionalidade portuguesa, pois esta investigação realiza-se no sistema de 

ensino português. 

 Inseridas no meio educativo onde se realiza o estudo, uma vez que são 

conhecedoras do contexto sócio-educativo das crianças e suas famílias. 

 Pertencerem ao quadro de zona pedagógica. 

 Terem mais de quinze anos de experiência profissional, pois garantem um 

melhor conhecimento dos comportamentos comunicativos das crianças. 

 

Atendendo aos critérios acima descritos foram selecionadas cinco educadoras, 

sendo três pertencentes ao jardim de infância de Mértola, uma vez que no decorrer da 

investigação, uma delas foi substituída por entrar em licença de maternidade e duas 

pertencentes ao jardim de infância do Penedo Gordo. 
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Todas as Educadoras entrevistadas residem no Baixo Alentejo, são de 

nacionalidade portuguesa e são todas licenciadas. Apenas a MD e a AS pertencem ao 

Quadro de Zona Pedagógica; a PA, a MT e a TR são Educadoras do Quadro de 

Agrupamento. A MD tem 18 anos de tempo de serviço, a AS tem 20 anos de tempo de 

serviço, a PA tem 20 anos de tempo de serviço, a MT tem 24 anos de tempo de serviço 

e a TR tem 22 anos de tempo de serviço.  

 

 

6.2. Características sociais e culturais dos jardins de infância escolhidos: 

Estudo de Casos 

 

Considerando os objetivos deste trabalho, passa-se a referir as características 

inerentes aos contextos, onde se encontram inseridas as crianças alvo deste estudo.  

 

 

a) Jardim de Infância de Mértola 

 

O Jardim de Infância de Mértola, encontra-se inserido no edifício do Centro 

Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Possui 2 salas de aula, 1 hall, 

utilizado como sala de pequenas refeições, 1 casa de banho com 4 lavatórios, 3 sanitas 

para crianças, 1 sanita para adultos e um chuveiro e uma arrecadação. 

 

Apesar de existirem 2 salas de jardim de infância da rede pública, estas são 

independentes uma da outra, não tendo as educadoras acesso aos dados dos processos 

individuais das crianças das quais não seja titular; ou seja, apenas tem informação das 

crianças pelas quais é responsável. Embora o mesmo espaço seja partilhado por um 

Jardim de Infância da rede privada, este encontra-se isolado do da rede pública. 

 

O espaço exterior é utilizado pelo Jardim de Infância, Oficina da Criança e 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia. Este é composto por 2 parques de areia, 

um escorrega, 2 baloiços, uma piscina e uma zona de árvores. 
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O Jardim de Infância situa-se na vila de Mértola, localizada a 50 km de Beja, no 

Baixo Alentejo, perto da fronteira com Espanha. O concelho de Mértola é limitado 

pelos seguintes concelhos: Serpa, Beja, Alcoutim, Almodôvar e Castro Verde. 

 

É o terceiro maior concelho do país e tem uma área de 1.279 km
2
, a sua 

densidade populacional é baixa: em cada km
2
 existem apenas nove pessoas. 

 

Esta diminuição de população verificou-se após o encerramento da Mina de S. 

Domingos, rica em metais e que ofereceu trabalho a uma vasta população. Em 1950 a 

população era de cerca de 29.000 habitantes. A partir de 1990, após o fecho das minas, a 

população dedicou-se apenas à atividade agrícola, o que consequentemente levou a uma 

diminuição populacional. Atualmente, a principal característica deste concelho é a 

dispersão geográfica entre pequenos aglomerados populacionais e o isolamento físico e 

social da população. 

 

Todos estes fatores têm contribuído para uma apatia cultural e económica, em 

que o desemprego é cada vez maior, e os jovens veem-se obrigados a procurar emprego 

noutras regiões e inevitavelmente acentua a desertificação humana neste concelho. 

 

A vila de Mértola é do concelho, o local mais habitado, concentrando a 

população que sai dos montes para a vila. 

 

A atividade económica outrora dominante (agricultura e pastorícia), está a ser 

substituída pelo setor terciário (comércio, instituições bancárias, funcionalismo público, 

etc.). 

 

A nível social, Mértola consegue dar uma resposta polivalente, desde a infância 

até à terceira idade, havendo uma complementaridade entre o setor público e o privado. 

 

O setor privado tem a sua funcionalidade na Santa Casa da Misericórdia com a 

valência de Creche/ Jardim de Infância/ Oficina da Criança/ Ludoteca/ Lar da 3ª Idade. 

O Clube Náutico oferece atividades ao nível do desporto e do lazer. 
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O setor público abrange a Educação Pré-escolar/ 1° Ciclo/ 2°Ciclo/ 3°Ciclo/ 

Ensino Básico/ Ensino Secundário/ Escola Profissional. A nível cultural encontram-se 

os serviços da Biblioteca e Espaço Jovem. 

 

 

b) Jardim de Infância do Penedo Gordo 

 

O Jardim de Infância do Penedo Gordo funciona num edifício construído de raiz 

para o efeito. É um edifício amplo, com duas salas de atividades que comunicam entre 

si e com acesso direto para as duas casas de banho que se encontram no centro. 

 

Em cada sala existe uma pequena arrecadação e uma bacia embutida numa pedra 

mármore. No edifício existe ainda um refeitório e uma arrecadação de apoio, dois 

gabinetes, duas casas de banho e uma cozinha equipada com bancada, mesa, fogão, 

lava-loiças, máquina de lavar a loiça, esquentador, armários e algum equipamento para 

a confeção de alimentos. 

 

As salas de atividades e o refeitório têm uma boa iluminação vinda do exterior, 

através de janelas corridas e protegidas por estores em PVC. O pavimento, à exceção 

das salas de atividades e refeitório que é sintético, é de cerâmica. 

 

Na parte exterior do edifício existe um espaço cimentado, alguns canteiros de 

flores e espaço para uma horta pedagógica. Ainda no interior existe uma sala polivalente, 

que além de uma arrecadação tem dois balneários, aquecimento solar e equipamento 

sanitário. 

 

O edifício fica situado junto à escola do 1° ciclo, sendo o espaço exterior 

dividido por um muro, onde existe um portão de acesso a ambas as partes. 

 

Penedo Gordo é uma aldeia do Baixo Alentejo, com várias centenas de 

habitantes, situada a 5 km de Beja, junto à estrada nacional 18 que liga Beja a Aljustrel. 

É um meio rural, com características de bairro urbano, no que se refere às atividades 

profissionais. 
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Grande parte dos pais dos alunos trabalha em Beja em comércio ou serviços, 

ficando os mesmos a cargo de familiares mais idosos, já reformados ou desempregados 

que se dedicam ao cultivo de pequenas hortas e criação de animais e outros que se 

mantêm inativos. 

 

As casas são do tipo rural Alentejano, algumas com pequenas alterações. A 

aldeia encontra-se equipada com luz elétrica, rede de esgotos e água canalizada. A rede 

de esgotos está ligada a uma rede de tratamentos de águas residuais que se encontra a 

céu aberto, com todos os aspetos negativos que daí advêm. 

 

A ocupação de tempos livres para crianças, jovens e adultos é uma necessidade 

sentida por todos. 

Na povoação há algumas atividades artesanais: 

 Rouparia Artesanal, onde se ocupam vários elementos de uma família. 

 Oficina de carpintaria. 

 Estofadores 

 Mecânicos e oficina de pintura de automóveis. 

O Comércio local é formado por vários mini-mercados, mercearias, tabernas e 

cafés. 

 

Na rua principal situa-se a Igreja. No centro da aldeia situa-se a denominada 

Casa do Povo. Existe também um campo de futebol e uma associação cultural e 

desportiva com sede própria. 

 

A escola está situada numa ponta da aldeia, na Rua José Joaquim Fernandes, 

perto da fonte das cavadas, situando-se em frente a um parque infantil. 

 

 

7. Recolha de Dados  

 

A recolha de dados realizou-se com um ano letivo de intervalo, entre o Jardim de 

Infância de Mértola e o Jardim de Infância do Penedo Gordo. Utilizou-se a observação, 

a entrevista e o questionário para a realização deste estudo. 
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7.1. A observação 

  

A observação qualitativa é definida por Burns e Grove (1999), como um método 

fundamental de recolha de dados que o investigador obtém em primeira mão, em 

situações que ocorrem de forma natural. 

  

Segundo Fernández Antelo (2006):   

Este conceito de observação tem servido como referência a este trabalho, pois 

proporciona o primeiro e o mais valioso corpo de dados, cuja análise e 

interpretação serão confrontadas com as informações extraídas da entrevista e 

do questionário. Por outro lado contempla situações de observações reais que se 

desenvolvem num contexto natural como o jardim de infância.  

 Todavia, poder-se-ia pensar que a inclusão da investigadora neste contexto, 

pudesse constituir um elemento de distração, que alterasse a espontaneidade e a 

naturalidade dos comportamentos dos sujeitos que interagem entre si e que são 

objeto de observação. Neste sentido pode-se referir que as ferramentas mais 

valiosas que um investigador tem para evitar os perigos da artificialidade, são a 

confiança e a cumplicidade com as docentes e as crianças. (Fernández Antelo, 

2006, p.116), 

 

 De acordo com Denzin (1989), os observadores devem mostrar-se como são, 

sem ocultar as suas características pessoais nem simular outras. Este comportamento é 

entendido como um sinal de sinceridade e naturalidade, que facilita o estabelecimento 

de relações de confiança com os sujeitos observados.   

 

 No entanto, é de referir o possível risco de alteração dos comportamentos 

quando a investigadora introduz uma câmara de vídeogravação. Mas como Álvarez-

Gayou (2003) comenta “en un lapso relativamente breve, las personas ‘olvidan’ la 

presencia de la grabación, y muy pronto sus conductas y verbalizaciones adquieren el 

caráter naturalista que buscamos” (Álvarez-Gayou, 2003, p.107). 

 

 Apesar de conhecer-mos os riscos e erros inerentes ao uso de vídeogravações, 

optámos por este tipo de registo. Cuadrado (1992), após a realização de um estudo 

centrado na análise de comportamentos não verbais dos docentes dentro da sala de aula, 

apresenta as vantagens da vídeogravação. 
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1.   Recoge toda la conducta del profesor. 

 2. Evita condicionamientos a la hora de observar y tomar notas del 

comportamiento no-verbal del profesor, de nuestra propia cultura, actitudes, 

expectativas, etc. 

 3.  No da lugar a una percepción seletiva. La técnica de la videograbación evita 

pasar por alto aspetos que otras técnicas permitirían. 

 4.  Evita que la familiaridad que se produce en la observación participante afete 

a nuestras propias perceciones. 

 5.  No se establecen diferencias evaluativas ya que recogemos asépticamente el 

comportamiento y las interpretaciones se formulan después. 

 6.  Produce lo que se llama ‘estimulación del recuerdo’. En la fase interativa los 

profesores no son capaces, en la mayoría de las ocasiones, de dar respuestas 

verbales sobre su conducta en clase y es después, teniendo como base la 

conducta grabada, cuando son capaces de reflexionar retrospectivamente 

(Cuadrado, 1992, p.82).  

 

 Neste estudo, a vídeogravação foi levada a cabo pela própria investigadora, que 

utilizou uma câmara de vídeo digital. A câmara não se encontrava fixa, pois tendo em 

conta os objetivos deste estudo, a idade das crianças observadas e o espaço das ações, 

optou-se por não fixar a câmara de modo a permitir uma melhor recolha de dados. 

 

 Quanto à duração das observações, estas oscilaram entre os dez e os quinze 

minutos, em três locais específicos, que de acordo com os objetivos deste estudo foram 

a sala de atividades, o ginásio e o recreio, em ambos os jardins de infância selecionados. 

As vídeogravações foram realizadas com um intervalo de uma a duas semanas. 

 

 

7.1.1. Procedimentos seguidos nas vídeogravações 

  

Tendo em conta os objetivos deste estudo, a observação por vídeogravação foi 

realizada em três momentos específicos. 

 

Um primeiro momento escolhido era na sala de atividades, quando as crianças 

preenchiam o seu dossier individual, este momento caracteriza-se por uma forte 
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influência do adulto, com a escolha das crianças, do local e dos materiais que estas 

utilizam. 

  

No Jardim de Infância de Mértola, este período consistia: no assinalar o dia 

correspondente no calendário individual; no preenchimento de um quadro de presenças 

individual, que se baseava no preenchimento do dia da semana correspondente com um 

desenho e a data do dia dessa semana através do qual a criança assinala a sua presença 

no Jardim de Infância; no preenchimento individual do quadro do tempo, que consistia 

numa tabela de dupla entrada com os dias da semana e os vários estados do tempo; e, 

por último um desenho de tema livre.  

 

No Jardim de Infância do Penedo Gordo, este período era semelhante, 

consistindo no preenchimento individual do quadro do tempo, que consistia numa tabela 

de dupla entrada com os dias da semana e os vários estados do tempo; um desenho de 

tema livre; e, por último, numa pintura de tema livre. 

 

Um segundo momento escolhido, foi durante as sessões de educação física, em 

particular, quando as crianças se organizavam em grupos de estafetas. Este momento é 

caracterizado por haver muito pouca intervenção por parte do adulto, na constituição 

dos grupos. 

 

No Jardim de Infância de Mértola, estas sessões de educação física eram 

realizadas uma semana no pavilhão do Agrupamento de Escolas de Mértola e na outra 

semana no campo de futebol público. 

 

No caso do pavilhão, tal só foi possível até junho pois, o pavilhão também era 

utilizado por outras entidades; quanto ao campo de futebol só foi possível utilizá-lo 

quando as condições climatéricas permitiam (exemplo: chuva, frio, calor intenso 

impossibilitavam a sua utilização). 

 

No Jardim de Infância do Penedo Gordo, estas sessões de educação física eram 

realizadas no ginásio da Escola Básica do 1.º Ciclo e do Jardim de Infância. A atividade 

de educação física consistia na constituição de três equipas. Os chefes de equipa eram 

nomeados pela educadora e eram dispostos em coluna, as restantes crianças escolhiam o 
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chefe que lhes interessava mais, colocando-se atrás dele em fila indiana. A educadora 

apenas interferia para equilibrar a equipa quanto ao número e género de elementos. 

 

À frente de cada equipa está um arco e um pino. Cada equipa tem também uma 

bola ou um pano. Ao sinal da educadora, o primeiro de cada equipa que possui a bola ou 

o pano, corre em frente, salta a pés juntos para dentro do arco, continua a correr, dá a 

volta no pino, dirige-se para o arco, salta novamente a pés juntos, regressa à fila, 

entregando a bola ou o pano ao que está no inicio e a seguir insere-se no fim da fila. 

Este exercício repete-se várias vezes até indicação da educadora e o jogo acaba quando 

a bola ou o pano voltar novamente para os chefes de equipa.  

 

Um último momento, era durante o recreio. Neste momento, a educadora não 

intervinha, a não ser em situações pontuais ou quando a criança a solicitava, este 

momento caracteriza-se praticamente pela ausência da intervenção do adulto. 

 

No Jardim de Infância de Mértola, quanto ao espaço do recreio, este era comum 

às duas salas do Jardim de Infância da rede pública e à sala de Jardim de Infância da 

Santa Casa da Misericórdia de Mértola da rede privada. No Jardim de Infância do 

Penedo Gordo, o espaço era comum à outra sala do Jardim de Infância da rede pública. 

 

 

7.1.2. Descrição etnográfica 

  

O registo tecnológico como sistema de recolha de informação implica a 

execução de duas fases: a filmagem e a transcrição das gravações. Esta última fase 

caracteriza-se por ser a mais custosa em termos de tempo e de esforço e requer tomar 

uma série de decisões prévias ao seu início. Uma delas é o grau de exaustividade que se 

segue na transcrição dos comportamentos interpessoais das crianças em idade pré-

escolar. Contudo, quanto maior for o grau de exaustividade, maior o grau da validade 

das observações realizadas. 

 

 A utilização do método etnográfico implica a realização de um registo e análise 

de comportamentos e atitudes, que por sua vez se transcrevem em descrições exatas, 

minuto a minuto, do que as crianças disseram e fizeram. 
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 Quanto às transcrições dos dados observados há que reconhecer que na prática 

levantou certos problemas. Um dos mais importantes foi o tempo. Pois, a existência de 

muitas horas de vídeogravação para visionar, aliado ao facto de o investigador ter de 

gravar, transcrever, analisar e interpretar, provoca um enorme desgaste físico e 

psicológico no investigador, por todas as tarefas recaírem sobre a mesma pessoa. 

 

 Tendo em conta estas dificuldades e, após ter finalizado todo o processo de 

gravação, procedeu-se ao visionamento e à transcrição detalhada de cada sessão. 

 

Cada gravação era diferente, o nível de relação interpessoal estabelecida por 

cada criança para com as outras, os espaços físicos utilizados, sala de atividades, ginásio 

e recreio, sendo que estes últimos pelas características próprias destes espaços como: o 

tamanho, a localização, a abertura ao exterior, etc., por vezes dificultavam a 

compreensão das conversas tidas entre as crianças. 

 

Inúmeras foram as horas utilizadas na transcrição de cada sessão de 

vídeogravação. A descrição do processo seguido na execução desta tarefa, pode ilustrar 

a dificuldade e complexidade do mesmo, assim como justificar o tempo investido no 

mesmo.  

 

Não foi o cansaço nem o desgaste que acompanharam este processo 

(Zimmermann, 1992) que tornaram esta fase da investigação mais lenta e demorada, 

mas as incertezas, as hesitações, as dúvidas, que colocávamos acerca da utilidade, 

relevância deste estudo no âmbito educativo. Felizmente, as conversas com a 

orientadora da tese e com as educadoras dos jardins de infância, forneciam-nos outros 

pontos de vista que muitas vezes, não lhes dávamos tanta atenção, mas que por outro 

lado, nos davam alento para continuar em frente. 

 

As descrições etnográficas extraídas a partir da observação, assim como as 

interpretações extraídas das mesmas, foram confrontadas com os dados obtidos nas 

entrevistas e questionários, conseguindo-se assim a triangulação e validade dos dados 

mediante a utilização de três técnicas distintas de recolha de dados. 
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O processo de triangulação consiste na confrontação dos dados obtidos mediante 

uma variedade de fontes. Para a análise destes dados,  a  estratégia metodológica da 

triangulação dos  dados recolhidos através das fontes já referidas permite, 

simultaneamente, uma maior validade dos dados e uma inserção mais aprofundada 

dos  pesquisadores  no contexto de onde emergem os factos, as falas e as ações dos 

sujeitos. 

 

 

7.1.3. Categorização 

 

A utilização da vídeogravação como instrumento de recolha de informação gera 

um enorme volume de dados, os quais se tornam difíceis de analisar sem uma 

organização ou estrutura prévia. Anguera (1988, citado em Fernández Antelo, 2006) 

comenta que a melhor opção para evitar erros e imprecisões, tanto na descrição das 

observações como na análise das anotações derivadas da mesma, é fazer a 

sistematização dos dados através da elaboração de um sistema de categorias. Stake 

(2000) acrescenta ainda que a categorização dos dados facilita a compreensão do objeto 

de estudo, mais do que a interpretação direta das informações recompiladas com 

critérios claros de organização. 

 

No nosso estudo, as categorias iniciais que tínhamos previsto, foram-se 

perfilando e ampliando à medida que avançávamos com a codificação e a análise dos 

dados. 

 

Segundo Anguera (1988), a flexibilidade e a adaptação devem caracterizar um 

sistema de categorias, devem também implicar um esforço na elaboração de categorias 

de maneira que sejam simples. Esta simplicidade é definida por Padilla em termos de 

‘rentabilidade’, “en tanto sean versátiles y susceptibles de ser aplicados (los sistemas de 

categorías) a muchas situaciones distintas” (Padilla, 2002, p.91, citado em Fernández 

Antelo, 2006). 

 

Anguera (1991) define as categorías como “el resultado de una serie de 

operaciones cognitivas que llevan al establecimiento de clases entre las cuales existen 

unas relaciones de complementariedad, establecidas de acuerdo con un criterio fijado 
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al efecto, y donde cada una de ellas cumple a su vez requisitos internos de equivalencia 

en atributos esenciales, aunque pueda mostrar una gama diferencial o heterogeneidad 

en su forma” (Anguera, 1991, p.120, citado em Fernández Antelo, 2006). 

 

Fruto dessa atividade cognitiva, da revisão bibliográfica realizada e dos dados 

conseguidos a partir das videogravações das crianças, surge a seguinte listagem de 

categorias: 

 

1) Idade: 

- Mesma idade 

- Idade diferente 

 

 

2) Género: 

- Mesmo género 

- Género diferente 

 

 

3) Conhecimento do outro: 

- Comportamento social positivo 

- Comportamento social negativo 

 

 

4) Tipos de interação: 

- Relação complementar 

- Relação simétrica 

 

 

7.2. A entrevista 

 

A entrevista, enquanto processo interativo, ocorre entre duas ou mais pessoas, 

através da qual se pode obter informação subjetiva do entrevistado (Aguirre, 1995), 

neste estudo, utilizou-se uma entrevista denominada de estruturada, cuja característica 
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principal reside na existência de um guião previamente estabelecido, com um formato e 

uma ordem concreta.  

 

As entrevistas realizadas às docentes seguem um guião comum a todas elas. Em 

relação às perguntas mencionadas no referido guião, classificam-se de abertas e 

semiabertas, as quais se completam com reflexões e opiniões. Gorden (1987) e 

Silverman (2001) são de opinião de que o seguir-se um guião maximiza a validade da 

entrevista como instrumento de recolha de dados. 

 

As questões realizadas às entrevistadas, a partir do guião estabelecido, 

encontram-se agrupadas da seguinte maneira: 

 

- Conhecimento da experiência profissional da docente: 

 

- Há quantos anos está nesta profissão? 

  

- Interpretação da docente, quanto à escolha dos grupos de pares, efetuada pelas 

crianças: 

 

- O que é que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira 

em detrimento de outros? 

- Considera que essa escolha se mantém ao longo da frequência do jardim de infância? 

  

- Opinião da docente sobre a utilização do brincar e sua importância nas relações 

interpessoais: 

 

- Considera que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos outros? 

- Na sua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

- Considera que uma criança escolhe outras que goste das mesmas brincadeiras? 

- Conhecimento da docente quanto à organização e estrutura das relações 

estabelecidas entre as crianças: 

 

- Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam 

de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 
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- Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

- Considera que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

- Considera que as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

- Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de conflito? 

- Considera que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em função da 

aceitação dos outros? 

 

 - Interpretação da docente quanto aos fatores que influenciam a escolha das 

relações entre as crianças: 

 

- Na sua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com 

o seu autoconceito? 

- Na sua opinião, as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

- Considera que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças? 

- Na sua opinião a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento? 

- Considera que a idade pode ter alguma influencia nas escolhas da criança; ou seja, 

uma criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

- Considera que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona? 

- Considera que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

- Quanto ao género, na sua opinião ele influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os 

meninos com os meninos?  

- Considera que o género de uma criança condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

 - Interpretação da docente quanto ao papel desempenhado pelo jardim de 

infância no relacionamento interpessoal das crianças: 

- Na sua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo 

de relações que a criança estabelece com outras? 

- Considera que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 
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- Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado da influência do 

Jardim de Infância? 

- Na sua opinião os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

- Na sua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças de diferentes etnias? 

- Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

- Na sua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

 - Formação recebida em relações interpessoais e interesse em receber formação 

sobre esta temática: 

 

- Sente necessidade de formação sobre as relações interpessoais entre crianças de idade 

pré-escolar? 

- Teve bastante formação, conhecimentos adquiridos na tua formação inicial ou através 

dos complementos? 

 

 - Comentário da docente sobre as relações interpessoais: 

 

- Quer fazer alguma sugestão ou dar algum comentário sobre esta temática? 

 

 Em relação ao processo de transcrição, a utilização de um gravador de áudio 

como instrumento substituto de anotações contínuas, permite recolher fielmente e com 

toda a exatidão as respostas da entrevistada. O áudio gravador inclui o registo de 

repetições, monossílabos com valor enfático, tempos verbais inacabados, palavras 

inacabadas, etc. Deste modo, incrementa-se a qualidade das transcrições e reforçam-se 

os critérios de validade (Goetz & LeCompte, 1988). O uso do gravador de áudio evita 

que a investigadora limite drasticamente o seu contacto visual com o interlocutor ao ter 

que tomar notas de tudo o que se dizia. 
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7.3. O questionário 

  

A necessidade de comparar e contrastar os dados obtidos na entrevista e na 

observação, para conferir maior credibilidade e validade, conduz-nos à utilização do 

questionário como técnica de recolha de dados.  

 

Um aspeto que tivemos em conta antes de entregar o questionário às docentes, 

foi a ausência da investigadora durante o preenchimento do mesmo. Se, por um lado, a 

presença da investigadora iria permitir contextualizar e clarificar o conteúdo do 

questionário; por outro lado, poderia ser um elemento de pressão e de nervosismo que 

apressaria as respostas das educadoras e reduziria o tempo de reflexão que algumas 

delas necessitariam.  

 

Foi elaborado um pré-questionário que foi testado a duas educadoras diferentes 

das escolhidas, mas com características idênticas, ou seja, docentes da rede pública, no 

sentido de perceber se as questões eram claras e pertinentes, de modo a garantir que as 

questões tivessem o mesmo significado para todas e que os diferentes aspetos da 

questão tivessem sido bem abordados. Não se tendo verificado qualquer tipo de 

dificuldade no preenchimento do pré-questionário, procedemos então à aplicação dos 

questionários. 

 

O mesmo é constituído por um conjunto de questões consideradas relevantes no 

sentido de obter o máximo de informação possível num curto período de tempo. 

 

O questionário é constituído por três grupos, sendo o primeiro grupo o da 

caracterização, constituído por seis questões, sendo três delas de resposta com espaço a 

preencher e as restantes três de resposta por listagem no sentido de caracterizar o grupo 

de educadoras. O segundo grupo o da situação profissional, com duas questões de 

resposta por listagem. E o terceiro grupo constituído por vinte e sete questões, sendo 

uma de resposta por listagem e as restantes são respostas fechadas com escalas de cinco 

níveis sobre as relações interpessoais das crianças em idade pré-escolar. 

 

Grupo I – Caracterização 

Questão 1: Sexo 
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Questão 2: Idade 

Questão 3: Nacionalidade 

Questão 4: Naturalidade 

Questão 5: Localidade da residência 

Questão 6: Habilitação académica 

 

 

Grupo II – Situação profissional 

Questão 7: Indique a sua situação 

Questão 8: Indique o seu tempo de serviço 

 

Grupo III – Relações interpessoais 

Questão 9: Na sua opinião, o que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de 

brincadeira em detrimento de outros? 

Questão 10: Considera que essa escolha mantém-se ao longo da frequência do Jardim de 

Infância? 

Questão 11: Considera que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros? 

Questão 12: Na sua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos 

vivenciados através do brincar? 

Questão 13: Considera que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras? 

Questão 14: Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que 

gostam de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

Questão 15: Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

Questão 16: Considera que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

Questão 17: Considera que as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

Questão 18: Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de 

conflito? 

Questão 19: Considera que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em 

função da aceitação dos outros? 

Questão 20: Na sua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada 

com o seu autoconceito? 

Questão 21: Na sua opinião, as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

Questão 22: Considera que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem 

mais facilidades em se relacionar com as outras crianças? 
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Questão 23: Na sua opinião, a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, 

está relacionada com o seu comportamento? 

Questão 24: Considera que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, 

uma criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

Questão 25: Considera que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona? 

Questão 26: Considera que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

Questão 27: Quanto ao género, na sua opinião ele influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas 

e os meninos com os meninos? 

Questão 28: Considera que o género de uma criança condiciona a escolha das suas 

brincadeiras? 

Questão 29: Na sua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o 

tipo de relações que a criança estabelece com outras? 

Questão 30: Considera que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

Questão 31: Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado da 

influência do Jardim de Infância? 

Questão 32: Na sua opinião os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças 

se relacionam? 

Questão 33: Na sua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças de diferentes etnias? 

Questão 34: Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

Questão 35: Na sua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos 

e afetivos? 

 

No nosso estudo, o questionário foi uma maneira de recolher informação de uma 

forma rápida e clara sobre as opiniões das docentes. Pretendemos com ele verificar a 

firmeza das interpretações ou opiniões que as docentes deram durante a entrevista.  
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1. Apresentação do Processo do Estudo de Casos 

 

O processo metodológico seguido neste estudo, apresenta-se da seguinte 

maneira: 

 

1. Descrição etnográfica dos comportamentos interpessoais das crianças. O registo das 

observações através da vídeogravação permite descrever exatamente os 

comportamentos que as crianças manifestam. 

 

2. Categorização dos comportamentos interpessoais. Extraídos os dados das 

observações realizadas, procedeu-se ao seu agrupamento num sistema de categorias que 

se vai construindo e ajustando à medida que se avança no processo de análise. 

 

3. Análise e confrontação dos dados obtidos através das observações, das entrevistas e 

dos questionários. A triangulação dos dados obtidos mediante estas três técnicas de 

recolha de informação, permite-nos comprovar o grau de validade das observações. 
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2. Estudo de casos 

 

2.1. Caso 1. Jardim de Infância de Mértola 

2.1.1. Descrição etnográfica, entrevista e questionário 

 

As transcrições completas dos dados procedentes da observação através da 

vídeogravação, entrevistas e questionários, apresentam-se nos anexos. Não obstante, na 

análise dos dados recorremos a citações textuais extraídas das referidas transcrições. 

Pelo que seguidamente apresentamos o significado dos acrónimos que utilizámos para 

fazer referência ao documento e onde se pode encontrar a informação que 

mencionamos. 

 

Tabela 5. Acrónimos utilizados na análise dos dados 

Acrónimo Significado 

D.E. Descrição etnográfica 

E15 Pergunta 15 da entrevista 

Q25 Pergunta 25 do questionário 

1 Jardim de Infância de Mértola 

2 Jardim de Infância do Penedo Gordo 

 

 

2.1.2. Categorização dos comportamentos interpessoais 

 

A partir da análise das observações, elaboraram-se categorias, as quais se 

dividiram em subcategorias. 

 

Tabela 6. Categorias e Subcategorias 

Categoria Subcategoria 

Idade 
- Mesma idade 

- Idade diferente 

Género 
- Mesmo género 

- Género diferente 

Conhecimento do outro 
- Comportamento social positivo 

- Comportamento social negativo 

Tipos de interações 
- Relação complementar 

- Relação simétrica 
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2.1.3. Análise e Confrontação dos Dados Obtidos através das Observações 

por Vídeogravação, das Entrevistas e dos Questionários 

 

Extraídos os dados provenientes das diferentes fontes de informação utilizadas 

neste trabalho, procedemos seguidamente à sua comparação e estudo conforme as 

categorias de análise estabelecidas. 

 

a) Idade 

 

RECREIO 

 

No espaço exterior do recreio, espaço este em que o adulto não interferia na 

formação de pares das crianças e intervinha só quando estritamente necessário, pode-se 

observar que as crianças apresentaram entre si, na sua formação de pares, vários tipos de 

jogos. 

 

Em jogos cooperativos com regras, ou seja, em jogos em que é necessário 

coordenar esforços para atingirem metas comuns, como é o caso do futebol, participam 

crianças de várias idades, significa isto que tanto participam crianças mais velhas como 

crianças mais novas, este tipo de jogo abrange todas as idades que constituem o grupo 

de crianças que frequenta o jardim de infância. 

 

«O Manuel (4,7), o Rafael (6,0), o João 2 (3,11) e o Luís (6,2) estão a jogar à bola no 

cimento, em frente à sala. O Luís (6,2) marca um golo, abraça o João 2 (3,11) e levanta-

o do chão. O Miguel 2 (5,9) vai ter com o grupo que está a jogar à bola, assim como o 

Miguel 3 (3,8).» D.E. 1.89 (p. 9) 

 

Nos jogos cooperativos, participam crianças de todas as idades; no entanto, no 

desenrolar da atividade, as crianças mais velhas preferem outras crianças mais velhas, 

tentando ter o controlo do jogo, não partilhando o objeto (bola) com as restantes 

crianças mais novas. 

 

«O Rafael (6,0) atira a bola e o Miguel 2 (5,9) apanha-a, este volta a atirá-la e quem a 

apanha é novamente o Rafael (6,0) que a atira e vai para o Miguel 2 (5,9), o Luís (6,2) 

vai ter com ele mas ele afasta-o, pegando na bola e desviando-se, bate com a bola várias 
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vezes no chão para a lançar, chuta-a e agarra-a, não dando a bola a ninguém.» D.E. 1.90 

(p. 9)  

 

Nesses jogos cooperativos, as crianças mais velhas coordenam com as crianças 

mais novas em função do mesmo objetivo, mas isso não quer dizer que continuem a 

coordenar sempre com a mais nova, ao longo do jogo. Pois, as crianças mais novas 

solicitam a interação no jogo às crianças mais velhas, mas sem sucesso, uma vez que as 

crianças mais velhas as ignoram. Apesar de as crianças mais velhas procurarem crianças 

mais novas para participarem em jogos cooperativos, como o futebol, verifica-se que 

quando as crianças mais novas fazem sugestões, estas são ignoradas pelas crianças mais 

velhas. 

 

«O João 1 (5,1) junta-se ao Miguel 3 (3,8) e ao Manuel (4,7) a brincar à bola. O João 1 

(5,1) chuta a bola e os outros vão atrás. O Manuel (4,7) diz: “Eh pá, manda já. Manda 

já!”» D.E. 1.49 (p. 5) 

 

«O Miguel 3 (3,8) diz para o João 1 (5,1) quando estavam no cimento em frente à 

Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola: “Vamos jogar aqui à 

sombrinha”. O João 1 (5,1) continua a chutar, sem deixar os outros tocarem na bola, 

tropeça e cai. O Miguel 3 (3,8) agarra na bola, levanta o braço direito e grita ééé!» D.E. 

1.50 (p. 5) 

 

As educadoras MD, AS e PA consideram que nos jogos cooperativos participam 

crianças de várias idades, no entanto são de opinião que no decorrer dos referidos jogos, 

as crianças mais velhas preferem crianças da mesma idade, não valorizando a prestação 

e as ideias das crianças mais novas. 

 

«Normalmente na formação das equipas, a idade não influencia a escolha dos parceiros; 

principalmente, quando o número de parceiros da equipa tem que ser elevado, 

verificando-se no entanto, no desenrolar do jogo que os mais velhos privilegiam os 

colegas da mesma idade porque as suas aptidões a nível físico são mais parecidas pois 

se ele atirar a bola a um mais pequeno ele pode não conseguir dominar, ou agarrar. 

Embora as crianças mais novas tentem participar ativamente no jogo dando sugestões, 

às vezes os mais velhos não lhes ligam.» E. MD.27 (p. 71) 
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«Embora na formação das equipas não se note muito a influencia do fator idade, este 

revela-se mais durante o decorrer da atividade, porque os mais velhos ignoram os 

meninos novos tanto nos passes de bola como nas ideias que eles dão.» E. AS.26 (p. 79) 

 

«Normalmente, para escolher quem pertence à sua equipa, não se nota muito a 

influência da faixa etária; isto é as mais velhas também escolhem crianças mais novas. 

No entanto, no decorrer da atividade são as opiniões das mais velhas que prevalecem, 

mesmo que as crianças mais novas estejam ao mesmo nível de desempenho. As crianças 

mais velhas cooperam mais entre si.» E. PA.32 (p. 87) 

 

Verifica-se também que nos jogos cooperativos, algumas crianças mais velhas 

põem em causa os resultados obtidos por uma criança mais nova, contudo, as outras 

crianças mais velhas defendem e apoiam os resultados obtidos pela criança mais nova. 

Neste tipo de jogo, as crianças mais velhas fazem cumprir as regras do jogo, respeitando 

a vez das crianças mais novas, quando é a vez delas jogarem. 

 

«Os outros todos estavam à volta do Miguel 2 (5,9) que estava agarrado à bola e não a 

dava a ninguém, só a deu ao João 2 (3,11) quando este chegou ao pé deste. O João 2 

(3,11) pegou na bola e começou a correr, chegou ao meio do campo, pousou-a e deu-lhe 

um pontapé….» D.E. 1.99 (p. 10) 

 

Há também crianças mais novas, que nos jogos cooperativos, procuram o adulto 

para que este altere as regras estipuladas, de acordo com os seus interesses; mesmo que 

o adulto lhes explique novamente as regras, as crianças mais novas, desejam que o jogo 

se desenrole de acordo com os seus desejos, acabando por serem ignorados pelas 

crianças mais velhas, por quererem alterar as regras sem que os outros o desejem. 

 

«… A educadora diz ao Miguel 3: “Então tens que tomar conta da bola”.  

O Miguel 3 (3,8) responde: “Então eles não me dá-me”.  

A educadora: “Não! O guarda-redes não anda atrás da bola, não deixa é a bola passar”. 

Miguel 3: “Deixa”.  

A educadora: “Onde é a baliza?”.  

Miguel 3: “É além”.  

A educadora: “Então tens que estar lá”.  

Miguel 3: “Mas eles não me dão a bola”.  

A educadora: “O guarda-redes não é para dar a bola” 

Miguel 3: “É, é, é”.  

A educadora: “Então vai combinar com eles”.  
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O Miguel 3 (3,8) dirige-se na direção deles e diz: “Eu também jogo!”, mas os outros 

continuam a andar ignorando-o.» D.E. 1.101 (p. 10) 

 

Mas, as crianças mais novas não procuram apenas o adulto para que este altere 

as regras dos jogos cooperativos, elas procuram-no também para que este as ajude a 

resolver os problemas que não conseguem solucionar, quando não conseguem que as 

outras crianças com quem estão a brincar, em especial as mais velhas a darem-lhes 

atenção, a fazerem o que elas pretendem ou a interagirem com elas. Quando uma 

criança mais nova procura o adulto, outra da mesma idade tenta ajudá-la a ultrapassar as 

dificuldades. Mas, não são só as crianças mais novas que procuram o adulto, as crianças 

mais velhas também o fazem, mas neste caso, para que o adulto as ajude a cumprir as 

regras já estabelecidas, com as outras crianças da mesma idade. 

 

«O Rafael (6,0) encontra uma tira de plástico enterrada na areia, pega nela, abana-a e 

começa a trautear “lá, lá, lá, lá” 

Eduardo (6,4): “Ai, isso é porcaria” 

O Luís (6,2) arranca ao Rafael (6,0) a tira de plástico da mão e atira-a para o chão. 

O Eduardo (6,4) dirige-se à educadora: “Paula, isso é porcaria” 

A educadora: “Então lixo, lixo” 

O Rafael (6,0) começa a escavar, o Luís (6,2) também.» D.E. 1.113 (p. 12) 

 

As educadoras MD, AS e PA são unânimes ao considerar que as crianças mais 

novas recorrem mais frequentemente ao adulto do que as crianças mais velhas, para que 

este as ajude a solucionar situações que não conseguem resolver. 

 

«Vê-se com mais frequência as crianças pequenas recorrerem mais ao adulto para 

resolverem os seus problemas; no entanto, não quer dizer que os mais velhos também 

não o façam.» E. MD.28 (p. 71) 

 

«Eu acho que as crianças mais novas são as que recorrem mais ao adulto porque são o 

elo mais fraco.» E. AS.27 (p. 79) 

 

«Normalmente quem mais recorre à ajuda do adulto em situações de dificuldade, são as 

mais novas porque ainda não conseguem resolver por si próprias os conflitos. Por vezes 

também recorrem às crianças mais velhas e com maior autonomia e responsabilidade.» 

E. PA.33 (p. 87) 
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No espaço exterior do recreio, além de jogos cooperativos, também se observou 

a existência de jogos associativos, ou seja, jogos nos quais as crianças partilham objetos, 

trocam de brinquedos, em que cada um segue a iniciativa do outro, mas sem adotarem 

papeis distintos, nem cooperarem para atingirem uma meta. Em situações de jogo 

associativo, como o brincar na areia com pás, as crianças mais velhas procuram crianças 

mais novas para brincarem juntas. 

 

«A Raquel 2 (4,4) e a Raquel 1 (6,3) passam a correr. A Raquel 1 (6,3) leva um balde e 

uma pá e a Raquel 2 (4,4) leva uma pá e duas formas e vão se sentar no cimento em 

frente à Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a brincar na 

areia.» D.E. 1.52 (p. 6) 

 

Contudo, nem sempre são as crianças mais velhas que procuram as mais novas 

no jogo associativo, também existem ocasiões em que as crianças mais novas procuram 

as crianças mais velhas para participarem nesse tipo de jogo. 

 

«O João 2 (3,11) dirige-se para junto do David (5,0), João 1 (5,2) e Miguel (3,9) que 

estão a encher o carro de mão de areia.» D.E. 1.116 (p. 12) 

 

Para Bandura (1986,1997) as crianças não são concebidas como seres passivos, 

dirigidos por pulsões ou forças externas. Ao contrário, agem sobre o ambiente, 

interpretam e organizam os estímulos, comportam-se como seres inteligentes. 

 

Na entrevista, para PA, a influência da idade na escolha das brincadeiras nem 

sempre é relevante, dependendo mais da maturidade do que da idade, podendo as 

crianças serem da mesma idade e não terem o mesmo desenvolvimento, daí uma criança 

procurar mais outra que tenha um desenvolvimento semelhante ao seu. 

  

«É assim, à medida que a criança cresce vai crescendo também mais em termos de 

brincadeiras, portanto é natural que as brincadeiras que têm aos 5 anos sejam diferentes 

das que têm aos 3 anos, não é, daí que eu acho que a idade seja um fator que algumas 

vezes pode influenciar. Também o desenvolvimento individual de cada um não é igual 

ao de outra criança, não quer dizer que isto aconteça sempre, pode acontecer algumas 

vezes.» E. PA.31 (p. 87) 

  



__________________________________    CAPÍTULO V    ___________________________________ 
 

436 

PA no questionário coloca em evidência a idade como reflexo da maturidade da 

criança nas suas opções para escolher a brincadeira. 

  

«A idade de uma criança influencia muitas vezes a escolha das suas brincadeiras.» Q26 

PA.4 

 

Nesses jogos associativos, as crianças da mesma idade, partilham os brinquedos 

que têm com a que não tem, para que possa participar. 

 

«… O Rafael (5,11) dirige-se à Bruna (5,4) que tinha duas pás de areia nas mãos e 

estende a mão para ela lhe dar uma. A Bruna (5,4) dá-lhe uma pá de areia.» D.E. 1.12 (p. 

2) 

 

«A Bruna (5,4) e o Eduardo (6,2) ficam na primeira carruagem e o Rafael (5,11) vai 

para a segunda carruagem e começam a limpar o chão das carruagens que tinham areia 

e folhas….» D.E. 1.13 (p. 2) 

 

Na entrevista, a educadora MD considera que as crianças não se relacionam 

exclusivamente com crianças da sua idade. 

 

«Não, raramente porque no meu grupo as crianças mais velhas gostam de brincar com 

as mais novas para as proteger.» E. MD.24 (p. 71) 

 

A opinião da educadora MD, no questionário, vem de encontro há que teve na 

entrevista, reafirmando que as crianças relacionam-se com outras de idades diferentes 

da sua.  

 

«A idade influencia algumas vezes nas escolhas da criança.» Q24 MD.3  

 

No entanto, MD pensa que a idade influencia as escolhas das crianças entre si, 

considerando que as crianças à medida que crescem tendem a escolher outras crianças 

do mesmo género. 

 

«Isso sim, os rapazes tentam relacionar-se mais com os rapazes, porque também as 

brincadeiras são mais … portanto muitas vezes.» E. MD.25 (p. 71) 
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A resposta assinalada pela MD no questionário, está de acordo com a opinião 

revelada na entrevista uma vez que existem situações em que a idade se encontra 

relacionada com o género. 

 

«A idade de uma criança influencia algumas vezes a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona.» Q25 MD.3 

 

Outro tipo de jogo que se observou no recreio, foi o jogo paralelo, ou seja, a 

existência de situações em que a criança imita o comportamento dos outros, brinca junto 

às outras crianças, mas não com as outras crianças, veja-se quando estavam a brincar na 

areia, uma criança mais nova apresenta um jogo paralelo, seguido de um jogo solitário, 

quando as restantes crianças decidem ir embora. No jogo paralelo, as crianças da mesma 

idade, aproximam-se uma da outra, mas não interagem uma com a outra, apenas 

partilham o mesmo espaço, sem desejarem participar na brincadeira, uma com a outra. 

 

«A Maria (4,0) está sentada no lancil a brincar na areia ao lado da Andreia (4,9) que 

também está sentada no lancil.» D.E. 1.105 (p. 11) 

 

Também acontece, crianças de várias idades de 3 e 5 anos, participarem em 

conjunto na mesma brincadeira e não inserirem outra de idade intermédia de ambos na 

brincadeira, acabando por ser ignorada e por optar por um jogo paralelo. 

 

«À sombra de outra árvore está o João 2 (3,11), o Miguel 3 (3,9), o David (5,0) e o João 

1 (5,2) a escavarem na areia. O Manuel (4,8) chega com um balde e uma pá. Começa a 

bater com a pá no balde para chamar a atenção dos outros, mas sem sucesso. O João 1 

(5,2) vai-se embora. O Manuel (4,8) começa então a encher o balde com areia, enquanto 

que os outros estão a pôr areia para dentro de um carro de mão.» D.E. 1.109 (p. 12) 

 

Na formação de pares, há situações em que a criança brinca com outras que têm 

a mesma idade e há situações em que a criança brinca com outras de idade diferente, 

mas isso não significa que a criança brinque sempre com outras, pois também há 

ocasiões em que a criança prefere brincar sozinha, num jogo solitário, sem demonstrar 

interesse e fazer esforço por se relacionar com outros: 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia….» D.E. 1.88 (p. 9) 
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Apesar de Parten (1932) considerar que a tendência evolutiva leva a uma 

diminuição progressiva das atividades não sociais (do jogo solitário e de espectador, 

num primeiro momento, e a seguir do jogo paralelo) havendo um aumento progressivo 

das atividades propriamente sociais (as associativas e as cooperativas), nem sempre isso 

acontece, pois essa criança (a Andreia) com essa idade noutras ocasiões, prefere brincar 

sozinha. 

 

«… está a Andreia (4,9) a encher sozinha um balde de areia….» D.E. 1.27 (p. 3) 

 

Os estudos posteriores de Hartup (1992b) consideram que a atividade social ao 

longo dos anos está cada vez mais repleta de atividades associativas e cooperativas, 

contudo, a atividade de solitário, de espectador e de jogo em paralelo permanecem em 

níveis relativamente altos. 

 

O jogo solitário, não é uma característica única de crianças mais novas. As 

crianças mais velhas também apresentam momentos de jogo solitário, sem terem 

intenções de brincarem com outras crianças da mesma idade ou idade diferente. 

 

«… o João 1 (5,1) que está sentado à sombra a brincar sozinho, mas não lhe diz nada, 

volta as costas e vai novamente atrás da bola.» D.E. 1.46 (p. 5) 

 

O jogo de espectador é, nestas idades, uma ferramenta muito útil para a criança 

aprender o que os outros fazem, compreender a situação social e serve para a criança 

incorporar a atividade (Hartup, 1983; Howes & Matheson, 1992). Quando uma criança 

participa de forma competente num grupo, significa que muitas vezes, observou 

primeiro o que os outros estavam a fazer; a seguir, aproximava-se das outras crianças 

que estavam a brincar (jogo paralelo) e finalmente, participa nas atividades associativas 

ou cooperativas. Para a criança, observar e jogar paralelamente não são, 

necessariamente, condutas imaturas, uma vez que, sequenciadas com outras, podem 

significar uma maneira competente de ter acesso a situações complexas. 

 

As crianças mais novas apresentam um jogo de espectador, sendo este 

diferenciado quer do jogo solitário, quer do jogo paralelo. 
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«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a 

Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola 

saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola.» 

D.E. 1.91 (p. 9) 

 

Contudo, o jogo de espectador não é uma característica apenas das crianças mais 

novas, pois as crianças mais velhas quando formam grupos de pares para participarem 

na mesma brincadeira, também se verifica a existência de uma dessas crianças da 

mesma idade, a observar as outras a brincarem, para compreender a sequência, o 

desenrolar da brincadeira. 

 

«O Rafael (6,0), o Eduardo (6,4) e o Francisco (5,9) estão a escavar na areia com as pás, 

o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, chega o Luís (6,2) com uma pá e começa a 

escavar, mas levanta-se de imediato, seguido do Francisco (5,9) e do Rafael (6,0).» D.E. 

1.107 (p. 11) 

 

«Os dois tentam pegar no carro de mão mas não conseguem, trocam de posição e os 

dois conseguem arrastar o carro de mão. O David (5,0) começa a tirar areia de dentro do 

carro com a pá. O João 1 (5,2) observa-o, arrastam novamente o carro mais um pouco. 

Ambos começam a tirar areia de dentro do carro com as pás.» D.E. 1.119 (p. 13) 

 

Ao longo das observações por videogravação, houve também situações em que 

crianças mais velhas procuravam uma criança mais nova para lhe dar afeto e carinho. 

 

«…Na primeira carruagem está a Mafalda (6,0) com a Maria (4,0) ao colo e a Inês 

(6,2) ….» D.E. 1.67 (p. 7) 

 

Todavia, as crianças de idade intermédia nem sempre aceitam de bom grado a 

atitude das crianças mais velhas, tentando separar a criança mais velha da mais nova, 

chegando a agredir a criança mais nova. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com a 

Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 (3,10) 
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regressa ao grupo. A Mafalda (6,0) afasta-se e a Margarida 2 (4,5) vai atrás dela.» D.E. 

1.16 (p. 2) 

 

As crianças mais velhas em conjunto com as crianças mais novas, combinam e 

criam entre si jogos com regras, para brincarem juntas, no espaço dos baloiços, quando 

estes são em número insuficiente para todas andarem ao mesmo tempo, arranjando uma 

brincadeira em que todas participem. 

 

«A Rita (5,1) começa a andar de baloiço, a Margarida 2 (4,5) está encostada ao baloiço 

a combinar com a Mafalda (6,0) e a Raquel 2 (4,4), um jogo feito com os baloiços. A 

Margarida 2 (4,5) indica com o braço, a direção que a Mafalda deve seguir. A Mafalda 

(6,0) passa e a Margarida 2 (4,5) diz para a Raquel 2 (4,4): “Passa!, Vai para ali!” ao 

mesmo tempo que aponta com o braço. A Raquel 2 (4,4) passa.» D.E. 1.126 (p. 3) 

 

As crianças mais velhas procuram-se umas às outras para realizarem e 

desenvolverem em conjunto brincadeiras; contudo, apesar de serem todos da mesma 

idade não significa que deem atenção uns aos outros, no entanto, gostam de partilhar 

entre si as descobertas que fazem, como os bichos que encontram. 

 

«O Rafael (5,11) diz para o Eduardo (6,3): “Eduardo, olha lá o que é que eu tou a fazer”. 

O Eduardo (6,3) não lhe deu atenção e continuou a tirar areia. O Francisco (5,8) 

levanta-se e vai mostrar ao Miguel 1 (5,8) e ao Luís (6,1) um bicho que estava dentro da 

pá: “Olha aqui um bicho.”, e vai mostrar também ao Eduardo (6,3). O Francisco (5,8) 

põe o bicho em cima do comboio.» D.E. 1.33 (p. 4) 

 

Também em brincadeiras de construção, se verifica que participam crianças de 

várias idades, dos 3 aos 6 anos. 

 

«O David (4,11) está com o João 2 (3,11) e o Eduardo (6,3) debaixo da ponte de 

madeira à sombra desta a fazerem uma construção na areia.» D.E. 1.40 (p. 4) 

 

Em brincadeiras que envolvam mais tonicidade muscular ao nível dos membros 

superiores, um maior desenvolvimento motor, como brincar com argolas, apenas 

participam nesta atividade motora crianças de 4, 5 e 6 anos. O brincar nas argolas, é 

uma brincadeira que envolve a vez do outro, não passar à frente do outro, mas há 

crianças (de 5 anos) que não aguardam pela sua vez, passando à frente das outras 
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crianças mais velhas (de 6 anos) e das mais novas (de 4 anos), mesmo quando a mais 

velha as chama à atenção, não ocupam o seu respetivo lugar na fila, passando à frente de 

todas. 

 

«Na ponte passa pela Inês (6,2), pela Andreia (4,9) e pela Margarida 2 (4,5) e coloca-se 

no início da fila. A Mafalda (6,0) já tinha as argolas na mão. A Inês (6,2) fala com a 

Margarida 1 (5,1) e volta para trás a olhar para elas entre as escadas e a ponte a 

responder à Margarida 1 (5,1). A Rita (5,2) sobe as escadas, passa pela Inês (6,2) que 

está na fila.» D.E. 1.42 (p. 5) 

 

Posteriormente, também se verifica que as crianças mais velhas passam a não 

respeitar a vez na fila, passando à frente das restantes, sendo que quanto mais depressa 

executarem os movimentos, mais rapidamente voltam ao exercício. Observou-se 

também que as crianças mais novas, em brincadeiras que não estejam adequadas ao seu 

desenvolvimento motor, optam por não as realizar. 

 

«O Miguel 3 (3,9) e o João 2 (3,11) vão andar de baloiço, o João 2 não consegue subir e 

desiste afastando-se.» D.E. 1.123 (p. 13) 

 

Poletto e Koller (2002) afirmam que o desenvolvimento implica tarefas 

fundamentais, complexas e dinâmicas, ocorrendo pela interação de forças genéticas e 

ambientais, em que as crianças desenvolvem-se em interação com pessoas, instituições, 

creches, escolas, comunidades, famílias, entre outras. 

 

MD, na entrevista, é de opinião que existem diferenças no brincar das crianças 

mais velhas das crianças mais novas em função da idade. 

 

«Influencia muitas vezes, um menino que faça um percurso de Jardim de Infância, que 

chega aos 5 anos tem de facto brincadeiras diferentes de quando inicia o Pré-escolar.» E. 

MD.26 (p. 71) 

 

No questionário, MD opta por uma posição neutra, pois nem sempre considera 

que hajam diferenças no brincar consoante a idade da criança. 

 

«A idade de uma criança influencia algumas vezes a escolha das suas brincadeiras.» 

Q26 MD.3 
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AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Na educação física, o adulto já tinha alguma influência, uma vez que numas 

sessões, de educação física, escolhia para chefes de equipa crianças de várias idades 

diferentes e noutras sessões de educação física, escolhia crianças com idades 

semelhantes o que revela proporcionar ao restante grupo de crianças a existência de 

várias opções para constituírem a equipa, tendo por base a idade. Mas o adulto não 

intervém apenas na escolha das crianças para chefes de equipa, pois intervinha também 

na constituição de grupos, para os equilibrar por idade, género e número. A atitude do 

educador/adulto ao agrupar harmoniosamente o grupo, revela uma preocupação em 

constituir grupos heterogéneos quanto à idade, género e número de crianças, o que 

contribui para que haja uma interação entre todas as crianças independentemente do seu 

desenvolvimento.  

 

«As crianças que escolhe foram a Mafalda (6,1), o Manuel (4,8) e a Margarida 1 (5,1). 

As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem.» D.E. 1.231 (p. 21) 

 

«Para chefes de equipa a educadora escolhe o David (5,0), a Andreia (4,10) e o João 2 

(4,0).» D.E. 1.253 (p. 23) 

 

«A educadora dá um pano à Mafalda (6,1) e conto o número de elementos que a equipa 

tem.» D.E. 1.245 (p. 22) 

 

«Da equipa da Mafalda (6,1), a educadora retira o Luís (6,2) e o Rafael (6,0) para a 

equipa do Manuel (4,8) e o João 1 (5,1) para a equipa da Margarida 1 (5,1) e dá um 

pano ao Manuel (4,8) e outro à Margarida 1 (5,1), conto até três e eles começam a 

jogar.» D.E. 1.247 (p. 22) 

 

Quando uma criança de 5 anos, proposta pelo adulto/educador para chefe de 

equipa, não é escolhida pelas outras crianças mais velhas, ou pelas crianças mais novas 

ou pelas crianças da mesma idade, o adulto/educador escolhe dos outros grupos, os 

elementos e reorganiza as equipas quanto à idade, género e número de elementos de 

modo a que exista um equilíbrio ao nível de desempenho da atividade por parte da 

criança; por outro lado, se fossem as crianças a proporem outras crianças para chefes de 

equipa, existiriam crianças que nunca ou raramente seriam eleitas para essa função. O 

educador/adulto revela estar atento às relações interpessoais existentes entre as crianças 
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e tenta dar oportunidades aquelas crianças que as outras relegam para um segundo plano, 

ao escolher para chefes de equipa crianças cuja probabilidade de serem escolhidas por 

outras crianças, seria baixa ou nula. Por outro lado, o adulto é visto pelas outras crianças 

que já tinham feito a sua opção, quanto ao chefe de equipa escolhido, como alguém que 

lhes impõe uma equipa, quando para equilibrar as equipas, as retira e as coloca noutra 

equipa. No entanto, como adulto desempenha uma função educativa, revelando estar 

atento e ser conhecedor do grupo, criando oportunidades para que todas as crianças 

vivenciem e experimentem vários papeis sociais. 

 

«Atrás do David (5,0) não se colocou ninguém, então a educadora escolhe o Miguel 3 

(3,9) e o Miguel 1 (5,9), e envia o Manuel (4,8) para o grupo do João 2 (4,0), chama a 

Raquel 2 (5,0) para o grupo do David (5,0). O Rafael (6,0) e o Francisco (5,9) ficaram 

no grupo da Andreia (4,10).» D.E. 1.257 (p. 23) 

 

Algumas crianças de 4 anos, apesar de terem observado várias vezes outras 

crianças no papel de chefes de equipa, quando são selecionadas pelo adulto para 

desempenharem esse papel, aparentam desconhecer as funções inerentes a esse 

desempenho, o que não significa que seja extensivo a todas as crianças de 4 anos, pois 

outras crianças de 4 anos revelam conhecer as funções desse papel assim como o 

desenrolar da atividade proposta pelo adulto. 

 

«O Manuel (4,8) vai-se pôr ao lado da Mafalda (6,1) com as mãos atrás das costas, a 

seguir vai para ao pé da Margarida 1 (5,1), dá a volta por detrás da fila da Margarida 1 

(5,1), vai para o fim da fila da Mafalda (6,1), aí põe a mão esquerda na anca e vai-se 

colocar ao lado da Margarida 1 (5,1), atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.234 

(p. 22) 

 

«O Manuel (4,8) abandona a Raquel 2 (4,5), passa por trás das filas da Margarida 1 (5,1) 

e da Mafalda (6,1), chega à ponta do campo e volta.» D.E. 1.237 (p. 22) 

 

«Os chefes de equipa levantam-se do banco sueco, a educadora dá-lhes a bola e eles 

vão-se colocar na frente do material; do lado esquerdo ficou o João 2 (4,0), no meio a 

Andreia (4,10) e no lado direito o David (5,0).» D.E. 1.254 (p. 23) 

 

Altmann (2002), que fez pesquisas em aulas de educação física e observou que 

conforme os meninos e as meninas vão ficando mais velhos, a habilidade motora vai-se 
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diferenciando e distanciando-se, privilegiando os meninos em determinados tipos de 

atividade, com isso, a separação de grupos por sexo e idade nos jogos e nas brincadeiras 

vai-se acentuando, considerando que há uma diminuição da harmonia nas práticas 

corporais. Vários autores consideram que para as crianças que começam por se 

encontrar no jardim de infância, as diversidades do conjunto com que se depararam, 

manifestas na corporeidade que a idade e o género apresentam nos indivíduos, 

constituem-se, desde logo, em traços relevantes de reconhecimento das similitudes e das 

diferenciações percebidas ou atribuídas. É esse reconhecimento que lhes faculta a sua 

identificação como grupo e, ao mesmo tempo, lhes permite situarem-se a si próprios 

dentro dele (Corsaro, 1987, 1997; James, 1993; Passuth, 1987). 

 

De acrescentar que na constituição das equipas, verificou-se a existência de 

várias situações que se passam a referir. As crianças procuram outras crianças da mesma 

idade, mas nem sempre tal acontece, havendo também crianças mais velhas que 

escolhem crianças mais novas, assim como crianças mais novas que escolhem crianças 

mais velhas. Contudo, quando as crianças mais novas escolhem crianças mais velhas, 

nem sempre as crianças mais velhas aceitam que as crianças mais novas façam parte da 

sua equipa, uma vez que as consideram com menos aptidões para pertencerem à sua 

equipa, com receio que a equipa não fique em primeiro lugar, o que revela também a 

existência de um espírito competitivo assim como a consciência de que as crianças mais 

novas têm certas limitações, daí as crianças mais velhas desejarem para a sua equipa 

outras crianças que fisicamente tenham aptidões para obterem bons resultados. 

 

«Atrás da Margarida 1 (5,1) está apenas a Bruna (5,5) que a agarra pelo pescoço com os 

braços, abraçando-a.» D.E. 1.233 (p. 22) 

 

«A Rita (5,3) e a Raquel 2 (4,5) foram para trás do João 2 (4,0).» D.E. 1.256 (p. 23) 

 

«Atrás da Margarida 1 (5,1) colocam-se também a Inês (6,3); o David (5,0) acaba por ir 

para o grupo da Margarida 1 (5,1).» D.E. 1.236 (p. 22) 

 

«Atrás da Mafalda (6,1) colocaram-se o Eduardo (6,4), o Francisco (5,9), o Miguel 1 

(5,9), o Luís (6,2), o João 2 (3,11), o Rafael (6,0); o David (5,0) tenta ir para trás do 

Rafael (6,0), mas o Rafael (6,0) empurra-o com as mãos, fala alto com ele, torna a 

empurrá-lo mas desta vez, o David (5,0) também empurra o Rafael (6,0), o Rafael (6,0) 



__________________________________    CAPÍTULO V    ___________________________________ 
 

445 

torna a empurrá-lo, não se apercebendo os dois que a fila se tinha deslocado para o 

lado.» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

Na entrevista, a educadora PA acha que a idade não influencia a escolha de uma 

criança, ou seja, a criança faz a escolha do seu parceiro de brincadeira 

independentemente da sua idade. 

  

«Não, às vezes pode acontecer, mas não é muito comum penso eu.» E. PA.26 (p. 87) 

 

 A educadora PA mantém a sua opinião no questionário ao considerar que as 

crianças tanto brincam com outras da sua idade como com outras crianças de idade 

diferente. 

«A idade influencia algumas vezes nas escolhas da criança.» Q24 PA.3 

 

 A educadora PA considera também que a idade nem sempre influencia as 

escolhas da criança no que se refere ao género, mas acrescenta que aos 5 anos é mais 

notória procura de crianças por outras do mesmo género, não se verificando tanto em 

crianças mais novas. 

  

«Se o facto de os meninos aos 3 anos se relacionam mais, eu acho que aos 5 anos isso é 

mais notório, não tanto aos 3 e 4.» E. PA.28 (p. 87) 

  

 No questionário, PA considera que a idade não interfere exclusivamente na 

escolha do género. 

  

«A idade de uma criança influencia algumas vezes a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona.» Q25 PA.3 

 

As crianças enquanto esperam pelo início do jogo, estabelecem entre si 

interações, tendo-se verificado que as crianças mais velhas interagem com as crianças 

mais novas; no entanto, quando as crianças mais novas não concordam com a opinião 

da criança mais velha, simulam uma agressão, como uma forma de intimidação, de 

demonstrarem o seu desacordo. 
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«…, o David (5,0) fala com a Margarida 2 (4,6), ela estica o braço como se fosse para 

lhe dar um estalo, mas não chega a dar.» D.E. 1.238 (p. 22) 

 

A organização da atividade proposta pelo adulto, implica que as crianças estejam 

em fila, o que leva a que as crianças da mesma idade, iniciem entre si uma atividade 

matemática de medição e comparação da altura, o que revela uma aplicação de 

conceitos matemáticos nos vários contextos. 

 

«O David (5,0) agarra a Rita (5,2) pelo braço direito desta, para ver se era o mais alto e 

estica-se ao alto com a Rita (5,2), ao mesmo tempo que a Inês o segura pela cinta por 

trás.» D.E. 1.240 (p. 22) 

 

Quando uma criança de 4 anos se desequilibra e cai, magoando-se, procura outra 

criança da mesma idade, quando deseja carinho e apoio emocional, sendo essa procura 

correspondida pela outra criança da mesma idade, uma vez que existe uma compreensão 

e identificação inerente às capacidades físicas e características do desenvolvimento 

motor desta idade. Por outro lado, as crianças de 4 anos, mostram às crianças mais 

velhas, a parte do corpo que se encontra dorida (mão) devido à queda, sendo um 

momento para dialogarem sobre o sucedido, o que revela ser uma forma de captar a 

atenção e obter apoio emocional. De referir que as crianças de 4 anos, mostram o seu 

apoio abraçando a outra criança numa tentativa de a consolar e de a ajudar a minimizar 

a dor. 

 

«…, a Margarida 2 (4,6) segura na mão esquerda da Raquel 2 (4,5) e mostra-a à Rita 

(5,2), isto porque a Raquel 2 (4,5) tinha caído, a Margarida 2 (4,6) põe a sua mão 

esquerda em cima da mão esquerda da Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.242 (p. 22) 

 

«A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço.» D.E. 1.239 (p. 22) 

 

Outra forma de as crianças mais velhas e mais novas; ou seja, de todas as idades 

incentivarem a criança da equipa que está a jogar, é saltarem e gritarem, dando estímulo 

para a criança terminar o mais rápido possível a tarefa e com sucesso. 

 

«O grupo da Mafalda (6,1) começa a saltar e a gritar pelo nome da Mafalda.» D.E. 

1.248 (p. 23) 
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«A seguir o grupo do Manuel (4,8) também começa a gritar pelo nome do Manuel, 

quando o Manuel (4,8) passa o pano ao Miguel 3 (3,9), a intensidade diminui.» D.E. 

1.249 (p. 23) 

 

 

SALA DE AULA 

 

No espaço sala, havia uma influência muito maior do adulto sobre a formação de 

pares das crianças, uma vez que separava apenas algumas crianças mais velhas do 

género masculino que eram mais ativas, de modo a que não ficassem todas juntas; além 

disso, está-se perante uma situação programada com uma intencionalidade educativa. 

Verifica-se que na sala de atividades, há ocasiões em que crianças mais velhas procuram 

outras da mesma idade, para realizarem as atividades propostas pela educadora. 

 

«Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 1 (5,1), a Raquel 1 (6,4), o Luís 

(6,2), a Mafalda (6,1) e a Inês (6,2). Estão todas a preencher o seu dossier individual, à 

exceção do Luís (6,2) que já está a fazer o desenho.» D.E. 1.184 (p. 18) 

 

Contudo, as crianças não procuram apenas outras crianças da mesma idade, 

também procuram outras crianças de idades diferentes das suas, significa isto que as 

crianças mais novas procuram outras crianças mais velhas e por outro lado, as crianças 

mais velhas também procuram crianças mais novas para se juntarem e realizarem juntas, 

as atividades propostas pelo adulto. 

 

«Na mesa redonda superior esquerda está o Rafael (5,11), o Miguel 3 (3,8), o João 1 

(5,1) e a Raquel 2 (4,4), a Margarida 1 (5,1) e a Mafalda (6,0). A Raquel 2 (4,4) 

levantou-se e foi ver o que a Mafalda (6,0) tinha feito no seu dossier individual.» D.E. 

1.145 (p. 15) 

 

«Na mesa redonda superior esquerda está o Miguel 3 (3,9), o João 2 (4,0), o Eduardo 

(6,4) e a Mafalda (6,1).» D.E. 1.212 (p. 20) 

 

A educadora AS apresenta na entrevista, outro ponto de vista, diferente da MD e 

da PA, pois considera que as crianças de 3 anos relacionam-se só com crianças da 

mesma idade, acontecendo o mesmo com as crianças dos 5 anos, apenas as crianças de 

4 anos é que se relacionam tanto com as de 3 como com as de 5 anos. 
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«Algumas vezes isso acontece, embora eu acho que isso acontece em dois grupos 

distintos, ou acontece logo nos três aninhos em que eles procuram por proximidade da 

faixa etária, por uma relação de proximidade, por desejos, por gostos e por perceberem 

que os mais pequenos juntos dos mais pequenos sempre terão mais possibilidades de 

sucesso numa relação e igualmente nos mais velhos que já procuram pelas mesmas 

razões, por proximidade de desejos, de perspetivas, de ansiedades, de gostos das 

brincadeiras permite a conversa já ser outra. Na faixa etária mediana, da beira dos 

quatros anos não acho que se verifique.» E. AS.21 (p. 78) 

    

A opinião da educadora AS mantém-se no questionário, AS considera que a 

maior parte das vezes, uma criança só escolhe outra criança se esta for da sua idade. 

 

«A idade influencia muitas vezes nas escolhas da criança.» Q24 AS.4 

 

Contudo, AS entra em contradição, na entrevista, pois considera que as crianças 

não se relacionam apenas e unicamente com as crianças da sua idade, mas também com 

crianças de diferentes idades. AS acaba por não emitir opinião sobre a influência da 

idade da criança e a escolha de outra criança quanto ao género. 

 

«Claro que influencia pelas mesmas razões que eu disse anteriormente, pela segurança 

do nível em que se encontra ou porque é muito pequena ou pela necessidade de se 

encontrar porque é mais velho, o outro é mais velho dá uma resposta mais positiva 

aquilo que ele está a pretender naquele momento, é muito engraçado por exemplo, 

verificar que os mais velhos têm uma tendência natural para procurar os mais 

pequeninos numa atitude de superproteção, portanto as idades têm estas vertentes.» E. 

AS.23 (p. 78) 

 

No entanto, no questionário, AS considera que a idade de uma criança está 

frequentemente relacionada com as escolhas do género. 

 

«A idade de uma criança influencia muitas vezes a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona.» Q25 AS.4 

 

Segundo vários autores, o entendimento que uma criança tem de si mesmo e dos 

outros, a imitação, a identificação e a analogia que ela faz entre o seu próprio self e o 

dos outros, formam a base para o desenvolvimento pró-social (Radke-Yarrow, Zahn-

Waxler & Chapman, 1983). 
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A educadora AS acha que dentro das várias atividades existentes na sala, as 

crianças escolhem atividades de acordo com a sua capacidade de terem sucesso e que 

têm prazer ao fazê-las. 

 

«É muito frequente nós verificarmos quando fazemos uma pergunta numa sala de 

Jardim de Infância: “Então o que é que gostarias de fazer hoje?” É muito frequente, os 

mais pequenininhos de todos correrem por exemplo para o tapete e os mais velhos já se 

lembrarem por exemplo de um projeto que está entre mãos, de uma visita a uma 

biblioteca ou a outro espaço que ficou por fazer e os mais pequenos correm para 

atividades que estão mais de acordo com a sua faixa etária, mais simples e que lhes dão 

muita estimulação sensorial.» E. AS.25 (p. 79) 

 

A educadora AS manteve a sua opinião no questionário, pois considera que a 

idade de uma criança condiciona quase sempre a sua escolha no que se refere às 

brincadeiras. 

 

«A idade de uma criança influencia muitas vezes a escolha das suas brincadeiras.» Q26 

AS.4  

 

É de referir que as teorias cognitivistas consideram o desenvolvimento pró-

social como um processo cognitivo associado à capacidade do indivíduo de ser 

empático com os outros e descentralizar-se de si mesmo (Emler & Rushton, 1974; 

Kohlberg, 1969; Piaget, 1965b; Rubin & Schneider, 1973; Rushton, 1976). 

 

As crianças mais novas interagem com as crianças mais velhas conversando 

enquanto realizam as suas atividades. 

 

«O Miguel 3 (3,8) regressa ao seu lugar, começa a desenhar e começa a conversar com 

Raquel 2 (4,4).» D.E. 1.137 (p. 14) 

 

Mas também acontece crianças mais velhas interagirem com outras crianças da 

mesma idade, mesmo quando não pertencem ao mesmo grupo de trabalho, mas estão a 

ouvir a conversa que as outras estão a ter. 

 

«O Miguel 2 (5,8) que estava atrás do Rafael (5,11), vira-se e mete-se na conversa que 

estava a haver na mesa do Rafael.» D.E. 1.138 (p. 14) 
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A interação não é só ao nível da conversação, mas também ao nível da 

concretização da atividade do desenho, em que as crianças mais velhas fazem o desenho 

na folha da criança mais nova a pedido desta. 

 

«O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito.» D.E. 1.32 (p. 14) 

 

Outro tipo de interação entre as crianças mais velhas é o mostrar às outras 

crianças da mesma idade, que estão ao seu lado, as produções que fizeram na folha de 

papel durante o desenho 

 

«… O Rafael (5,11) mostra o seu desenho ao Miguel 1 (5,8) que está sentado no seu 

lado direito….» D.E. 1.133 (p. 14) 

 

Outras vezes, são as próprias crianças mais velhas que fazem questão de mostrar 

à outra criança da sua idade que se encontra distante, o seu desenho para que estas o 

observem com atenção. 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega no seu desenho, levanta-o e mostra-o ao Miguel 1 (5,9), a seguir 

vira-se na cadeira na direção do Eduardo (6,3) e diz-lhe: “Eduardo, Eduardo! Olha, 

Eduardo, Eduardo”» D.E. 1.198 (p. 19) 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega na folha do desenho com as duas mãos e estica os braços para a 

frente para o Eduardo (6,3) poder observar melhor. O Eduardo (6,3) observa o desenho 

atentamente.» D.E. 1.199 (p. 19) 

 

Contudo, apesar das crianças mais velhas gostarem de mostrar os seus trabalhos 

a outras crianças da mesma idade, verificou-se que as crianças mais novas também 

gostam de mostrar os seus trabalhos às crianças mais velhas; no entanto, estas nem 

sempre lhes dão atenção. 

 

«O Miguel 3 (3,8) levanta-se e estica o seu braço esquerdo e diz: “Olha Raquel, Raquel”, 

mas esta ignora-o, afastando-se, indo à volta da mesa, para, coça a cabeça e vai para o 

seu lugar que fica ao lado do Miguel 3, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário; o 

Miguel 3 (3,8) permanece de pé a arrumar a sua capa individual.» D.E. 1.46 (p. 15) 
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As educadoras MD, AS e PA têm uma opinião semelhante, uma vez que 

consideram que as crianças mais velhas gostam de mostrar as suas produções que 

realizaram durante o desenho, a crianças da mesma idade; também referiram que as 

crianças mais velhas gostam igualmente de fazer desenhos nas folhas das crianças mais 

novas, quando estas lhes solicitam. No entanto, consideram que, quando as crianças 

mais novas tentam interagir com as crianças mais velhas, mostrando-lhes as suas 

produções, as crianças mais velhas tomam uma atitude de indiferença perante os 

trabalhos realizados pelas crianças mais novas. 

 

«Eu acho que todas interagem umas com as outras, mas de modo diferente. Enquanto 

que as mais velhas mostram as produções às da mesma idade. As mais novas também o 

fazem, gostam de ir mostrar às mais velhas, mas estas não tomam atenção, não dão 

atenção.» E. MD.32 (p. 72) 

 

«As mais velhas gostam de mostrar os seus desenhos entre si, às vezes de desenharem 

nas folhas das mais novas quando estas lhes pedem. As mais novas também gostam de 

lhes mostrar as suas habilidades, mas nem sempre as mais velhas lhes ligam.» E. AS.31 

(p. 79) 

 

«A interação é mais notória entre as crianças de 5 anos, as mais velhas, por vezes 

mesmo em atividades que são propostas. Acontecem quase naturalmente e em 

simultâneo as escolhas das mesmas atividades. É também frequente que as crianças 

mais novas procurem as mais velhas para essa interação e que estas procurem ajudá-las, 

ainda que essa ajuda quase sempre se baseie no fazer por elas e não com elas.» E. PA.37 

(p. 88) 

 

As crianças mais velhas revelam uma interiorização das regras de utilização dos 

materiais, pois aguardam pela sua vez, enquanto a outra utiliza o material. A que utiliza 

o material partilha-o com outra criança da mesma idade. 

 

«O Rafael (5,11) espera que o Miguel 1 (5,8) termine de pintar com um marcador, assim 

que este termina, ele estica o braço e o Miguel 1 (5,8) dá-lho. O Miguel 1 (5,8) tira 

outro marcador de cima da mesa, pinta na sua folha e dá-o ao Rafael (5,11).» D.E. 1.31 

(p. 14) 

 

Existem também situações em que as crianças mais velhas dialogam entre si, 

para pedirem os materiais que necessitam para a realização da atividade. 
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«A Mafalda (6,0) diz para o Miguel 2 (5,8): “Toma lá o amarelo e dá-me lá o vermelho”, 

pois ele estava a mexer nos marcadores. A Mafalda (6,0) enquanto espera que o Miguel 

2 (5,8) procure o vermelho, abana o marcador de um lado para o outro. O Miguel 2 (5,8) 

acha o vermelho e dá-lhe, por sua vez, a Mafalda (6,0) dá-lhe o marcador amarelo para 

ele o guardar.» D.E. 1.65 (p. 17) 

 

As crianças mais velhas gostam de ajudar as crianças mais novas que 

fisicamente são mais pequenas, quando estas não conseguem alcançar os materiais que 

necessitam, ajudando-as a obterem o material para a realização da atividade. 

 

«A Rita (5,2) levanta-se para ir buscar o marcador castanho que a Andreia não consegue 

alcançar do seu lugar, e dá-o à Andreia (4,9), a Rita (5,2) regressa para o seu lugar ao 

lado da Andreia (4,9).» D.E. 1.148 (p. 15) 

 

Apesar de as crianças mais velhas gostarem de ajudar as crianças mais novas, 

nem sempre as crianças mais novas querem a ajuda das crianças mais velhas, pois 

gostam de ser elas próprias a tentarem ultrapassar as suas dificuldades e a testarem as 

suas capacidades. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega também junto do armário com o seu dossier. O Miguel 2 (5,9) 

levanta-se para ir ajudá-lo a arrumar a capa, ele agarra-se a ela com força e grita: “Não é 

preciso, não é preciso”. O Miguel 2 (5,9) deixa-o e dirige-se para o seu lugar e o Miguel 

3 (3,8) fica a arrumar sozinho a sua capa no armário. Tanto o Miguel 3 (3,8), como a 

Maria (4,0) e o João 2 (3,11) regressam aos seus lugares com a sua folha de desenho.» 

D.E. 1.204 (p. 19) 

 

Contudo, nem sempre as crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas a 

obterem os materiais, também acontece não quererem partilhar os materiais, impedindo-

as de terem acesso aos materiais que são necessários para a realização da atividade 

proposta pelo adulto, sendo necessária a intervenção do adulto. 

 

«O Miguel 2 retira (5,8) a caixa dos lápis da mesa, pega nela com a sua mão direita (o 

Miguel 2 é esquerdino) e fica com um marcador na mão esquerda. Levanta o braço 

direito, segurando na caixa dos lápis. O Manuel (4,7) levanta-se e vai para junto do 

Miguel 2 (5,8), mas o Miguel 2 (5,8) afasta-o com o seu braço esquerdo. O Manuel (4,7) 

tenta novamente chegar à caixa dos lápis, o Miguel 2 (5,8) baixa o braço e o Manuel 

(4,7) consegue chegar-lhe, ficam os dois a segurar na caixa dos lápis. A educadora PA 
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acaba por ter que ir separá-los e o Miguel 2 (5,8) e o Manuel (4,7) regressam ao seu 

lugar.» D.E. 1.147 (p. 15) 

 

Relativamente ao empréstimo de material entre as crianças, todas as educadoras 

MD, AS e PA consideram que as crianças mais velhas gostam de ajudar as crianças 

mais novas quanto ao empréstimo de material necessário para a realização das 

atividades propostas pelo adulto; contudo, isso não significa que seja normativo, 

havendo casos em que tal não se verifica. Acontecendo também haver situações em que 

as crianças mais novas não desejam a ajudas das crianças mais velhas. 

 

«Normalmente, as crianças mais velhas gostam de ajudar e partilhar com os outros os 

materiais que estão a utilizar, o que não quer dizer que por vezes essa situação não se 

inverta. Também acontece estas oferecerem ajuda às crianças mais novas e estas 

recusarem.» E. MD.33 (p. 72) 

 

«Eu acho que as crianças quando estão em atividade, quase sempre, não se importam de 

dividir com os outros os materiais mas … isso pode nem sempre acontecer. Outras 

vezes as mais velhas até se oferecem para ajudar as mais novas e elas não querem.» E. 

AS.32 (p. 79) 

 

«Sim, as crianças mais velhas já atingiram uma fase de desenvolvimento que lhes 

permite tirar mais prazer da partilha e ajuda que dão aos outros. Sentem-se importantes 

quando ensinam as outras como se faz. É muito frequente ver as mais velhas a 

escreverem o nome das mais pequenas nos trabalhos, por exemplo. As crianças mais 

novas não agem da mesma forma, pois o que é mais visível é a partilha de materiais e 

não de conhecimentos.» E. PA.38 (p. 88) 

 

Também acontece as crianças mais novas observarem as crianças mais velhas a 

realizarem os desenhos. No entanto, não são só as crianças mais novas que observam as 

mais velhas, também se verifica que as crianças mais velhas também gostam de 

observar as produções das crianças mais novas. 

 

«O Miguel 1 (5,8) pousa o marcador cinzento, levanta-se à procura de outro marcador, 

assim que o Eduardo (6,3) termina, o Miguel 1 (5,8) pega-lhe no marcador e senta-se, o 

Eduardo (6,3) estica a cabeça e espreita o desenho do Miguel 1 (5,8), a seguir coça na 

cabeça.» D.E. 1.152 (p. 16) 
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É de acrescentar que as crianças mais velhas também gostam de observar os 

trabalhos realizados por outras crianças mais velhas. 

 

«O Eduardo (6,3) levanta-se e vai ver o desenho que o Rafael (6,0) está a fazer e vai 

buscar um lápis de cera de cor azul que está no armário ao lado das capas.» D.E. 1.207 

(p. 20) 

 

Na sala, as crianças dirigem-se ao adulto em várias situações, uma delas é para 

que o adulto confirme a realização da atividade do quadro do tempo. As crianças mais 

velhas dirigem-se ao adulto (educadora), para que este intervenha em situações de 

conflito entre crianças de idades diferentes, quando a criança mais nova está a provocar 

outra mais velha. A intervenção do adulto é solicitada para que faça cumprir as regras 

da sala. 

 

«O Miguel 2 (5,8) dirige-se para a educadora e diz: “Paula, olha lá a Margarida (e 

aponta para a Margarida 2) está a fazer mal à da Mafalda”. A Margarida 2 (4,5) estava 

com a capa exterior do dossier a abaná-la. O Miguel 2 (5,8) volta a sentar-se, só que se 

senta incorretamente. A educadora diz-lhe: “Senta-te direito”.» D.E. 1.167 (p. 17) 

 

Na realização da atividade programada pela educadora, o adulto é solicitado 

pelas crianças mais velhas; no entanto, pode-se observar também que outras crianças da 

mesma idade tomam a iniciativa de as ajudar, dando a resposta correta para a 

concretização da atividade. 

 

«Entretanto, a Bruna (5,4) vem ter com a educadora para esta a ajudar no mapa do 

tempo, a Margarida 1 (5,1) vira-se para a educadora e aponta no mapa do tempo da 

Bruna e diz-lhe: “É aqui”. A Bruna (5,4) volta para o seu lugar, junto da Margarida 1 

(5,1) e vê a Margarida 1 (5,1) preencher o seu e a seguir preenche o seu.» D.E. 1.171 (p. 

17) 

 

As crianças mais velhas não ajudam apenas as outras crianças da mesma idade, 

elas ajudam também as crianças mais novas quando estas têm dificuldades na 

compreensão do que lhes é pedido, explicando-lhes o processo que leva a determinado 

resultado. 
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«O Eduardo (6,4) está a ajudar o João 2 (4,0) também com a tabela de dupla entrada do 

tempo e a Mafalda (6,1) confirma o que o Eduardo (6,4) disse, explicando ao João 2 

(4,0) o seu raciocínio.» D.E. 1.229 (p. 21) 

 

O adulto também é procurado pelas crianças mais velhas quando estas 

pretendem obter a confirmação do seu raciocínio, ou seja, para verificarem se a 

conclusão a que chegaram está correta. 

 

«A Margarida 1 (5,2) vem ter  com a educadora  para confirmar o tempo que está a 

fazer “Paula, está sol, não é?”» D.E. 1.224 (p. 21) 

 

«A educadora confirma. A Margarida 1 (5,2) diz: “Está!” e volta para o seu lugar.» D.E. 

1.225 (p. 21) 

 

Na opinião de todas as educadoras, MD, AS e PA, as crianças mais velhas 

procuram o adulto quando se encontram em situações que são incapazes de resolverem 

individualmente, em especial na resolução de conflitos com crianças mais novas, ou 

quando têm dificuldades de compreensão; no entanto, as educadoras também são de 

opinião que as crianças mais velhas são solidárias com as outras crianças da mesma 

idade, ajudando-as na resolução do raciocínio envolvido na atividade. As educadoras 

também referiram que as crianças mais velhas recorrem ao adulto para lhe mostrarem os 

trabalhos realizados. 

 

«Eu acho que as crianças mais velhas normalmente, procuram-nos quando estão perante 

situações que não conseguem resolver sozinhas ou quando não conseguem dar a volta, 

como nos conflitos com os mais novos. Embora às vezes, as outras crianças mais velhas 

também venham dar a sua ajuda aos da sua idade, quando estes estão com um 

problema.» E. MD.34 (p. 72) 

 

«Normalmente, as crianças mais velhas procuram o adulto para mostrarem as suas 

produções, para que o adulto as elogie. Também chamam o adulto para mediar conflitos 

com os mais novos …, pois não querem fazer justiça pelas próprias mãos, para que o 

feitiço não se vire contra o feiticeiro.» E. AS.33 (p. 80) 

 

«As crianças procuram os adultos por diferentes razões: para que estes as oiçam, lhes 

prestem atenção e admirem os seus trabalhos, para ajudar na negociação de conflitos, 

para conversar ou … normalmente as menos autónomas para que o adulto as ajude nas 
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suas produções ou questões práticas para as quais ainda não são autossuficientes, por 

exemplo idas à casa de banho, arrumação de materiais, …» E. PA.39 (p. 88) 
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Tabela 7 . Categorização de comportamentos na categoria idade, no recreio do caso 1. 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

Jogo cooperativo: 

- Participam crianças de todas as idades 

- As crianças brincam com outras de idades diferentes 

- As sugestões dadas pelas crianças mais novas são ignoradas pelas crianças mais 

velhas 

- As crianças mais novas recorrem ao adulto para que este altere as regras do jogo 

de acordo com os seus desejos, acabando por ser ignoradas pelas crianças mais 

velhas, por quererem alterar as regras sem que as outras desejem 

- As crianças mais novas procuram o adulto para que este as ajude a resolver os 

problemas que não conseguem solucionar, quando as crianças mais velhas não 

lhes dão atenção, quando pretendem interagir com elas 

 
Jogo associativo: 
- Participam crianças de todas as idades 

- As crianças mais velhas procuram crianças mais novas para brincarem 

- As crianças mais novas procuram crianças mais velhas para brincarem 

 
Jogo paralelo: 
- As crianças ignoradas por outras mais velhas e mais novas, optam pelo jogo 

paralelo 
 
Jogo solitário: 
- Existem crianças mais velhas e mais novas que preferem brincar sozinhas 

- As crianças não têm intenção de brincar com outras de idade diferente 
 
Jogo de espectador: 
- Crianças mais velhas como crianças mais novas observam outras crianças a 

brincarem, para compreenderem a sequência, o desenrolar da brincadeira 
 

  

Jogo cooperativo: 

- As crianças brincam com outras que têm a mesma idade 

- As crianças mais velhas preferem outras crianças da mesma idade 

- As crianças mais velhas fazem outras crianças mais velhas cumprir as regras do 

jogo 

- As crianças mais velhas procuram o adulto para que as ajude a cumprir as regras já 

estabelecidas com outras crianças da mesma idade 

 

 

 

 
Jogo associativo: 
- As crianças partilham os brinquedos com outras crianças da mesma idade 
 

 

 
Jogo paralelo: 

- As crianças da mesma idade partilham o mesmo espaço 

 

 

Jogo solitário: 

- As crianças não têm intenção de brincar com outras da mesma idade  

- Existem crianças mais velhas e mais novas que preferem brincar sozinhas 

 

Jogo de espectador: 

- Crianças mais velhas como crianças mais novas observam outras crianças a 

brincarem, para compreenderem a sequência, o desenrolar da brincadeira 

 

Recreio Categoria: Idade Jardim de Infância do 

Mértola 
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Outros interesses para a interação: 
- Crianças mais velhas procuram crianças mais novas para lhes darem afeto e 

carinho 

- Crianças de idade intermédia agridem crianças mais novas que recebem carinho 

de crianças mais velhas 

- Crianças mais velhas e crianças mais novas criam jogos com regras para 

brincarem juntas 

- Nas construções participam crianças de várias idades 

- As crianças mais novas optam por não participarem em brincadeiras que não 

sejam adequadas ao seu desenvolvimento motor 
 

 

 

 

 

 

 Outros interesses para a interação: 
- Crianças mais velhas partilham descobertas com outras da mesma idade 

- As crianças mais novas optam por não participarem em brincadeiras que não sejam 

adequadas ao seu desenvolvimento motor 
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Tabela 8 . Categorização de comportamentos na categoria idade, na aula de educação física do caso 1. 

 

 

 

 

 

 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

- Para a formação de equipas, as crianças procuram outras independentemente da 

idade 

- Nem sempre as crianças mais velhas propostas pelo educador para chefes de 

equipa, são escolhidas pelas crianças mais novas para constituírem uma equipa 

- As crianças escolhem os chefes de equipa de todas as idades 

- Os chefes de equipa nem sempre aceitam crianças mais novas que consideram 

ter menos aptidões na sua equipa 

- As crianças mais novas simulam uma agressão quando não concordam com a 

opinião de uma criança mais velha 

-Todas as crianças incentivam a criança que está a executar a atividade, que 

pertence à equipa 

 

Incorporação de um adulto: 

- O educador escolhe crianças mais velhas para chefes de equipa cuja 

probabilidade de serem escolhidas por outras mais novas seria baixa ou nula 

 

 

 

 

  

- Nem sempre as crianças mais velhas propostas pelo educador para chefes de equipa, 

são escolhidas pelas crianças da mesma idade para constituírem uma equipa 

- Quando uma criança se magoa procura outra da mesma idade para que lhe dê apoio 

emocional 

-Todas as crianças incentivam a criança que está a executar a atividade, que pertence 

à equipa 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- O educador escolhe crianças mais velhas para chefes de equipa cuja probabilidade 

de serem escolhidas por outras da mesma idade seria baixa ou nula 

Aula de Educação 

Física 
Categoria: Idade Jardim de Infância do 

Mértola 
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Tabela 9 . Categorização de comportamentos na categoria idade, na sala de aula do caso 1. 

 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

- As crianças escolhem outras de várias idades para realizarem juntas as 

atividades propostas pelo adulto 

- As crianças mais novas interagem com as crianças mais velhas através da 

conversação 

- As crianças mais novas pedem às mais velhas que lhes desenhem na sua folha 

- As crianças mais novas gostam de mostrar os seus desenhos às crianças mais 

velhas, as quais não lhes dão atenção 

- As crianças mais velhas gostam de ajudar as crianças mais novas que 

fisicamente são mais pequenas, a obterem o material que necessitam para a 

realização da atividade 

- As crianças mais novas nem sempre querem a ajuda das crianças mais velhas, 

pois gostam de tentarem ultrapassar as suas dificuldades e testarem as suas 

capacidades 

- As crianças mais velhas nem sempre ajudam as crianças mais novas a obterem 

os materiais, impedindo-as de terem acesso 

- As crianças de várias idades gostam de observar as produções das outras 

crianças, independentemente da idade 

- As crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas que têm dificuldade na 

compreensão do que lhes é pedido, explicando-lhes o processo que leva a 

determinado resultado 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças mais velhas dirigem-se ao adulto, para que este intervenha em 

situações de conflito entre crianças de idades diferentes 

- As crianças mais velhas procuram o adulto, para obterem a confirmação do seu 

raciocínio 

 

  

- As crianças mais velhas interagem com outras crianças da mesma idade 

conversando 

- As crianças mais velhas interagem entre si mostrando as suas produções (desenhos) 

- As crianças mais velhas demonstram ter uma interiorização das regras de utilização 

de materiais, aguardando pela sua vez enquanto outra criança da mesma idade 

utiliza o material e depois o partilha quando já não necessita 

- As crianças mais velhas ajudam outras da mesma idade na concretização da 

atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças mais velhas procuram o adulto, para obterem a confirmação do seu 

raciocínio 

 

 

Sala de Aula Categoria: Idade Jardim de Infância do 

Mértola 
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b) Género 

 

RECREIO 

 

O espaço exterior do recreio é um espaço no qual o adulto não interfere nas 

escolhas das crianças no que diz respeito à formação de pares, só intervindo quando se 

justifica. Na formação de pares das crianças, pode-se observar que as crianças 

apresentam vários tipos de jogos, um deles foi o jogo cooperativo. Nos jogos 

cooperativos com regras as crianças coordenam esforços para atingirem metas comuns, 

repartindo papéis e colaborando entre si para conseguirem o objetivo final. 

 

O jogo cooperativo escolhido pelas crianças do género masculino foi o futebol, o 

qual está associado a uma modalidade desportiva cujos jogadores são todos do género 

masculino. Há uma imitação das crianças em realizarem atividades associadas ao mesmo 

género que o seu. Por outro lado, esta modalidade é uma das mais visionadas na 

televisão, por ser um desporto de massas, o que significa que um maior número de 

famílias assiste a esta modalidade desportiva. Além disso, uma das brincadeiras que os 

pais fazem com as crianças do género masculino é o jogar à bola, sendo esta brincadeira 

uma forma de socialização da criança, por parte da família. 

 

Neste tipo de jogo cooperativo (futebol), as crianças do género masculino gostam 

de explicar os procedimentos do jogo a outras crianças do mesmo género, ao mesmo 

tempo que as fazem respeitar as regras do jogo. 

 

«O Eduardo (6,3) está na areia com uma bola na mão, junto dele está o Miguel 1 (5,8), o 

Francisco (5,8) e outra criança da sala da Educadora AS. O Eduardo (6,3) diz: “Agora 

tens que marcar um pénalti” e dá a bola à criança da sala da AS e agarra no Francisco 

(5,8) pela roupa e pelo braço para ele não ir atrás dos outros dois.» D.E. 1.61 (p. 6) 

 

Também se verifica que existe uma predominância total de crianças todas do 

mesmo género masculino; contudo, apesar de serem todas do mesmo género, nem 

sempre dão atenção aos colegas de jogo que apresentam sugestões ou solicitam a bola 

(brinquedo), apesar de todos terem a mesma finalidade de marcarem um golo e 

ganharem enquanto equipa. 
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«O João 1 (5,1) junta-se ao Miguel 3 (3,8) e ao Manuel (4,7) a brincar à bola. O João 1 

(5,1) chuta a bola e os outros vão atrás. O Manuel (4,7) diz: “Eh pá, manda já. Manda 

já!”» D.E. 1.49 (p. 5) 

 

«O Miguel 3 (3,8) diz para o João 1 (5,1) quando estavam no cimento em frente à 

Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola: “Vamos jogar aqui à 

sombrinha”. O João 1 (5,1) continua a chutar, sem deixar os outros tocarem na bola, 

tropeça e cai. O Miguel 3 (3,8) agarra na bola, levanta o braço direito e grita ééé!» D.E. 

1.50 (p. 5) 

 

«O Miguel 3 (3,8) chuta a bola e o Manuel (4,7) e ele vão na direção da bola. O Manuel 

(4,7) chuta a bola várias vezes e o Miguel 3 (3,8) vai a correr atrás da bola.» D.E. 1.51 

(p. 5) 

 

Para Bee (1996) o conceito de género é a ideia de que alguém é menino ou 

menina, e que o género é constante ao longo do tempo. O papel de ser menino ou 

menina, homem ou mulher, considerado como papel sexual, é constituído de 

comportamentos, atitudes, direitos e deveres esperados. Associados ao papel sexual, os 

estereótipos são qualidades e características que definem a condição de ser homem ou 

mulher em qualquer cultura. O comportamento de uma criança ou de um adulto, para 

Bee (1996) é considerado típico de um sexo quando se ajusta ao estereótipo ou às 

expectativas de papel sexual para seu próprio género. 

 

Para Deaux e LaFrance (1998) o sexo biológico é um fator que determina o 

estado social, enquanto que o género é um aspeto social associado ao sexo. A 

masculinidade e a feminilidade são formadas a partir do momento em que a criança 

reconhece a diferença anatómica dos sexos; ou seja, o reconhecimento dos genitais gera 

um desenvolvimento diferencial entre meninos e meninas (Oliveira, 1983). 

 

Segundo Elmôr (2002), jogos como futebol, antes exclusivo do sexo masculino, 

ao longo do seu desenvolvimento, transmite à autoridade, o ataque, a defesa, o combate 

e a luta como habilidades, competências e valores essenciais ao mundo dos homens. 

Sendo assim, desde cedo o futebol tornou-se um desporto essencialmente masculino. 

 

No futebol, todas as crianças são do género masculino, o que revela uma total 

separação das crianças por género. As crianças de uma determinada equipa criam 
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obstáculos à equipa adversária, utilizando o corpo (abrindo os braços), de modo a terem 

a posse da bola pela maior quantidade de tempo, de forma a terem o controlo do jogo, 

partilhando apenas com os que fazem parte da sua equipa e quando sentem que estão em 

risco de perder a posse da bola, optam por segurar nela, de modo a que ninguém lhe 

tenha acesso, quebrando as regras do jogo, para que a equipa adversária não marque um 

golo, e atinja assim a finalidade do jogo, conduzindo a equipa à vitória. 

 

«O Manuel (4,7), o Miguel 3 (3,8), o David (4,11), o João 2 (3,11) e outra criança da 

sala da educadora AS estão juntos a jogar à bola. Um da outra sala pega na bola, segura-

a no chão. O David (4,11) diz: “Passa-me! Passa-me!” O outro chuta, o David (4,11) 

põe o braço para o Manuel (4,7) não passar e corre.» D.E. 1.64 (p. 6) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vai atrás da bola, mas o David (4,11) chega primeiro e abre os braços 

para que o Miguel 3 (3,8) não consiga chegar à bola, e vai chutando.» D.E. 1.66 (p. 7) 

 

«O Rafael (6,0) atira a bola e o Miguel 2 (5,9) apanha-a, este volta a atirá-la e quem a 

apanha é novamente o Rafael (6,0) que a atira e vai para o Miguel 2 (5,9), o Luís (6,2) 

vai ter com ele mas ele afasta-o, pegando na bola e desviando-se, bate com a bola várias 

vezes no chão para a lançar, chuta-a e agarra-a, não dando a bola a ninguém.» D.E. 1.90 

(p. 9) 

 

O jogar à bola, no qual brincam juntas crianças do género masculino, apesar de 

ser um jogo cooperativo nem sempre as crianças do género masculino cooperam entre si, 

pois existem crianças do género masculino que solicitam a participação no jogo, através 

da posse da bola a outra criança do mesmo género, que faz parte da mesma equipa; no 

entanto, são ignoradas apesar de serem do mesmo género masculino e da mesma equipa. 

Contudo, quando uma criança dessa equipa marca um golo, expressa o seu 

contentamento, agarrando-se à criança que foi ignorada, incluindo-a na vitória, como 

fazendo parte da equipa vencedora. 

 

As crianças do género masculino também se identificam com o clube de futebol 

com mais projeção no sul do país, o Benfica. A associação entre o género masculino a 

um desporto predominantemente masculino, não significa que não hajam clubes de 

futebol femininos, contudo, não têm projeção nacional. 

 

«O Miguel 2 (5,8) atira a bola que bate nos pés do David (4,11) e bate na parede. O 

Miguel 2 (5,8) vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” o Miguel 2 (5,8) pega 
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na bola e diz: “Espera aí que eu já te digo”, não a dando ao David (4,11). Pousa a bola 

no chão e dá-lhe um pontapé, o Manuel (4,6) dirige-se para a bola, o João 1 (5,0) chega 

primeiro. Pega na bola, atira-a ao chão, dá-lhe um pontapé.» D.E. 1.4 (p. 1) 

 

«O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, para o campo oposto. 

O Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se para a bola. Quem a 

apanha é o Miguel 2 (5,8), corre com a bola na mão e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

ignora-o; continua com a bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, marca golo e diz: 

“Golo do Benfica” e agarra-se ao David (4,11) a abraça-lo e diz: “Estamos a ganhar”.» 

D.E. 1.6 (p. 1) 

 

O desporto surge como uma estratégia básica de formação da masculinidade 

hegemónica (Chepyator-Thomson & Ennis, 1997; Connell, 1998; Hickey & 

Fitzclarence, 1999; Light & Kirk, 2000; Martino, 1999; Parker, 1996; Skelton, 1997, 

2000; Swain, 2000, 2003, 2004). O corpo desempenha um papel fundamental na 

construção da masculinidade e a atividade física que se manifesta através do desporto, 

permite exibir o corpo e apresentá-lo aos outros. Serão Swain (2000, 2003, 2004), 

Martino (1999) e Pallotta-Chiarolli (2006) a demonstrarem as relações determinantes 

que se produzem entre o desporto, o corpo e a masculinidade hegemónica.  

 

Os desportos hegemónicos permitem confrontar a masculinidade hegemónica 

com a feminilidade e com outras formas alternativas de masculinidade. Assim, as 

meninas e aqueles meninos que não têm habilidades especiais para a sua prática são 

rejeitados continuamente e afastados do jogo (Martino, 1999; Parker, 1996; Renold, 

1997, 2001; Skelton, 2000). Os bons jogadores têm acesso a um conjunto de benefícios, 

enquanto que os que não dispõem das habilidades necessárias e do discurso técnico 

necessário são marginalizados. 

 

Uma característica dos jogos cooperativos, como o futebol, sempre que uma 

criança do género masculino atinge a meta do jogo, marcando golo, demonstra a sua 

satisfação com um comportamento social positivo, abraçando outra criança do mesmo 

género e da mesma equipa. 

 

«O Manuel (4,7), o Rafael (6,0), o João 2 (3,11) e o Luís (6,2) estão a jogar à bola no 

cimento, em frente à sala. O Luís (6,2) marca um golo, abraça o João 2 (3,11) e levanta-
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o do chão. O Miguel 2 (5,9) vai ter com o grupo que está a jogar à bola, assim como o 

Miguel 3 (3,8).» D.E. 1.89 (p. 9) 

 

Quando marcam um golo, as crianças do género masculino demonstram a sua 

satisfação abraçando quem marcou o golo. Contudo, quando os resultados são postos em 

causa pelas crianças do género masculino da equipa adversária, as crianças da equipa 

que marcou defendem o resultado e atribuem a vitória à criança que o marcou. A 

aceitação do resultado do golo marcado, pela equipa sofredora, verifica-se quando a 

criança do género masculino que questionou o resultado, entrega a bola apenas à criança 

do mesmo género que marcou o golo, o que revela para além da aceitação do resultado, 

um conhecimento já assimilado e interiorizado das regras do jogo, fazendo cumprir as 

referidas regras. 

 

«… O João 2 (3,11) marca um golo e o Rafael (6,0) diz-lhe: “Golo do João!”, continua 

a repetir e abraça-o de costas, o João 2 (3,11) bate palmas, o Miguel 1 (5,9) puxa-o mas 

o Rafael (6,0) continua a agarrá-lo. O Miguel 1 (5,9) aponta e diz que não “Não é golo, 

ali é fora”. O Rafael (6,0) larga o João 2 (3,11) e defende-o “Aqui é golo! Não vale?!” 

Começa a correr e a bater palmas e diz: “É golo do João”, na direção oposta.» D.E. 1.97 

(p. 10) 

 

«Os outros todos estavam à volta do Miguel 2 (5,9) que estava agarrado à bola e não a 

dava a ninguém, só a deu ao João 2 (3,11) quando este chegou ao pé deste. O João 2 

(3,11) pegou na bola e começou a correr, chegou ao meio do campo, pousou-a e deu-lhe 

um pontapé. …» D.E. 1.99 (p. 10) 

 

As crianças do género feminino que estão a assistir aos jogos de futebol, são 

procuradas por crianças do género masculino cuja equipa marcou um golo, para 

participarem na comemoração do acontecimento, a celebração do golo não é vivida 

apenas pelos elementos da equipa mas também com as crianças que assistem do género 

oposto. Por outro lado, revela que o papel do género feminino nos jogos de futebol é o 

de assistir, de dar apoio moral, um papel que se caracteriza, por ser de espectador, de não 

participante. 

 

«Entretanto a Maria 1 (4,0) que estava sentada no lancil de cimento, levanta-se e 

caminha na direção dos que estão a jogar à bola, eles passam por ela atrás da bola e 

marcam um golo, ela para. O João 2 (3,11) grita “gooolo”, dá duas voltas de braços 

abertos à volta da Maria (4,0) e grita “iupiii” e abraça-a, larga-a e afasta-se em direção 
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aos outros, a Maria (4,0) regressa ao lancil onde estava sentada, ficando de pé.» D.E. 

1.95 (p. 10) 

 

A criança que é ignorada no jogo de futebol pelos colegas do mesmo género e da 

sua equipa, quando marca um golo, revelando ter colaborado para o sucesso da equipa, 

quando tenta festejar, celebrar a vitória da equipa junto desses colegas que a ignoraram, 

continua a ser ignorada por eles. 

 

«O Miguel 2 (5,8) não lhe liga e o David (4,11) diz: “A gente conseguimos! Marquei 

um golo!”. O Miguel 2 (5,8) não festeja, contínua sentado até que vê a bola a vir, 

levanta-se e vai na direção desta e dá-lhe um pontapé e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

sem que o Miguel 2 (5,8) lhe passe a bola.» D.E. 1.8 (p. 1) 

 

Nos casos dos jogos cooperativos como o futebol, em que as crianças do género 

masculino nem sempre cooperam entre si, observou-se que a criança do género 

masculino excluída, que é ignorada pelas outras crianças do mesmo género, também 

opta por se dirigir junto do adulto para que este a ajude a participar no jogo, para que 

este intervenha junto das outras crianças do mesmo género de modo a que seja incluída 

no jogo. O adulto surge como um elo de ligação, como um mediador que ajuda a criança 

a resolver as suas dificuldades de interação com as outras crianças do mesmo género. No 

entanto, também se verifica as outras crianças do género masculino a dirigirem-se junto 

do adulto, para o informarem que irão ajudar a criança do género que revela dificuldades 

em participar no jogo. Todavia, essa criança do género masculino excluída depois de 

ajudada por outra criança do mesmo género, continua a procurar o adulto para que este 

interfira no jogo, de modo a centralizar o jogo em torno de si, daí o ter sido excluída por 

querer que o jogo funcione em função da si enquanto elemento individual e como o jogo 

escolhido tem características de grupo, a criança além de excluída não compreende a 

dinâmica do jogo, em que todos os elementos coordenam esforços para atingirem uma 

finalidade comum a todos os elementos que fazem parte da equipa, que é o golo. 

 

«O Miguel 3 (3,8) vem ter com a educadora PA e diz-lhe: “O Manuel (4,7) não me 

deixa jogar” e a educadora responde-lhe: “Vá! Vai lá falar com ele” 

Ele (Miguel 3) diz: “Não me deixa dar um chuto” e foi ter com eles.» D.E. 1.70 (p. 7) 

 

«O David (4,11) dá um pontapé na bola e correm atrás da bola, o Miguel 3 (3,8) vem 

outra vez ter com a educadora e diz: “Não me deixam dar um chuto” e aponta para eles. 
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A educadora pergunta-lhe: “Quem não deixa?! Quem não deixa?!” 

Ele diz-me: “O Manuel” 

A educadora diz: “Manuel, Manuel! Deixa lá o Miguel também!” 

O Manuel (4,7) não ouve a educadora, continua atrás da bola com o David (4,11). 

A educadora continua: “Manuel, olha!” 

O João 2 (3,11) dirige-se para ao pé da educadora e do Miguel 3 (3,8) e diz: “Eu deixo” 

e toca no peito com a sua mão direita. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “O João deixa. Vai lá” 

O João 2 (3,11) repete: “Eu deixo” e afasta-se em direção à bola. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “Tens que ir lá ter com eles”. 

Ele vai, a bola mistura-se com o jogo do grupo do Rafael (5,11); o Miguel 2 (5,8) dá um 

chuto e a bola vai para a areia. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e vai dá-la ao Miguel 2 (3,8) e diz-lhe: 

“Miguel, olha aqui a bola”.» D.E. 1.74 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) agarra a bola, pousa-a no chão e dá-lhe um pontapé, todos correm a 

trás da bola, o Miguel 3 (3,8) pega novamente na bola, corre, pousa-a e dá-lhe um 

pontapé. 

O Miguel 3 (3,8) vem novamente ter com a educadora e diz: “Paula, o Manuel não 

manda-me para mim. Paula, Paula!” A educadora não interfere.» D.E. 1.75 (p. 8) 

 

Também acontece nos jogos de futebol, as crianças do género masculino não 

estarem satisfeitas com a posição que lhes foi atribuída, mais concretamente quando 

desempenham o papel de guarda-redes. Nestas situações, em que não concordam com o 

cargo atribuído, dirigem-se junto do adulto para que este altere as regras do jogo em 

função dos seus desejos. Após explicação quer do adulto, quer dos colegas do mesmo 

género e da mesma equipa, sobre as funções do guarda-redes, estas ignoram as 

explicações e vão participar no jogo, ao mesmo tempo que informam as restantes 

crianças da equipa da alteração de papéis. Inicialmente, as restantes crianças do mesmo 

género não lhes prestam atenção; contudo, começam-se a aperceber que a falta do 

guarda-redes fazia com que não houvesse uma equipa, uma vez que um elemento deixou 

de coordenar com os outros e deixou de colaborar para a meta da equipa que era vencer 

a equipa adversária. Neste tipo de jogo, todos os elementos são importantes, mas certos 

papeis que desempenham podem condicionar a continuação ou não do jogo, nesta 

situação, a falta do guarda-redes levou à extinção da equipa. 

 

«O Francisco (5,9) e o Eduardo (6,3) juntam-se a eles, o Miguel 3 (3,8) afasta-se e vem 

ter com a educadora e diz-lhe: “Os meninos não deixam-me jogar!” 
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A educadora responde: “Deixam” 

Miguel 3 (3,8): “Não deixam” e esfrega a palma da mão. 

Educadora: “Meninos, deixem jogar também o Miguel” 

O Manuel (4,7) argumenta que o deixam jogar, a educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8) 

se ele é o guarda-redes, ele abana a cabeça num sinal afirmativo e o Manuel (4,7) 

acrescenta “Ele é da nossa equipa”» D.E. 1.100 (p. 10) 

 

«A educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8): “Então de que equipa é que tu és?” 

O Miguel 3 (3,8) faz silêncio. 

Volta a perguntar: “Qual é a tua equipa?” 

Miguel 3: “É o Manuel” 

A educadora: “Então tens que estar na equipa do Manuel” 

O João 2 (3,11) vem ter com a educadora e explica: “Ele não vai atrás da bola!” 

A educadora: “Ai ele não vai atrás da bola?!” 

Miguel 3: “Vou!” 

O David (4,11) vem ter com a educadora e diz: “Ele precisa ficar na baliza” 

A educadora questiona: Ele fica na baliza?” 

O David: “Sim” 

A educadora diz para o Miguel 3: “Então se ficas na baliza, não vais atrás da bola, tens 

que tomar conta da baliza” 

O Miguel 2 (5,9) vem ter com a educadora e diz-lhe: “Paula, o Manuel ia marcando na 

baliza dele”. 

A educadora diz ao Miguel 3: “Então tens que tomar conta da bola” 

O Miguel 3 (3,8) responde: “Então eles não me dá-me”. 

A educadora: “Não! O guarda-redes não anda atrás da bola, não deixa é a bola passar”. 

Miguel 3: “Deixa” 

A educadora: “Onde é a baliza?” 

Miguel 3: “É além” 

A educadora: “Então tens que estar lá” 

Miguel 3: “Mas eles não me dão a bola” 

A educadora: “O guarda-redes não é para dar a bola” 

Miguel 3: “É, é, é” 

A educadora: “Então vai combinar com eles” 

O Miguel 3 (3,8) dirige-se na direção deles e diz: “Eu também jogo!”, mas os outros 

continuam a andar ignorando-o.» D.E. 1.101 (p. 10) 

 

«O Miguel 3 (3,8) repete em voz alta: “Eu também jogo!” 

O Rafael (6,0) tinha a bola debaixo do braço e diz para o Miguel 1: “Assim não dá 

equipas” e repete enquanto caminha na minha direção. 
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O Miguel 1 (5,9) diz: “Agora já não há equipas” ao passar junto do Miguel 3, o Rafael 

diz também “Já não há equipas”. 

O João 2 (3,11) dirige-se junto do Rafael aos pulos a dizer “Nãooo!”, tentando tirar-lhe 

a bola. O Rafael (6,0) evita que o João 2 (3,11) lhe tire a bola. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e tira-lha.» D.E. 1.102 (p. 11) 

 

Nos jogos cooperativos como o futebol, apesar de todos os elementos serem do 

género masculino, todas as educadoras (MD, AS e PA) são unânimes ao considerarem 

que nem todas as crianças da equipa têm a mesma aceitação, sendo ignoradas pelas 

restantes, mesmo quando contribuem para a vitória da equipa, marcando golo. Essas 

crianças do género masculino que não obtêm a preferência das restantes, a aceitação das 

outras crianças do mesmo género e da mesma equipa, procuram o adulto para que este as 

ajude a inserir no grupo, de modo a que as restantes passem a interagir com elas. 

 

«Nem todos os elementos de uma equipa têm o mesmo peso, porque uns quando 

marcam golos são festejados pelos colegas e outros são ignorados. Neste caso, os que 

não são festejados recorrem ao adulto para que este interfira junto dos colegas e para 

que tenham o mesmo tratamento deste.» E. MD.37 (p. 73) 

 

«Em situações de jogo de equipas, normalmente as crianças manifestam preferências 

por certos elementos que são da sua equipa e com quem festejam entre si as vitórias. Por 

outro lado, também há outros que não são valorizados no seu desempenho e estes 

normalmente queixam-se ao adulto desta discriminação, para ele os ajude.» E. AS.36 (p. 

80) 

 

«As crianças nem sempre demonstram solidariedade por todos os elementos da sua 

equipa e isso vê-se quando pontuam e só festejam com determinados elementos que são 

aqueles que eles mais gostam. Os outros que não recolhem tanta simpatia, podem até ter 

um bom desempenho dentro da equipa mas nunca são valorizados, acabando por ir ter 

com o adulto para que ele consiga dar a volta a essa injustiça.» E. PA.42 (p. 89) 

 

Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um 

obstáculo (a bola fica presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar esforços 

entre si, de modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura e abanar a árvore). No entanto, 

após terem conseguido ultrapassar as barreiras que os impediam de continuar a jogar, 

surgem conflitos entre eles, quanto à arrumação dos materiais, uma vez que querem 

continuar a jogar, chegando o adulto a ter de intervir. Os conflitos existentes entre 
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algumas crianças do mesmo género masculino, fazem com que as restantes mudem de 

jogo cooperativo, escolhendo outro (a bola de fogo). 

 

«O Rafael (5,11) está com uma vassoura a tentar tirar uma bola que ficou presa na 

tangerineira, à sua volta está o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) que abana a árvore e outra 

criança da sala da educadora AS.» D.E. 1.79 (p. 8) 

 

«A bola cai, o Rafael (5,11) larga a vassoura no chão, corre atrás da bola, agarra a bola; 

o Miguel 2 (5,8) agarra a vassoura do chão, tenta dá-la ao Luís (6,1) e diz-lhe: “Vai 

levar a vassoura”, assim que toca no Luís com a mão este começa a esbracejar, sem que 

ninguém se consiga aproximar dele. O Miguel 2 (5,8) bate-lhe com a vassoura no braço 

e o Luís (6,1) diz: “Au!”, virando-se para o Miguel 2 (5,8) tira-lhe a vassoura e dá-lhe 

com ela nas costas. O Miguel 2 (5,8) foge e diz-lhe: “Para!” 

O Luís (6,1) atira com a vassoura para a areia. O Miguel 2 (5,8) diz: “Vai tu levar”. 

A educadora intervém e diz: “Um tem que ir arrumar a vassoura”. 

O Luís (6,1) argumenta que o Miguel 2 (5,8) lhe bateu, a educadora responde-lhe: “Eu 

vi; e tu também. Vá alguém tem que ir arrumar a vassoura”. 

O Luís (6,1) acaba por ir buscar a vassoura e ir arrumá-la. 

Entretanto, os outros três combinam ir jogar à bola de fogo e correm em direção à 

escada de madeira.» D.E. 1.80 (p. 8) 

 

As crianças do género feminino revelam uma preferência por jogos associativos, 

nos quais partilham objetos entre si (garrafa cheia de areia com ramos) e cada elemento 

segue a iniciativa do outro sem adotar papéis distintos e sem cooperarem entre si para 

atingirem uma meta. Por outro lado, as crianças do género feminino estão recetivas a 

integrarem outras crianças do mesmo género no jogo. 

 

«A Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0) e a Maria (4,0) vinham da sala. A Margarida 1 

(5,1) trazia a garrafa da água cheia de areia com um ramo e dá-a à Mafalda (6,0), esta 

começa a correr e a Margarida 1 (5,1) também em direção à areia. Na areia a Mafalda 

(6,0) começa a despejar a garrafa e atira-a para trás das costas caindo no chão. A 

Margarida 1 (5,1) começa a subir a escada de madeira e a Mafalda (6,0) corre na sua 

direção e vão para torre junto das argolas. Ao verem a Maria (4,0) que se aproxima das 

escadas a Mafalda (6,0) vem buscá-la dando-lhe a mão.» D.E. 1.76 (p. 8) 

 

Contudo, não são só as crianças do género feminino que fazem jogos 

associativos, as crianças do género masculino também os fazem. No entanto, enquanto 

que as crianças do género feminino estão recetivas a englobarem outras crianças do 



__________________________________    CAPÍTULO V _____________________________________ 
 

471 

mesmo género, indo buscá-las para participarem e brincarem todas juntas, as crianças do 

género masculino têm uma atitude oposta, afastando-se do espaço transmitindo à outra 

criança do mesmo género que está interessada em brincar, desinteresse, o que a leva a 

retirar-se e a procurar outro grupo para brincar; entretanto, as outras regressam 

novamente para brincarem juntas. 

 

«O Miguel 3 (3,8) e o João 2 (3,11) brincam na areia à sombra das árvores, o Manuel 

(4,7) vai ter com eles, levantam-se mas voltam para trás, indo o Manuel (4,7) embora.» 

D.E. 1.77 (p. 8) 

 

Apesar de haver uma predominância de crianças do género feminino a brincarem 

todas juntas, isso não significa que outras crianças do género masculino não as procurem 

para participarem em conjunto nas suas brincadeiras. 

 

«A Mafalda (6,0) continua na torre com a Margarida 1 (5,1) e a Inês (6,2) com a Maria 

(4,0) sentada ao pé das argolas. O João 2 (3,11) vai-se sentar ao pé da Maria (4,0) e a 

Mafalda (6,0) vai saltar nas argolas.» D.E. 1.81 (p. 8) 

 

Quanto às escolhas das crianças relativamente à formação de pares, para 

brincarem, tanto a educadora MD como a educadora PA consideram que existe uma 

distinção por géneros nos relacionamentos entre as crianças. Contudo, para MD, a 

distinção por géneros encontra-se relacionada com a idade, pois considera que as 

crianças fazem mais a distinção entre géneros à medida que vão crescendo, e essa 

distinção nota-se mais entre os 5 e os 6 anos, uma vez que com 3 e 4 anos há um 

relacionamento maior entre géneros diferentes. 

 

A educadora PA, apesar de ser da mesma opinião de MD, ao considerar que o 

género condiciona mais as escolhas dos parceiros de brincadeira à medida que as 

crianças vão sendo mais velhas, apresenta outra explicação diferente de MD, ao 

considerar que esse condicionamento se verifica mais em espaços específicos como a 

garagem e a casinha, que são espaços que estão mais ligados a determinados papéis 

sociais e de género. 

 

«Muitas vezes dependendo da idade porque isso atinge um bolo maior à medida que 

eles se aproximam dos 5/6 anos de idade.» E. MD.35 (p. 72) 
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«Em relação aos grupos heterogéneos, muitas vezes ou algumas vezes isso acontece, 

mas sobretudo em relação aos meninos de 5 anos que procuram muitas vezes as 

meninas, ... as meninas procuram meninas para brincar na área da casa, mas em 

determinadas áreas do espaço da sala, não em todas, será mais portanto, talvez na 

garagem, os meninos procuram meninos e na casinha das bonecas em que as meninas 

procuram muitas vezes as meninas, mas isso, eu penso que se nota algumas vezes é nos 

mais velhos.» E. PA.40 (p. 88) 

 

No questionário, tanto MD como PA, apresentam a mesma opinião dada na 

entrevista, uma vez que MD considera que pode haver às vezes influência do género nas 

relações que as crianças estabelecem entre si, verificando-se assim no questionário que a 

educadora MD mantém a sua opinião de que as relações que as crianças estabelecem 

entre si quanto ao género, evoluem e diferenciam-se consoante a idade da criança. 

 

No questionário, a educadora PA reforça a opinião dada na entrevista, uma vez 

que a educadora considera que nem sempre as meninas brincam com meninas e os 

meninos com meninos, podendo essa diferenciação estar relacionada com os espaços 

escolhidos e com a idade.  

 

«O género, influencia algumas vezes as relações que as crianças estabelecem entre si.» 

Q 27 MD.3 

 

«O género, influencia algumas vezes as relações que as crianças estabelecem entre si.» 

Q 27 PA.3 

 

Para a educadora AS, a distinção por géneros encontra-se relacionada com o 

contexto físico em que a criança vive. Para AS há uma distinção por géneros nas 

relações; no entanto, considera que pode haver exceções e essas exceções estão 

diretamente relacionadas com as relações que as crianças possam ter umas com as 

outras, por influências familiares de vizinhança, amizade ou proximidade de residência. 

 

«Algumas vezes isso acontece, embora não seja um padrão que nós possamos dizer que 

funciona dessa maneira porque depende das relações de proximidade, das relações de 

amizade, das relações de conhecimento que já existiam antes, é natural que as meninas 

procurem mais as meninas e haja aquela atitude normal de irem para a casinha das 

bonecas todas e eles mais para o tapete brincar com carrinhos, mas verificam-se outros 
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encontros nas relações que têm a ver com a proximidade, com a familiaridade.» E. 

AS.34 (p. 80) 

 

No questionário AS considera que frequentemente o género influencia nas 

relações estabelecidas entre as crianças, enfatizando a existência de uma distinção por 

géneros nos relacionamentos entre as crianças. 

 

«O género, influencia muitas vezes as relações que as crianças estabelecem entre si.» Q 

27 AS.4 

 

Na formação de pares, de jogos associativos, as crianças procuram outras do 

mesmo género para brincarem todas juntas. As crianças do género masculino juntam-se 

e optam por fazerem construções na areia; contudo nas construções de areia, as crianças 

do género masculino revelam ser recetivas à participação de outras crianças de género 

diferente. 

 

«O David (4,11) está com o João 2 (3,11) e o Eduardo (6,3) debaixo da ponte de 

madeira à sombra desta a fazerem uma construção na areia.» D.E. 1.40 (p. 4) 

 

«…, a construção de areia feita pelo Eduardo (6,3), João 2 (3,11), David (4,11) e pela 

Bruna (5,4). …» D.E. 1.44 (p. 5) 

 

No entanto, nos jogos associativos cuja formação de pares seja só de crianças do 

género masculino, verifica-se que estas não são recetivas à entrada de outras crianças do 

mesmo género no jogo. Pois quando outra criança do mesmo género tenta interagir com 

eles dialogando e gesticulando, é ignorado pelos outros, não obtendo resposta por parte 

deles. 

 

«O Eduardo (6,3), o Luís (6,2), o Miguel 1 (5,9) e o Francisco (5,9) estão na areia, o 

Eduardo (6,3) abre um caminho para o barco com o Francisco (5,9) e corrigi-o: “Aí não! 

É só aqui.”, o Miguel 1 (5,9) coloca bonecos no barco. O Rafael (6,0) vem ter com eles 

e diz-lhes: “Eu estava agarrado naquelas coisinhas. Olé” e repete “Olé”, tenta chamar à 

atenção dos outros gesticulando os braços; contudo, os outros ignoram-no. O Eduardo 

(6,3) e o Francisco (5,9) levantam-se e aproximam-se do Miguel 1 (5,9) e do Luís….» 

D.E. 1. 84 (p. 9) 
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Relativamente às escolhas das brincadeiras, a educadora MD refere também que 

o género influencia frequentemente as escolhas das brincadeiras; contudo, também 

existem casos excecionais em que tal não se verifica, não existindo uma escolha de 

brincadeiras condicionada totalmente pelo género da criança. 

 

«Algumas vezes ou muitas vezes, se calhar muitas vezes, no entanto há exceções, há 

meninas que têm brincadeiras de garagem, apesar do conceito de menina estar mais 

relacionado com bonecas, nem sempre é verdade, mas muitas vezes é.» E. MD.36 (p. 

72) 

 

No questionário, a educadora MD apesar de não entrar em contradição, não 

reforça a opinião dada na entrevista. 

 

«O género de uma criança condiciona algumas vezes a escolha das suas brincadeiras» Q 

28 MD.3 

 

A educadora PA é de opinião que os papéis de género são influenciados pela 

família e pela sociedade da qual faz parte. No entanto, considera que os meninos 

procuram mais, certos espaços utilizados frequentemente pelas meninas, como a casinha 

e o contrário não se verifica. Ou seja, as meninas não vão tantas vezes para espaços que 

estão mais relacionados culturalmente com o género masculino como a garagem. A 

educadora PA reforça ainda que as vivências da criança e as referências culturais e 

familiares é que influenciam o género não o género em si. 

 

«Às vezes, porque quando chega ao jardim de infância a criança já trás familiares que 

de alguma forma influenciam as suas escolhas. É frequente ver as meninas brincar na 

casinha e também os meninos, embora desempenhando papeis diferentes. A mesma 

frequência não se aplica ao facto das meninas procurarem a garagem, no entanto isso 

também acontece. Talvez não seja o género masculino ou feminino que condicione as 

brincadeiras, mas sim as vivências, as referencias inerentes a ele que a criança tem 

desde que nasce, ou até antes do nascimento.» E. PA.41 (p. 89) 

 

No questionário, a educadora PA mantém a opinião de que nem sempre o género 

de uma criança é o elemento principal das suas escolhas, na brincadeira. 
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«O género de uma criança condiciona algumas vezes a escolha das suas brincadeiras» Q 

28 PA.3 

 

A educadora AS tem outra perspetiva diferente da MD e da PA, ao considerar 

que o género é uma herança cultural, e o adulto condiciona a criança ao transmitir-lhe 

essa influência cultural, o que leva ao condicionamento das escolhas das brincadeiras 

que as crianças fazem. 

 

«O género da criança condiciona, condiciona muitas e muitas vezes, até pela atitude 

histórica que o adulto tem em relação ao feminino e ao masculino.» E. AS.35 (p. 80) 

 

No questionário, a educadora AS mantém a resposta dada na entrevista, ao 

considerar que as influencias culturais condicionam o género da criança nas escolhas das 

suas brincadeiras. 

 

«O género de uma criança condiciona muitas vezes a escolha das suas brincadeiras» Q 

28 AS.4 

 

As crianças do género feminino optaram por brincarem nas argolas, uma 

brincadeira que se caracteriza por não ser competitiva, está relacionada com o 

desenvolvimento motor de cada criança e envolve a interiorização de regras sociais 

como saber esperar pela sua vez, respeitar a vez da outra criança, não passar à frente da 

outra criança. Mas, nem todas as crianças do género feminino respeitam a vez das 

outras, passando à frente delas, não respeitando as regras, havendo umas que permitem e 

outras que contestam tal comportamento, dialogando, expressando a sua opinião de 

desagrado, acabando por se retirarem da brincadeira, por as regras não serem cumpridas 

pelas outras crianças do género feminino. 

 

«Nas argolas estavam a Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5) e a 

Andreia (4,9). A Margarida 1 (5,1) pega nas argolas e salta, tenta voltar para de onde 

saiu, mas não consegue. Segura na argola seguinte, a mão escorrega e cai na areia. Sobe 

as escadas de madeira, passa a ponte de madeira.» D.E. 1.41 (p. 5) 

 

«Na ponte passa pela Inês (6,2), pela Andreia (4,9) e pela Margarida 2 (4,5) e coloca-se 

no início da fila. A Mafalda (6,0) já tinha as argolas na mão. A Inês (6,2) fala com a 

Margarida 1 (5,1) e volta para trás a olhar para elas entre as escadas e a ponte a 
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responder à Margarida 1 (5,1). A Rita (5,2) sobe as escadas, passa pela Inês (6,2) que 

está na fila.» D.E. 1.42 (p. 5) 

 

Por outro lado, as crianças do género feminino optaram por brincar nas argolas 

também gostam de observar outras crianças tanto do género masculino como do género 

feminino que escolheram fazer construções na areia. 

 

«A Mafalda (6,0) fica a ver debaixo da ponte, a construção de areia feita pelo Eduardo 

(6,3), João 2 (3,11), David (4,11) e pela Bruna (5,4) ….» D.E. 1.44 (p. 5) 

 

As crianças do género feminino escolheram certos espaços para desenvolverem 

entre si jogos associativos. O espaço que as crianças do género feminino escolheram (o 

comboio de madeira) é propício a momentos mais afetuosos entre as crianças. A 

interação entre as crianças do género feminino faz-se com a partilha de objetos de uso 

pessoal (como o chapéu), mas nem sempre é aceite pela outra criança do género 

feminino. Além dos objetos, as crianças do género feminino partilham entre si afetos, 

dando as mãos e beijinhos, o que revela uma sensibilidade e uma predisposição para os 

afetos por parte das crianças do género feminino entre si, assim como uma recetividade 

por parte da criança do mesmo género que recebe os carinhos. 

 

«No comboio de madeira está a Margarida 1 (5,1) sentada na segunda carruagem a 

encher uma garrafa de água de areia. Na primeira carruagem está a Mafalda (6,0) com a 

Maria (4,0) ao colo e a Inês (6,2). A Bruna (5,4) aparece e vai ter com as meninas da 

primeira carruagem.» D.E. 1.67 (p. 7) 

 

«A Inês (6,2) pousa o chapéu dela na cabeça da Bruna (5,4) que já tinha o boné, a Bruna 

(5,4) afasta o chapéu da Inês com a mão.» D.E. 1.68 (p. 7) 

 

«A Inês (6,2) senta-se no banco onde está a Mafalda (6,0), a Mafalda deixa a Maria 

(4,0) sentada no banco com a Inês (6,2) e vai-se sentar no outro com a Bruna (5,4) 

ficando frente a frente.» D.E. 1.69 (p. 7) 

 

«… A Inês (6,2) diz adeus com a mão, a Maria (4,0) sai da carruagem a Inês sai também 

e dá-lhe a mão e a Mafalda (6,0) dá-lhe a outra mão, ficando a Maria (4,0) no meio. A 

Inês (6,2) dá um beijinho na mão da Maria (4,0), a Margarida 1 (5,1) assim que as vê 

afastarem dá uma corrida com a garrafa plástica na mão cheia de areia com um ramo e 

anda na frente delas.» D.E. 1.71 (p. 7) 
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Mas as crianças do género feminino não partilham afetos apenas entre si, elas 

também gostam de dar afeto a crianças do género masculino; no entanto, outras crianças 

do género feminino não concordam com tal comportamento e agridem a criança do 

género masculino, o que faz com que a criança do género masculino se retire 

temporariamente. Tal atitude faz com que algumas crianças terminem a brincadeira que 

estavam a ter e iniciem outras, resultando num jogo solitário para uma criança do género 

feminino que preferiu continuar a brincar no mesmo espaço. No entanto, as crianças do 

género masculino continuam a procurar as crianças do género feminino para brincarem 

todas noutro jogo. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com a 

Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 (3,10) 

regressa ao grupo. A Mafalda (6,0) afasta-se e a Margarida 2 (4,5) vai atrás dela. A 

Andreia (4,9) levanta-se e dirige-se para junto da Mafalda (6,0) e da Margarida 2 (4,5). 

A Margarida 2 (4,5) e a Andreia (4,9) andam atrás da Mafalda (6,0). A Rita (5,1) 

levanta-se e vai-se juntar às outras três, correm, sobem todas à rede de corda.» D.E. 

1.16 (p. 2) 

 

«Entretanto o Miguel 3 (3,8) levanta-se e o João 2 (3,10) segue-o, indo os dois para 

junto das meninas….» D.E. 1.17 (p. 2) 

 

A escolha do espaço do comboio de madeira é feita tanto por crianças do género 

masculino como por crianças do género feminino; contudo, cada género dá-lhe uma 

utilização diferente. O espaço tem um significado diferente de acordo com o género da 

criança que o utiliza, e é vivenciado de diferentes formas de acordo com o género da 

criança. 

 

«O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo estão 

agora a limpar a areia da primeira carruagem do comboio. O Eduardo (6,3) diz: “Este já 

está! Embora! Vamos fazer um buraco e obras.”, e toma a iniciativa de ir tirar areia 

junto à roda do comboio. O Francisco (5,8) repete: “Embora! Vamos fazer um buraco e 

obras.”. Os outros seguem-no e vão todos tirar areia da roda onde o Eduardo (6,3) está.» 

D.E. 1.31 (p. 4) 

 

Num contexto coeducativo, onde as crianças têm, liberdade de escolha e 

igualdade de oportunidades no acesso aos diferentes espaços e atividades à sua 
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disposição no momento do brincar, em que meninas e meninos brincam frequentemente 

em conjunto, partilhando espaços e brinquedos, sendo raramente total a separação de 

género (Thorne, 1993; Blatchford, 1998). 

 

Quando as crianças de géneros diferentes se juntam e organizam entre si uma 

brincadeira (limpar a locomotiva do comboio), inicialmente as crianças do género 

masculino adotam papéis de comando, mas a brincadeira transforma-se num jogo 

associativo, uma vez que as crianças do género masculino solicitam material às crianças 

do género feminino e acaba por cada elemento seguir a iniciativa do outro mas sem 

adotarem papéis distintos. 

 

«A Raquel 2 (4,4), o Eduardo (6,2) e a Bruna (5,4) estão na locomotiva do comboio de 

madeira, o Miguel 2 (5,8) está em cima da roda da locomotiva. O Miguel 2 (5,8) vai-se 

embora. O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11) e para a Bruna (5,4): “Vá, toca a 

limpar isto aqui!” e aponta com a pá de areia para a primeira carruagem e acrescenta: 

“Temos de tirar isto!” O Rafael (5,11) dirige-se à Bruna (5,4) que tinha duas pás de 

areia nas mãos e estende a mão para ela lhe dar uma. A Bruna (5,4) dá-lhe uma pá de 

areia.» D.E. 1.12 (p. 2) 

 

«A Bruna (5,4) e o Eduardo (6,2) ficam na primeira carruagem e o Rafael (5,11) vai 

para a segunda carruagem e começam a limpar o chão das carruagens que tinham areia 

e folhas. O Rafael (5,11) dirige-se para a primeira carruagem e fala com a Bruna (5,4) e 

o Eduardo (6,2), volta novamente para a segunda carruagem e continua a limpar, assim 

como os outros….» D.E. 1.13 (p. 2) 

 

No brincar com baldes e pás na areia, verificou-se igualmente uma preferência 

das crianças do género feminino por uma atividade pouco ativa, uma vez que brincam 

sentadas em círculo, dialogando entre si. O estarem sentadas em círculo, revela que 

desejam interagir apenas entre si. 

 

«A Mafalda (6,0), a Raquel 2 (4,4), a Rita (5,1) a Andreia (4,9) e a Margarida 2 (4,5) 

estavam todas sentadas em roda na areia. A Margarida 2 (4,5) alisava muito depressa a 

areia. A Raquel 2 (4,4) estava a encher um balde com areia, com a ajuda de uma pá, a 

Mafalda (6,0) batia levemente com o ancinho na areia.» D.E. 1.10 (p. 1) 

 

«A Raquel 2 (4,4) e a Raquel 1 (6,3) passam a correr. A Raquel 1 (6,3) leva um balde e 

uma pá e a Raquel 2 (4,4) leva uma pá e duas formas e vão se sentar no cimento em 
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frente à Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a brincar na 

areia.» D.E. 1.52 (p. 6) 

 

Mas, o brincar na areia com baldes e pás não é uma característica única das 

crianças do género feminino, uma vez que também se pode verificar a sua existência em 

crianças do género masculino. Neste tipo de brincadeira, os brinquedos não se 

encontram relacionados com o género, não havendo um estereótipo para este tipo de 

brincar e de brinquedo como acontece com outras brincadeiras e brinquedos. 

 

«O João 2 (3,10) e o Miguel 3 (3,8) estão a encher um balde de areia. O João 2 (3,10) 

levanta-se, passa por baixo da ponte de madeira e vai buscar areia a outro sítio, regressa 

pelo mesmo caminho e coloca a areia no balde. O Miguel 3 (3,8) alisa a areia no balde 

com a mão.» D.E. 1.14 (p. 2) 

 

Os espaços existentes no recreio são escolhidos tanto por crianças do género 

feminino como por crianças do género masculino; no entanto, são utilizados de forma 

diferenciada de acordo com o género que o utiliza. Na opinião das educadoras MD, AS e 

PA, as crianças do género feminino utilizam o espaço do comboio para atividades mais 

calmas, para partilharem entre si afetos, para dialogarem umas com as outras, mas as 

crianças do género feminino também são recetivas à partilha de afetos com crianças do 

género masculino; no entanto, nem todas aceitam e concordam em inseri-las nesses 

momentos afetuosos e agridem-nas, para que estas se afastem e as crianças do género 

masculino utilizam o espaço do comboio para a realização de construções, o que implica 

a existência de movimento, de mais atividade.  

 

Contudo, todas as educadoras (MD, AS e PA) também consideram que quando 

estão no comboio crianças do género feminino e género masculino juntas, as crianças do 

género masculino, no início, tentam liderar, orientar a brincadeira; no entanto, com o 

desenrolar da mesma, transforma-se num jogo associativo, na qual cada um segue a 

iniciativa do outro, mas sem adotarem papéis distintos. 

 

As educadoras MD, AS e PA também consideram que as crianças do género 

feminino, apresentam uma preferência pelo espaço das argolas, sendo este um espaço 

relacionado com o desenvolvimento motor individual de cada criança, que não implica a 

existência de competitividade entre os restantes elementos, sendo um espaço calmo. 
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Todavia, neste espaço (as argolas), as crianças do género feminino dão mais importância 

à existência de regras e ao seu cumprimento, existindo crianças do género feminino que 

preferem retirar-se da brincadeira deste espaço, quando outras crianças do mesmo 

género não cumprem as regras. 

 

«Quando os rapazes procuram o espaço do comboio, eles normalmente arranjam jogos 

que implicam bastante atividade física; no entanto, as raparigas procuram o mesmo 

espaço para troca de carinhos e conversas, mas quando um rapaz se aproxima deste 

grupo e se algum elemento o quer integrar na brincadeira, há sempre elementos do 

grupo que discordam e até podem partir para a agressão. Outro espaço que as meninas 

também procuram são as argolas, que não implica competição, mas privilegiam muito 

as regras, preferindo acabar o jogo se houver elementos que não as cumpram.» E. 

MD.38 (p. 73) 

                      

«As raparigas normalmente não escolhem espaços ou equipamentos que exijam grande 

atividade física, ao contrário por exemplo dos rapazes; mas quando escolhem as argolas, 

é uma forma de jogo que não implica competição, mas dão importância às regras. As 

raparigas privilegiam os espaços que lhes proporcionam brincadeiras mais calmas, 

como é o caso do comboio em que trocam carinhos e conversas entre si. Quando estas 

brincadeiras são interrompidas por uma criança do género oposto, estas são 

interrompidas e ele é agredido. Quando os espaços são utilizados tanto por rapazes 

como por raparigas, embora eles de início tentem liderar as brincadeiras, essas tentativas 

vão-se esbatendo, à medida que estas decorrem.» E. AS.37 (p. 80) 

 

«Cá para mim, os rapazes e as raparigas utilizam os vários espaços embora com 

algumas diferenças. Enquanto as raparigas utilizam o comboio para momentos mais 

calmos, os rapazes privilegiam-no como espaço de construção, quando estão rapazes e 

raparigas juntos, eles começam por liderar, mas com o decorrer do jogo, acabam por ter 

papéis iguais ou semelhantes. Já quando as raparigas vão para as argolas, dão mais 

importância às regras chegando ao ponto de acabar o jogo se alguns elementos não as 

conseguem cumprir.» E. PA.43 (p. 89) 

 

Outro tipo de jogo observado no recreio foi o jogo paralelo, o qual é um jogo em 

que a criança imita o comportamento de outras, brinca junto de outras crianças mas não 

com outras crianças. 

 

Este jogo paralelo surge apenas em crianças do género feminino, as quais 

procuram outra criança de mesmo género; contudo, não interagem entre si, nem desejam 
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interagir uma com a outra. O jogo paralelo acaba por se transformar num jogo solitário 

para uma e num jogo de espectador para a outra. 

 

«A Maria (4,0) está sentada no lancil a brincar na areia ao lado da Andreia (4,9) que 

também está sentada no lancil.» D.E. 1.105 (p. 11) 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a 

Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola 

saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

O jogo solitário não é uma característica única das crianças do género feminino, 

uma vez que as crianças do género masculino também apresentam momentos de jogo 

solitário, nos quais brincam sozinhas sem terem intenção de brincarem com outras 

crianças do mesmo género ou com outras crianças de diferente género do seu. No 

entanto, verificou-se uma predominância deste jogo em crianças do género feminino. 

 

«O Miguel 2 (5,9) continua a andar de baloiço.» D.E. 1.85 (p. 9) 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia….» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«… o João 1 (5,1) que está sentado à sombra a brincar sozinho,…» D.E. 1.46 (p. 5) 

 

«… a Andreia (4,9) brinca sozinha na areia …» D.E. 1.55 (p. 6) 

 

«… está a Andreia (4,9) a encher sozinha um balde de areia….» D.E. 1.27 (p. 3) 

 

«… A Andreia (4,9) continua a brincar sozinha com o balde na areia. …» D.E. 1.36 (p. 

4) 

 

«… A Raquel 2 (4,4) fica sozinha, a encher o seu balde de areia, no mesmo sítio onde 

estava inicialmente.» D.E. 1.18 (p. 3) 

 

Outro tipo de jogo presente nas crianças que frequentam um jardim de infância, é 

o jogo de espectador, no qual a criança observa as outras a brincarem mas sem 

participar, sem se envolver. O jogo de espectador surge em crianças do género 

masculino como em crianças do género feminino. 
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«… A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a 

ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«… o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, …» D.E. 1.107 (p. 11) 

 

Existem também situações em que o jogo de espectador leva à participação da 

criança na atividade, em que crianças do género masculino observam outras crianças do 

mesmo género, para apreenderem como as outras crianças agem em determinada 

situação para a seguir reproduzirem o que observaram. O terem observado como o outro 

fez, dá-lhes mais segurança e mais possibilidades de sucesso, quando forem a participar 

e a desenvolver a atividade/ brincadeira. 

 

«… O João 1 (5,2) observa-o, arrastam novamente o carro mais um pouco. Ambos 

começam a tirar areia de dentro do carro com as pás.» D.E. 1.119 (p. 13) 

 

As crianças do género masculino também gostam de observar outras crianças do 

mesmo género que se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para 

seguidamente escolherem com qual desejam interagir, fazer parte do grupo e do tipo de 

brincadeira em que desejam participar. 

 

«O João 2 (3,11) aproxima-se do David (5,0) com um camião, o David (5,0) dirige-se 

para o grupo do Eduardo (6,4), observa-os à distância, vai ter com o Miguel 1 (5,9), mas 

este afasta-se.» D.E. 1.122 (p. 13) 

 

Houve também o caso de uma criança do género feminino que observa outras 

crianças do género masculino que se encontram a jogar à bola, sendo este um jogo 

cooperativo, no qual existe uma separação total de género, apesar de não participar, 

revela uma curiosidade e gosto por este tipo de jogo que culturalmente se encontra 

associado ao género masculino. 

 

«A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola.» 

D.E. 1.91 (p. 9) 

 

Ao longo das observações por vídeogravação, verificou-se que na formação de 

pares, as crianças do género masculino procuram objetos que lhes interessem (barco) 

para brincarem em conjunto com outras crianças do mesmo género. Por outro lado, 

existem brinquedos que estão associados ao género masculino, como é o caso do barco. 



__________________________________    CAPÍTULO V _____________________________________ 
 

483 

O barco, enquanto brinquedo também surge associado a profissões predominantemente 

masculinas como é o caso dos pescadores e dos marinheiros. No caso dos marinheiros, 

em Portugal, a partir da década de 90 do século XX, as mulheres tiveram autorização 

para ingressarem nas Forças Armadas, o que revela uma mudança cultural na sociedade 

portuguesa, assim como uma profunda transformação organizativa, numa instituição 

tradicionalmente masculina, ao permitir que as mulheres participem em atividades 

militares. 

 

«O Eduardo (6,3), o Francisco (5,9) e o Miguel 1 (5,9) estão na areia a brincarem com o 

barco.» D.E. 1.93 (p. 9) 

 

Na formação de pares de crianças do género feminino, estas procuram 

igualmente objetos (argolas) que sejam do seu interesse. Quando uma criança do género 

feminino consegue fazer a sequência de movimentos que a estrutura tem para conseguir 

chegar às argolas, as outras crianças do mesmo género incentivam-na gritando e 

saltando, como forma de reconhecimento e de demonstração do seu contentamento por a 

colega ter conseguido fazer a sequência que apresenta um certo grau de dificuldade e 

exige um desenvolvimento muscular adequado à estrutura. As crianças do género 

feminino cujo desenvolvimento motor ainda não lhes permite executar a sequência 

optam por escolher outra brincadeira que não seja tão exigente a nível motor. 

 

«A Mafalda (6,1), a Margarida 2 (4,5) e a Raquel 1 (6,4) continuam no mesmo sítio. A 

Mafalda (6,1) desce o barão, agarra-se às argolas e volta para a estrutura de madeira. A 

Margarida 1 (5,1) salta e grita de felicidade quando a Mafalda (6,1) consegue ir para a 

estrutura de madeira. A Raquel 1 (6,4) vem embora e vai para o baloiço.» D.E. 1.92 (p. 

9) 

 

Uma outra forma das crianças do género masculino interagirem com outras 

crianças do mesmo género é fazerem ruídos com brinquedos como forma de chamarem a 

atenção dos outros para a sua presença; contudo, esta estratégia revela-se ineficaz, uma 

vez que para além de serem ignorados pelos outros, os outros retiram-se para outro 

espaço. Apesar de procurarem crianças do mesmo género com brincadeiras iguais, tal 

não significa que as outras crianças o aceitem na brincadeira, o que leva a criança a optar 

por brincar ao lado das outras. 
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«… O Manuel (4,8) chega com um balde e uma pá. Começa a bater com a pá no balde 

para chamar a atenção dos outros, mas sem sucesso. O João 1 (5,2) vai-se embora. O 

Manuel (4,8) começa então a encher o balde com areia, enquanto que os outros estão a 

pôr areia para dentro de um carro de mão.» D.E. 1.109 (p. 12) 

 

Outra forma das crianças do género masculino interagirem com outras crianças 

do mesmo género é trautearem (“lá, lá, lá,…) e agitarem objetos que encontram, como 

forma de obterem a atenção dos outros. Após terem obtido a atenção das outras crianças 

do mesmo género, são repreendidas por elas, para que cumpram as regras existentes (o 

lixo deve ser colocado nos recipientes apropriados). As outras crianças recorrem ainda 

ao adulto para este confirme o raciocínio apresentado e confirme as regras existentes. 

 

«O Rafael (6,0) encontra uma tira de plástico enterrada na areia, pega nela, abana-a e 

começa a trautear “lá, lá, lá, lá”. Eduardo (6,4): “Ai, isso é porcaria”. O Luís (6,2) 

arranca ao Rafael (6,0) a tira de plástico da mão e atira-a para o chão. O Eduardo (6,4) 

dirige-se à educadora: “Paula, isso é porcaria”. A educadora: “Então lixo, lixo”. O 

Rafael (6,0) começa a escavar, o Luís (6,2) também.» D.E. 1.113 (p. 12) 

 

No entanto, as crianças do género masculino quando descobrem algo enquanto 

brincam (na areia), gostam que as outras crianças do mesmo género observem o que 

acharam, demonstrando aos outros a observação dos achados. 

 

«… Mas o Rafael (6,0) continua de pé e diz: “Achei castanho”. O Miguel 1 (5,9) 

aproxima-se para ver o que é que o Rafael (6,0) achou. …» D.E. 1.114 (p. 12) 

 

Também se verificou que as crianças do género masculino, na formação de pares 

para brincarem, procuram outras crianças do mesmo género que tenham os mesmos 

brinquedos. Assim como, quando pretendem fazer parte de um grupo de crianças do 

género masculino, vão buscar brinquedos iguais, aos que as outras crianças do mesmo 

género que o seu estão a utilizar. Isto revela que as crianças para além de procurarem 

outras do mesmo género que o seu, o que indica uma identificação com o mesmo 

género; por outro lado, procuram outras que tenham brinquedos iguais para formarem 

pares para brincar; assim como, procuram ter brinquedos iguais como forma de interação 

com outras crianças do mesmo género que já se encontram a brincar. 

 

«O João 2 (3,11) dirige-se para junto do David (5,0), João 1 (5,2) e Miguel 3 (3,9) que 

estão a encher o carro de mão de areia. O Manuel (4,8) continua a martelar na árvore, a 
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seguir pega num balde e junta-se a eles. O Manuel (4,8) pega num carro que estava em 

cima da areia do carro de mão e segue o João 2 (3,11).» D.E. 1.116 (p. 12) 

 

As crianças tanto do género masculino como as crianças do género feminino 

procuram objetos e equipamentos do seu interesse, todas as educadoras (MD, AS e PA) 

consideram que as crianças procuram outras crianças do mesmo género e que desejam 

ter/ fazer a mesma brincadeira, utilizando assim brinquedos iguais e os mesmos 

equipamentos. As educadoras (MD, AS e PA) também apresentaram todas a mesma 

opinião, quanto à aceitação e inserção de outra criança do mesmo género que deseje 

participar num determinado grupo de brincadeira e que seja detentora de um brinquedo 

igual, às vezes é aceite pelo grupo, outras vezes tal não acontece, mesmo que para isso a 

outra criança do mesmo género utilize estratégias para obter a atenção dos outros, 

perante a indiferença do grupo opta por brincar ao lado das outras crianças que 

constituem o grupo. 

 

«Normalmente as crianças do mesmo género procuram determinados objetos ou 

brinquedos iguais e quando uma criança que não integrou inicialmente o grupo quer 

participar na brincadeira, procura arranjar brinquedos iguais de maneira a ser aceite, 

embora nem sempre isso aconteça.» E. MD.39 (p. 73) 

 

«Os rapazes e as raparigas em determinadas circunstâncias formam grupos por género e 

os brinquedos que escolhem são semelhantes para todos os elementos. Os grupos 

inicialmente formados têm por vezes relutância em aceitar novos elementos, embora 

estes tentem chamar à atenção de várias maneiras e quando não são aceites ficam muitas 

vezes a brincar ao lado.» E. AS.38 (p. 80) 

 

«Eu acho que as crianças além de procurarem outras do mesmo género procuram 

também brinquedos iguais, que para mim têm interesses iguais. Também acho que 

existem ocasiões em que há crianças que querem fazer parte de um grupo, arranjando 

estratégias para chamar à atenção dos outros, mas os outros não lhes ligam, mas também 

há ocasiões que eles são inseridos no grupo de brincadeira.» E. PA.44 (p. 89) 

 

As crianças do género masculino gostam de ajudar outras do mesmo género que 

se encontram com dificuldades em manipular os brinquedos e mesmo quando duas 

crianças do mesmo género são incapazes de resolver a situação na primeira tentativa, 

arranjam em conjunto alternativas para ultrapassarem obstáculos e fazem experiências 

com os materiais de modo a solucionarem o problema inicial. 
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«… Entretanto, o João 1 (5,2) vem ter com o David (5,0) com um balde e uma pá. O 

David (5,0) pede ajuda ao João 1 (5,2) para levar o carro de mão cheio de areia.» D.E. 

1.118 (p. 13) 

 

«Os dois tentam pegar no carro de mão mas não conseguem, trocam de posição e os 

dois conseguem arrastar o carro de mão. O David (5,0) começa a tirar areia de dentro do 

carro com a pá. O João 1 (5,2) observa-o, arrastam novamente o carro mais um pouco. 

Ambos começam a tirar areia de dentro do carro com as pás.» D.E. 1.119 (p. 13) 

 

As crianças do género feminino combinam e criam entre si jogos com regras, no 

espaço dos baloiços, quando estes são em número insuficiente, de modo a brincarem 

todas juntas. As crianças do género feminino ao inventarem jogos com regras, 

arranjaram uma estratégia que lhes permitiu participarem todas em conjunto. 

 

«A Rita (5,1) começa a andar de baloiço, a Margarida 2 (4,5) está encostada ao baloiço 

a combinar com a Mafalda (6,0) e a Raquel 2 (4,4), um jogo feito com os baloiços. A 

Margarida 2 (4,5) indica com o braço, a direção que a Mafalda deve seguir. A Mafalda 

(6,0) passa e a Margarida 2 (4,5) diz para a Raquel 2 (4,4): “Passa!, Vai para ali!” ao 

mesmo tempo que aponta com o braço. A Raquel 2 (4,4) passa.» D.E. 1.26 (p. 3) 

 

Na formação de pares, tanto as crianças do género feminino, como as crianças do 

género masculino escolhem ir brincar nos baloiços. No entanto, as crianças do género 

masculino cujo desenvolvimento motor não se encontra adequado à brincadeira optam 

por desistir dessa brincadeira e escolhem outra que se encontre mais adequada ao seu 

desenvolvimento. 

 

«Nos baloiços está a Raquel 2 (4,5), a Maria (4,0) e a Margarida 2 (4,6) está a empurrar 

a Maria (4,0).» D.E. 1.108 (p. 12) 

 

«O Miguel 3 (3,9) e o João 2 (3,11) vão andar de baloiço, o João 2 não consegue subir e 

desiste afastando-se.» D.E. 1.123 (p. 13) 

 

As crianças do género feminino, em espaços onde existam pinturas com 

autorretratos, inventam jogos de sequências, criando uma combinação que é repetida 

pelas outras crianças do género feminino que fazem parte do grupo de pares. Também 

existem crianças do género feminino que as observam a fazerem a sequência de 

movimentos, para compreenderem as regras do jogo que elas inventaram com as 
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pinturas dos autorretratos de outras crianças. As crianças do género feminino revelam ter 

uma grande facilidade para inventarem brincadeiras a partir de pormenores existentes no 

espaço e a transformá-los em brincadeiras que englobem as outras crianças do género 

feminino que fazem parte do grupo de pares. 

 

«A Margarida 1 (5,2), a Mafalda (6,1) e a Raquel 1 (6,4) estão ao pé do muro, onde 

foram feitas pinturas murais, pelas crianças do primeiro ciclo que frequentam a Oficina 

da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Essas pinturas são o autorretrato 

das crianças que frequentam a referida Oficina. A Mafalda (6,1) toca na pintura de uma 

criança, a Margarida 1 (5,2) imita-a tocando na mesma pintura. A Mafalda (6,1) toca na 

pintura do lado, a Margarida 1 (5,2) toca também; a Mafalda (6,1) toca noutra pintura 

que fica na extremidade da parede, a Margarida 1 (5,2) segue-a e toca nessa figura, a 

Mafalda (6,1) volta para a primeira pintura em que tocou, a Margarida 1 (5,2) toca em 

todas as pinturas que estão na parede até chegar à primeira que tocou; a Raquel 1 (6,4) 

fica a observá-las.» D.E. 1.110 (p. 12) 

 

Várias crianças do género masculino desenvolvem e realizam, em conjunto 

brincadeiras que representam atividades profissionais características do género 

masculino (construções e obras), havendo neste tipo de brincadeiras uma total separação 

das crianças por género, o que transmite uma divisão de papéis e expectativas de género. 

Este estereótipo assente na evidência biológica da diferença entre sexos, reflete a divisão 

social do trabalho constituído como sistema de legitimação social de sistemas de 

diferenciação, em que o género feminino surge remetido para a esfera privada da casa e 

o género masculino para a esfera pública do trabalho. 

 

«O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo estão 

agora a limpar a areia da primeira carruagem do comboio. O Eduardo (6,3) diz: “Este já 

está! Embora! Vamos fazer um buraco e obras.”, e toma a iniciativa de ir tirar areia 

junto à roda do comboio. O Francisco (5,8) repete: “Embora! Vamos fazer um buraco e 

obras.”. Os outros seguem-no e vão todos tirar areia da roda onde o Eduardo (6,3) está.» 

D.E. 1.31 (p. 4) 

 

No entanto, nem todas as crianças do género masculino aceitam as sugestões 

dadas no desenrolar da brincadeira (das construções e obras), apesar de serem todos do 

mesmo género masculino, preferindo ficarem a brincar sozinhas. Consequentemente, 

quando as crianças que não seguiram as sugestões apresentadas, solicitam a atenção das 

outras, são ignoradas. Mesmo quando uma criança do género masculino do grupo faz 
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uma descoberta (bicho) dá a conhecer e mostra às outras crianças do mesmo género com 

quem brinca, à exceção daquela criança que foi ignorada. Isto significa que quando uma 

criança não segue o desenrolar da brincadeira que as restantes estão a ter, é excluída 

pelas outras, mesmo que seja do mesmo género. 

 

«O Miguel 1 (5,8) diz: “Eh pá! Já não cabe mais!”, pois sentiu-se apertado. O Eduardo 

(6,3) levanta-se e diz: “Está em obras! Vou para a outra roda! Venham cá!”. Os outros 

levantam-se e seguem-no. O Rafael fica a limpar uma roda sozinho. O Miguel 1 (5,8) 

levanta-se. O Francisco (5,8) apanha algo da areia, mostra ao Eduardo (6,3) e ao Miguel 

1 (5,8), seu irmão, e diz: “Olha aqui!”.» D.E. 1.32 (p. 4) 

 

«O Rafael (5,11) diz para o Eduardo (6,3): “Eduardo, olha lá o que é que eu tou a fazer”. 

O Eduardo (6,3) não lhe deu atenção e continuou a tirar areia. O Francisco (5,8) 

levanta-se e vai mostrar ao Miguel 1 (5,8) e ao Luís (6,1) um bicho que estava dentro da 

pá: “Olha aqui um bicho.”, e vai mostrar também ao Eduardo (6,3). O Francisco (5,8) 

põe o bicho em cima do comboio.» D.E. 1.33 (p. 4) 

 

As crianças do género masculino quando se encontram perante um brinquedo em 

forma de pistola que representa perigo, que tanto serve para proteger os cidadãos como 

para lhes retirar a vida, umas crianças do género masculino disputam o brinquedo entre 

si e simulam um tiroteio, outras crianças do género masculino ficam a observá-las. A 

utilização de armas está associada ao género masculino, a certas profissões (ex.: polícia, 

forças armadas, …), a certos grupos sociais (ex.: caçadores, criminosos, …). As crianças 

do género masculino revelam ter um conhecimento sobre o que é considerado adequado 

aos membros de cada grupo sexual. Por outro lado, estão implícitos um conjunto de 

expectativas e atribuições relativas ao como as crianças de determinado género se devem 

comportar mediante armas de fogo, esse comportamento tem influências do meio onde 

vivem e da família, uma vez que no Alentejo, a caça faz parte das tradições e cultura da 

região, assim como, através da televisão e de outros jogos de computadores, que as 

crianças têm acesso. 

 

«O João 1 (5,1) sai, dá uns passos e começa a disparar em frente. O outro chega ao pé 

dele com o Miguel 3 (3,8) que continua agarrado à bola, e tira-lhe a pistola.» D.E. 1.29 

(p. 4) 
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«O João 1 (5,1) começa a correr e o outro segue-o disparando tiros e a seguir trocam de 

posição sendo o João 1 (5,1) que corre atrás do outro. O Miguel 3 (3,8) corre atrás dos 

dois.» D.E. 1.30 (p. 4) 

 

As crianças do género masculino identificam-se com personagens masculinas dos 

desenhos animados (homem-aranha), utilizando inclusivamente adereços (luvas) e 

posicionando-se em locais mais elevados como a ponte de madeira para que a 

reprodução seja o mais parecida possível com a personagem que escolheram. Por outro 

lado, a personagem escolhida representa o bem, a justiça, a luta contra o mal; ou seja, o 

herói. Todavia, as crianças do género feminino não se identificam com a personagem 

escolhida e não participam na brincadeira; como não tinham interesse em participar dão 

indicações verbais para que a criança do género masculino pare com a brincadeira, como 

não obtiveram sucesso com o pedido, agridem a criança do género masculino, o que a 

leva a ir procurar outra criança mas do mesmo género que o seu, do género masculino 

que se identificasse com a personagem. A forma de abordagem escolhida foi o mostrar o 

adereço (luvas), para incentivar a outra criança a formar um grupo de pares para brincar. 

 

«O Rafael (5,11) veio com as suas luvas vermelhas de Homem-Aranha para o cimo da 

ponte de madeira e estava a gritar: “Homem-Aranha iá!” A Mafalda (6,0) ia na areia na 

direção das escadas e diz para o Rafael: “Homem-Aranha, cala-te” A Mafalda (6,0) ao 

subir as escadas de madeira diz-lhe novamente: “Homem-Aranha, cala-te!” Assim que 

chega junto dele bate-lhe, ele foge pela ponte de madeira. Ele chega ao pé da Rita (5,2) 

e da Margarida 2 (4,5) que estão na ponte de madeira e para.» D.E. 1.53 (p. 6) 

 

«A Mafalda (6,0) ao chegar ao pé dele bate-lhe outra vez e ele defende-se com as mãos. 

Ele vai para ao pé das argolas e a Mafalda (6,0) vai também. O Rafael (5,11) segura nas 

argolas e cai no chão e vai mostrar as luvas ao Luís (6,1). …» D.E. 1.54 (p. 6) 

 

As crianças do género feminino procuram o adulto para lhe mostrarem jogos que 

pertencem a irmãs mais velhas que frequentam outros níveis de ensino. Esses jogos 

funcionam como elos de ligação ao contexto familiar, havendo uma continuidade afetiva 

do meio familiar no meio escolar. 

 

A Bruna (5,5) vai ter com a educadora para lhe mostrar o jogo do Sumão que a Câmara 

Municipal de Mértola deu às crianças que frequentam o Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico. 

A educadora diz: “Mostra”. 
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A Bruna (5,5) mostra e a educadora acrescenta: “É da tua irmã. Sabes jogar com ele?” 

A Bruna (5,5) abana a cabeça num sinal afirmativo. …» D.E. 1.94 (p. 9) 

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

As aulas de educação física caracterizam-se por o adulto ter alguma influência na 

formação dos grupos das crianças, uma vez que este intervinha na referida formação dos 

grupos para os equilibrar quanto ao género, número e idade das crianças que o 

compunham. 

 

«A educadora dá um pano à Mafalda (6,1) e conto o número de elementos que a equipa 

tem.» D.E. 1.245 (p. 22) 

 

«Na equipa do Manuel (4,8) a educadora já tinha colocado a Raquel 2 (4,5) e a 

Margarida 2 (4,6), além do Miguel 3 (3,9).» D.E. 1.246 (p. 22) 

 

«Da equipa da Mafalda (6,1), a educadora retira o Luís (6,2) e o Rafael (6,0) para a 

equipa do Manuel (4,8) e o João 1 (5,1) para a equipa da Margarida 1 (5,1) e dá um 

pano ao Manuel (4,8) e outro à Margarida 1 (5,1), conto até três e eles começam a 

jogar.» D.E. 1.247 (p. 22) 

 

Na constituição das equipas, existem situações em que as crianças do género 

masculino escolhem crianças do género feminino; outras vezes, as crianças do género 

feminino escolhem outras do género feminino; também existem crianças do género 

feminino que escolhem crianças do género masculino e há também crianças do género 

masculino que escolhem outras do género masculino. 

 

«Atrás da Mafalda (6,1) colocaram-se o Eduardo (6,4), o Francisco (5,9), o Miguel 1 

(5,9), o Luís (6,2), o João 2 (3,11), o Rafael (6,0); …» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

«Atrás da Margarida 1 (5,1) está apenas a Bruna (5,5) que a agarra pelo pescoço com os 

braços, abraçando-a.» D.E. 1.233 (p. 22) 

 

«…, atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5). …» D.E. 1.234 (p. 22) 

 

«Neste momento, o Manuel (4,8) está de braços cruzados e atrás dele está o Miguel 3 

(3,9), ambos estão a olhar para o lado do grupo da Mafalda (6,1).» D.E. 1.243 (p. 22) 
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Mas nem sempre, as crianças do género masculino aceitam que outras crianças 

do mesmo género façam parte da sua equipa, uma vez que as consideram com menos 

aptidões para pertencerem a uma determinada equipa. Uma forma de as dissuadir de 

estarem nessa equipa é empurrando-as e falando alto, de modo a intimidá-las e 

consequentemente, as crianças acabam por ir procurar outra equipa. 

 

«… o David (5,0) tenta ir para trás do Rafael (6,0), mas o Rafael (6,0) empurra-o com 

as mãos, fala alto com ele, torna a empurrá-lo mas desta vez, o David (5,0) também 

empurra o Rafael (6,0), o Rafael (6,0) torna a empurrá-lo, não se apercebendo os dois 

que a fila se tinha deslocado para o lado.» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

Algumas crianças do género masculino, apesar de terem observado várias vezes 

outras crianças quer do género masculino quer do género feminino, no papel de chefes 

de equipa, quando selecionadas pelo adulto, aparentam desconhecer as suas funções 

nesse papel. 

 

«O Manuel (4,8) vai-se pôr ao lado da Mafalda (6,1) com as mãos atrás das costas, a 

seguir vai para ao pé da Margarida 1 (5,1), dá a volta por detrás da fila da Margarida 1 

(5,1), vai para o fim da fila da Mafalda (6,1), aí põe a mão esquerda na anca e vai-se 

colocar ao lado da Margarida 1 (5,1), atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.234 

(p. 22) 

 

«O Manuel (4,8) abandona a Raquel 2 (4,5), passa por trás das filas da Margarida 1 

(5,1) e da Mafalda (6,1), chega à ponta do campo e volta.» D.E. 1.237 (p. 22) 

 

As crianças do género masculino e feminino enquanto esperam pelo início do 

jogo, interagem entre si dialogando e quando as crianças do género feminino discordam 

da opinião, simulam uma agressão física (estalo), revelando um comportamento 

intimidante como forma de fazer prevalecer a sua opinião.  

 

«… o David (5,0) fala com a Margarida 2 (4,6), ela estica o braço como se fosse para  

lhe dar um estalo, mas não chega a dar.» D.E. 1.238 (p. 22) 

 

O estarem em fila, leva a que as crianças de géneros opostos, iniciem uma 

atividade matemática de medição e comparação da altura, o que revela a aplicação de 

conceitos matemáticos em diferentes contextos educativos. 
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«O David (5,0) agarra a Rita (5,2) pelo braço direito desta, para ver se era o mais alto e 

estica-se ao alto com a Rita (5,2), ao mesmo tempo que a Inês o segura pela cinta por 

trás.» D.E. 1.240 (p. 22) 

 

As crianças do género feminino se se desequilibram, caem e magoam-se, 

procuram outras crianças do género feminino para que lhes deem carinho e as consolem. 

Essa procura é correspondida com abraços e contacto físico próximo, o que revela uma 

maior sensibilidade por parte das crianças do género feminino em darem afeto e apoio 

emocional. 

 

«A Rita (5,2) vira-se para a Margarida 2 (4,6) e para a Raquel 2 (4,5), a Margarida 2 

(4,6) fala com a Rita (5,2), a Raquel 2 (4,5) passa a mão esquerda pelos olhos e a seguir 

a mão direita, a Margarida 2 (4,6) segura na mão esquerda da Raquel 2 (4,5) e mostra-a 

à Rita (5,2), isto porque a Raquel 2 (4,5) tinha caído, a Margarida 2 (4,6) põe a sua mão 

esquerda em cima da mão esquerda da Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.242 (p. 22) 

 

«A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço.» D.E. 1.239 

 

Uma forma de as crianças tanto do género feminino como do género masculino 

incentivarem a criança da sua equipa que está a jogar, é saltarem e gritarem, dando 

estímulo para a criança terminar o mais rápido possível a tarefa e com sucesso. 

 

«O grupo da Mafalda (6,1) começa a saltar e a gritar pelo nome da Mafalda.» D.E. 

1.248 (p. 23) 

 

«A seguir o grupo do Manuel (4,8) também começa a gritar pelo nome do Manuel, 

quando o Manuel (4,8) passa o pano ao Miguel 3 (3,9), a intensidade diminui.» D.E. 

1.249 (p. 23) 

 

Quando uma criança de uma equipa está em jogo, as restantes crianças que 

constituem a equipa, quer sejam do género feminino, quer sejam do género masculino 

irão, segundo a educadora MD, AS e PA, apoiar a criança que está em jogo, qualquer 

que seja o seu género. Para as educadoras (MD, AS e PA), o género é irrelevante quanto 

ao apoio dado à criança da equipa que está em jogo, uma vez que todas as crianças a 

incentivam para que termine o mais rapidamente, de modo a conseguirem um bom 

resultado, para que consigam ganhar às outras equipas. 
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«Desde que seja da mesma equipa, as crianças apoiam os colegas independentemente de 

serem rapaz ou rapariga.» E. MD.40 (p. 73) 

 

«Pois é! Nos jogos de equipa, os seus membros apoiam-se uns aos outros pois têm o 

mesmo fim em vista, e isto é independentemente do sexo.» E. AS.39 (p. 80) 

 

«As crianças da mesma equipa apoiam-se umas às outras e isso não está ligado ao sexo 

da criança.» E. PA.45 (p. 89) 

 

 

SALA DE AULA 

 

No espaço da sala de aula existe uma grande influência do adulto na formação de 

pares das crianças, uma vez que separava as crianças do género masculino que eram 

mais ativas, de modo a não ficarem todas juntas; além disso, estamos perante uma 

situação programada com uma intencionalidade educativa. 

 

As crianças ao escolherem o seu lugar na mesa, optam por ficar ao lado de outras 

crianças do mesmo género, apesar de estarem também com crianças de género diferente 

do seu, acabando por preferir ter ao seu lado crianças do mesmo género. Mas, também 

existem crianças do género masculino que preferem ficar entre crianças do género 

feminino. Assim como existem crianças que preferem ficar de um lado com uma criança 

do género feminino e do outro lado com uma criança do género masculino. 

 

«Na mesa quadrada inferior direita está a Bruna (5,4), a Margarida 1 (5,1), a Raquel 2 

(4,4), o Miguel 1 (5,9), o Luís (6,1) e o Manuel (4,7).» D.E. 1.159 (p. 16) 

 

«Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 2 (4,5), o David (4,11), a Mafalda 

(6,0), o João 2 (3,11) e o Miguel 2 (5,8).» D.E. 1.162 (p. 16) 

 

«Na mesa redonda superior esquerda está o Eduardo (6,3), o Francisco (5,9), a Maria 

(4,0), a Inês (6,2) e o João 1 (5,1).» D.E. 1.163 (p. 17) 

 

As crianças do género masculino assim como as do género feminino partilham 

entre si a mesa de atividades, contudo, também se verifica a existência de crianças do 
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género masculino preferirem ficar todas juntas e crianças do género feminino quererem 

ficar sozinhas. 

 

«Na sala existem quatro mesas, duas redondas e duas quadradas, onde as crianças 

preenchem o seu dossier individual. Na mesa redonda superior esquerda ficou o Miguel 

3 (3,8), a Raquel 2 (4,5), o João 2 (3,10), o João 1 (5,1) e a Rita (5,1). Na mesa inferior 

esquerda ficou a Inês (6,2) por sua opção. A Animadora pôs a música a tocar como é 

costume.» D.E. 1.124 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada superior direita está a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5), a Raquel 

1 (6,3), o Miguel 2 (5,8) e a Margarida 1 (5,1).» D.E. 1.125 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada inferior direita está o Rafael (5,11), o Luís (6,1), o Manuel (4,7), O 

Francisco (5,8), O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8).» D.E. 1.126 (p. 13) 

 

Na formação de pares, as crianças de cada género optam por ficarem ao lado de 

crianças do mesmo género. Essa proximidade permite as crianças do género masculino 

interagirem com a criança do lado que é do mesmo género, observando a realização da 

atividade (desenho) e tocando no trabalho para realçarem detalhes que o colega tenha 

efetuado, tal não se verifica com as colegas do género feminino, cujos trabalhos não lhes 

suscitam o interesse. 

 

«Na mesa quadrada inferior direita está o Miguel 1 (5,8), o Eduardo (6,3), a Rita (5,2) e 

a Andreia (4,9).» D.E. 1.141 (p. 15) 

 

«O Miguel 1 (5,8) levanta-se e olha para o desenho do Eduardo, toca com o indicador 

direito num pormenor do desenho; o Eduardo (6,3) continua a desenhar, roda a folha e 

coloca a tampa no marcador. O Miguel 1 (5,8) segura de imediato no marcador e senta-

se na sua cadeira.» D.E. 1.154 (p. 16) 

 

As crianças do género masculino revelaram também que gostam de interagir com 

outras crianças do género masculino, de outros grupos; pois apesar de estarem separadas, 

a proximidade existente permite-lhes estarem atentos aos comentários feitos e à sua 

participação. Por outro lado, tal só é possível com um ambiente calmo, o que revela a 

existência de um trabalho educativo do adulto junto das crianças, ao nível da formação 

pessoal e social. 
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«O Miguel 2 (5,8) que estava atrás do Rafael (5,11), vira-se e mete-se na conversa que 

estava a haver na mesa do Rafael.» D.E. 1.138 (p. 14) 

 

As crianças do género feminino nem sempre dão atenção às crianças do género 

masculino que fazem parte do mesmo grupo, mesmo quando estes além citarem o seu 

nome, tentam chamar à atenção utilizando o corpo, levantando-se para ficarem mais 

visíveis. Perante a indiferença, a criança do género masculino acaba por desistir de ter a 

atenção da criança do género feminino e continuar a fazer a sequência das atividades 

programadas. 

 

«O Miguel 3 (3,8) levanta-se e estica o seu braço esquerdo e diz: “Olha Raquel, 

Raquel”, mas esta ignora-o, afastando-se, indo à volta da mesa, para, coça a cabeça e 

vai para o seu lugar que fica ao lado do Miguel 3, pega na sua capa e vai arrumá-la no 

armário; o Miguel 3 (3,8) permanece de pé a arrumar a sua capa individual.» D.E. 1.146 

(p. 15) 

 

No entanto, também se verifica a existência de situações em que as crianças do 

género masculino interagem dialogando com crianças do género feminino, que se 

encontram sentadas ao seu lado, enquanto realizam as atividades propostas pelo adulto 

(desenho). 

 

«O Miguel 3 (3,8) regressa ao seu lugar, começa a desenhar e começa a conversar com 

Raquel 2 (4,4).» D.E. 1.137 (p. 14) 

 

Mas, as crianças do género masculino também interagem com crianças do género 

masculino que se situam ao seu lado, dialogando sobre a associação da presença no 

quadro de dupla entrada com o dia da semana, o número do calendário e o nome, cuja 

interseção é assinalada no mapa de presenças (tabela de dupla entrada), estando 

implícito o conhecimento e a aplicação de conceitos matemáticos e o desenvolvimento 

do raciocínio lógico-matemático da criança. Contudo, essas crianças também dialogam 

entre si sobre a representação gráfica do nome e a sua identificação, estando nesta 

situação implícito o conhecimento e aplicação de conceitos da leitura e da escrita, 

revelando que as crianças aplicam conceitos assimilados a novas situações, apresentando 

a aquisição de competências e por outro lado, o processo de ensino-aprendizagem está 

adequado ao grupo de crianças. 
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«O Miguel 3 (3,9) levanta-se e dirige-se para o mapa das presenças. O João 2 (4,0) vai 

ter com ele e diz-lhe: “Não! Não! Sabes!” e coloca o dedo sobre o dia e desliza sobre o 

mapa até ao seu nome. O Miguel 3 (3,9) imita-o a deslizar o dedo sobre o papel.» D.E. 

1.213 (p. 20) 

 

«O Miguel 3 (3,9) está ao lado do João 2 (4,0) que está sentado na mesa, o Miguel 3 

(3,9) dirige-se ao placar com os nomes afixados na parede e aponta para o nome do 

João 2 (4,0), a seguir senta-se no seu lugar, em frente ao seu dossier individual.» D.E. 

1.217 (p. 20) 

 

A interação entre as crianças do género masculino também é ao nível da 

concretização da atividade do desenho, pois gostam de fazer na folha do colega do lado, 

o mesmo desenho que fizeram na sua folha, o que revela o gosto de ajudar os outros que 

ainda não conseguem fazer determinados pormenores ao nível do desenho, de modo a 

terem trabalhos com um certo sentido estético. 

 

«O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito.» D.E. 1.132 (p. 14) 

 

«O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8) estão a fazer um desenho; o Eduardo (6,3) faz um 

desenho no papel do Miguel 1 (5,8). …» D.E. 1.143 (p. 15) 

 

Outras vezes, as crianças do género masculino pedem a outras crianças do 

mesmo género, que consideram ter mais competências plásticas, que lhes façam um 

desenho na sua folha, o que revela um desejo de obterem um trabalho com uma 

apresentação mais elaborada; e por outro lado, a existência de um espírito de cooperação 

e entre-ajuda no sentido de querer satisfazer o pedido do colega e de contribuir para a 

apresentação de um trabalho com um resultado final esteticamente mais completo. É de 

referir que este tipo de interação existe sem o conhecimento do adulto que não o iria 

aprovar numa atividade individual. O sentido de solidariedade faz com que quebrem as 

regras, uma vez que cada criança deve fazer o seu próprio trabalho individual, essa 

quebra de regras não é só entre o que pede e o que faz, mas também entre os que 

observam a situação, que são também do mesmo género e não os denunciam ao adulto. 

A relação entre eles caracteriza-se por uma amizade e existência de laços afetivos muito 

fortes, que faz com que se unam para ajudar o amigo/colega. 
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«O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8). O Francisco (5,8) pede ao 

Luís (6,1) que lhe faça um desenho no seu papel e dá-lhe o marcador, levanta os braços, 

abana-os e olha para a educadora PA, o David (4,11) vira a cabeça e olha também para 

a educadora PA. O Francisco (5,8) baixa a cabeça, põe as mãos ao nível da cara e olha 

fixamente para o papel. O David (4,11) olha para eles, vira a cabeça para olhar para a 

educadora e volta a virá-la no sentido do Luís (6,1) e do Francisco (5,8). O Luís (6,1) dá 

ao Francisco (5,8) o papel do seu desenho, o Francisco (5,8) pega rapidamente no 

marcador verde e continua a desenhar.» D.E. 1.151 (p. 15) 

 

Outra forma de as crianças do género masculino interagirem com outras crianças 

do mesmo género que se situam do seu lado, é mostrarem o trabalho realizado 

(desenho), para que suscite o interesse nos restantes elementos do grupo e o observem 

igualmente. Outra estratégia apresentada pelas crianças do género masculino para 

interagirem com outras crianças do mesmo género foi elevarem o trabalho que estão a 

realizar (desenho), como forma de obterem a atenção das outras crianças do mesmo 

género. Quando pretendem a atenção de uma determinada criança do género masculino, 

chamam pelo seu nome, de modo a que esta observe detalhadamente o trabalho, o que 

revela uma necessidade de mostrar às outras crianças do mesmo género as suas 

competências plásticas. 

 

«… O Rafael (5,11) mostra o seu desenho ao Miguel 1 (5,8) que está sentado no seu 

lado direito. O Francisco (5,8) levanta-se para ver melhor o desenho do Luís (6,1) que 

está sentado na sua frente. …» D.E. 1.133 (p. 14) 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega no seu desenho, levanta-o e mostra-o ao Miguel 1 (5,9), a seguir 

vira-se na cadeira na direção do Eduardo (6,3) e diz-lhe: “Eduardo, Eduardo! Olha, 

Eduardo, Eduardo”» D.E. 1.198 (p. 19) 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega na folha do desenho com as duas mãos e estica os braços para a 

frente para o Eduardo (6,3) poder observar melhor. 

O Eduardo (6,3) observa o desenho atentamente.» D.E. 1.199 (p. 19) 

 

Quanto à formação de pares na sala de aula, todas as educadoras (MD, AS e PA) 

são de opinião que as crianças preferem outras do mesmo género; no entanto, todas as 

educadoras (MD, AS e PA) também consideram que o facto de as crianças preferirem 

estar ao lado de outras do seu género, não significa que não interajam com outras 

crianças do género oposto, através do diálogo, tendo numas vezes aceitação e noutras 
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vezes, acabam por serem ignoradas. As educadoras MD, AS e PA referiram também que 

as crianças do género masculino interagem com outras crianças do mesmo género 

realçando detalhes, ajudando o outro com a realização de pormenores que o outro não 

consegue realizar, assim como com a exibição do trabalho realizado para com as outras 

crianças do mesmo género masculino. 

 

«Normalmente as crianças procuram pares do mesmo género, com isto, não quer dizer 

que durante o desenrolar da atividade os diferentes géneros não tentem interagir uns 

com os outros. As crianças do género masculino interagem entre si dialogando, 

chamando à atenção dos pormenores do desenho, às vezes completando o desenho do 

colega com alguns pormenores, mostrando o seu desenho aos outros.» E. MD.41 (p. 73) 

 

«Eu acho que os meninos e as meninas no início de uma atividade podem manifestar as 

suas preferências em relação aos outros, privilegiando os do mesmo género, o que não 

invalida que depois vão interagindo através de conversas, trocas de opinião, mas os 

meninos interagem mais uns com os outros em relação ao que estão a realizar, podem 

mesmo até ajudar outros para algum pormenor que tenham mais jeito ou exibindo os 

seus trabalhos aos outros.» E. AS.40 (p. 81) 

 

«Os meninos normalmente escolhem meninos para se sentarem perto e as meninas 

escolhem meninas mas depois, interagem uns com os outros independentemente do 

género, umas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso.» E. PA.46 (p. 89) 

 

Não são só as crianças do género masculino que interagem com as crianças do 

género feminino, também existem situações em que as crianças do género feminino 

interagem com as outras crianças do género masculino, pedindo-lhes que lhes arrumem 

o material e lhes deem outro que pretendem. Por outro lado, as crianças do género 

masculino demonstram que gostam de ser prestativas e de ajudar as colegas do género 

feminino, de modo a lhes satisfazerem o pedido. 

 

«A Mafalda (6,0) diz para o Miguel 2 (5,8): “Toma lá o amarelo e dá-me lá o vermelho”, 

pois ele estava a mexer nos marcadores. A Mafalda (6,0) enquanto espera que o Miguel 

2 (5,8) procure o vermelho, abana o marcador de um lado para o outro. O Miguel 2 (5,8) 

acha o vermelho e dá-lhe, por sua vez, a Mafalda (6,0) dá-lhe o marcador amarelo para 

ele o guardar.» D.E. 1.165 (p. 17) 
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Uma forma das crianças do género masculino interagirem com outras do mesmo 

género, é colocarem os seus objetos pessoais das atividades (dossier), ao lado dos outros, 

para que a outra criança do género masculino observe, compare e analise a quem 

pertencem os objetos pessoais das atividades colocados ao lado dos seus, para ser o 

ponto de partida para o tecer de um comentário sobre os materiais que se posicionam ao 

lado uns dos outros. 

 

«O João 2 (3,10) levanta-se e vai dizer ao Miguel 3 (3,8) onde está a sua capa e volta 

para o lugar. O Miguel 3 (3,8) tinha colocado a dele ao lado da do João 2 (3,10).» D.E. 

1.136 (p. 14) 

 

Verifica-se também que as crianças do género masculino interagem com outras 

crianças do mesmo género, mostrando-lhes a cor do material escolhido (lápis de cera) ou 

tentando tirar-lhes o material que tenham nas mãos. Inicialmente, a outra criança não 

permite, mas imita o comportamento da primeira, o que leva a primeira criança a repetir 

a tentativa de retirar o material, mas desta vez, a outra criança permite, sendo essa 

permissão reforçada pelo riso. Para a criança qualquer objeto é o ponto de partida para 

interagir com outra e iniciar uma brincadeira, consoante a recetividade da outra criança. 

A confirmação dessa recetividade surge com a repetição do comportamento, 

verificando-se assim que as crianças do género masculino são recetivas a propostas de 

brincadeiras de outras crianças do mesmo género. Quanto ao riso entre as crianças, este 

funciona como uma aceitação, para o desenrolar da brincadeira, para a sua continuação. 

 

«O Eduardo (6,3) volta novamente ao armário e tira outro lápis de cera, o João 2 (3,11) 

mostra-lhe a cor que tirou e vai para o seu lugar. O Eduardo (6,3) fica ainda a procurar a 

cor que deseja.» D.E. 1.209 (p. 20) 

 

«O Manuel (4,7) tenta tirar a tampa do marcador da mão do Luís (6,1), mas o Luís (6,1) 

não lha dá e coloca-a no marcador que tira da caixa dos marcadores, imitando o que o 

Manuel (4,7) fez.» D.E. 1.172 (p. 17) 

 

«O Manuel (4,7) tenta novamente tirar a tampa do marcador do Luís (6,1) e este 

consente que ele a tire, ri-se para o Manuel (4,7), pega na tampa e põe-a na caixa dos 

marcadores, o Manuel (4,7) estica-se para ir buscar a tampa mas não consegue chegar-

lhe, então o Luís (6,1) tira-a da caixa e dá-a ao Manuel (4,7) que a põe novamente no 

marcador vermelho e mostra ao Luís. O Luís (6,1) tenta tirar a tampa, mas o Manuel 
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(4,7) evita e é ele próprio Manuel (4,7) que a tira. A seguir, o Manuel (4,7) pergunta ao 

Luís: “Qual é a parte mais forte (do marcador)?» D.E. 1.173 (p. 17) 

 

Nem sempre as crianças do género masculino gostam de partilhar com outras 

crianças do mesmo género, os materiais existentes, chegando a um impasse perante o 

qual o adulto tem que intervir. O não querer partilhar os materiais, revela que as crianças 

do género masculino têm mais dificuldade em fazê-lo com outras crianças do mesmo 

género. Já as crianças do género feminino apresentaram um comportamento oposto às 

crianças do género masculino, ao ajudarem outras crianças do mesmo género que se 

encontram com dificuldades em acederem aos materiais. 

 

«… O Manuel (4,7) levanta-se e vai para junto do Miguel 2 (5,8), mas o Miguel 2 (5,8) 

afasta-o com o seu braço esquerdo. O Manuel (4,7) tenta novamente chegar à caixa dos 

lápis, o Miguel 2 (5,8) baixa o braço e o Manuel (4,7) consegue chegar-lhe, ficam os 

dois a segurar na caixa dos lápis. A educadora PA acaba por ter que ir separá-los e o 

Miguel 2 (5,8) e o Manuel (4,7) regressam ao seu lugar.» D.E. 1.147 (p. 15) 

 

«A Rita (5,2) levanta-se para ir buscar o marcador castanho que a Andreia não consegue 

alcançar do seu lugar, e dá-o à Andreia (4,9), a Rita (5,2) regressa para o seu lugar ao 

lado da Andreia (4,9).» D.E. 1.148 (p. 15) 

 

Quanto à partilha de material, quando duas crianças de géneros diferentes, 

necessitam de um material que está na posse de uma criança do género feminino, esta 

opta por dá-lo à criança que o solicitou em primeiro lugar (o menino). Contudo, a outra 

criança (a menina) discorda da decisão e tenta retirar o material à criança do género 

masculino. O menino acaba por gerir o conflito de interesses, dando o material que já 

não necessitava e ficando com o que tinha recebido. Por outro lado, a criança do género 

feminino que desejava o mesmo material, acaba por aceitar a proposta de criança do 

género masculino, o que revela que não necessitava do material, sendo uma forma de 

interagir e de disputar o material. 

 

«A Margarida 2 (4,5) levanta-se e vai para o lado direito do Francisco (5,8), a Bruna 

(5,4) encolhe-se, assim que a Margarida 2 (4,5) chega ao lado do Francisco (5,8) e 

abana a mão a dizer não e só a dá ao Francisco (5,8) quando este consegue pegar 

primeiro do que a Margarida 2 (4,5) no marcador. A Margarida 2 (4,5) tente tirar-lhe o 

marcador, mas o Francisco (5,8) dá-lhe o marcador que tinha, ficando com o que a 

Bruna (5,4) lhe deu.» D.E. 1.157 (p. 16) 
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No entanto, também existem situações em que as crianças do género masculino 

esperam que outra criança do mesmo género termine de utilizar o material e por sua vez, 

quem o utiliza cede-o imediatamente ao colega que necessita. O saber esperar e partilhar 

revelam a existência de competências sociais positivas nas crianças, o que pressupõe um 

trabalho pedagógico na área da formação pessoal e social. 

 

«O Luís (6,1) estava a pintar com o marcador verde e assim que termina, dá-o ao 

Francisco (5,8) que ficou à espera que o Luís (6,1) terminasse.» D.E. 1.150 (p. 15) 

 

Relativamente à partilha de material, todas as educadoras (MD, AS e PA) são 

unânimes ao concordarem que as crianças do género feminino têm mais facilidade em 

compartilhar os materiais que estão a utilizar com outras crianças, tanto do mesmo 

género como do género oposto; todavia, as crianças do género masculino também 

partilham os materiais apesar de tal comportamento não ser tão frequente, não significa 

que não o façam com outras crianças do mesmo género. 

 

«Normalmente as crianças do género feminino são mais flexíveis quando se trata de 

ceder ou partilhar materiais que estão a utilizar, mas fazem-no preferencialmente com 

crianças do mesmo género, o que não quer dizer que os rapazes não cedam os seus 

materiais aos seus pares do mesmo género, claro que às vezes têm que esperar que o 

outro acabe o que estava a fazer.» E. MD.42 (p. 73) 

 

«As meninas são normalmente mais cooperantes e demonstram comportamentos mais 

elásticos em relação às coisas que estão a utilizar. Geralmente demonstram a sua 

solidariedade para as colegas do mesmo género, o que não quer dizer que não o 

demonstrem em relação aos meninos. Os rapazes entre si nem sempre revelam boa 

vontade em partilhar, mas às vezes também acabam por fazê-lo.» E. AS.41 (p. 81) 

 

«Os comportamentos de partilha e cooperação são normalmente mais frequentes quando 

se trata de meninas o que não quer dizer que os rapazes não tenham também estes 

comportamentos, são é menos frequentes.» E. PA.47 (p. 89) 

 

É de referir ainda que as crianças do género masculino e do género feminino 

gostam de ajudar outras crianças do género masculino que têm dificuldades em realizar a 

atividade proposta pelo adulto (preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo), 

explicando o processo de modo a que a criança que revela dificuldades, compreenda e 

ultrapasse as dificuldades envolvidas, na resolução da atividade. Esta atitude revela 
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também uma capacidade de solidariedade e ajuda para com outras crianças do género 

masculino, assim como a reprodução do modelo social do professor que explica e ensina 

as crianças, havendo assim uma identificação com o papel de professor. 

 

«O Eduardo (6,4) está a ajudar o João 2 (4,0) também com a tabela de dupla entrada do 

tempo e a Mafalda (6,1) confirma o que o Eduardo (6,4) disse, explicando ao João 2 

(4,0) o seu raciocínio.» D.E. 1.229 

 

Também se verificou que as crianças do género feminino quando terminam a 

atividade proposta pelo adulto (preenchimento do quadro do tempo), esperam que a 

criança do género feminino que se situa ao seu lado termine, para que ambas arrumem o 

material (dossier individual) no respetivo lugar, uma vez que desejam a companhia da 

colega e pretendem estar fisicamente próximas uma da outra, o que as levou 

inclusivamente a sentarem-se ao lado uma da outra. 

 

«A Mafalda (6,1) termina a seguir, a Inês já tinha terminado e fica com a capa fechada 

em cima da mesa à espera da Mafalda (6,1). Assim que a Mafalda (6,1) desarreda a 

cadeira e se levanta, a Inês (6,2) levanta-se também e vão as duas arrumar as capas no 

armário, a Inês (6,2) ao passar pela mesa da Maria (4,0), aproxima-se dela e vê o que 

esta está a fazer na sua capa individual e a seguir vai pôr a sua capa no armário.» D.E. 

1.189 (p. 18) 

 

Também existem situações de haver crianças do género masculino que gostam de 

ajudar outras crianças do mesmo género; contudo, nem sempre as outras crianças 

aceitam a ajuda, apesar de serem do mesmo género, uma vez que gostam de serem elas 

próprias a tentarem ultrapassarem as suas dificuldades e a testarem as suas capacidades, 

recusando assim qualquer tipo de ajuda por parte de outras crianças do mesmo género. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega também junto do armário com o seu dossier. O Miguel 2 (5,9) 

levanta-se para ir ajudá-lo a arrumar a capa, ele agarra-se a ela com força e grita: “Não é 

preciso, não é preciso”. O Miguel 2 (5,9) deixa-o e dirige-se para o seu lugar e o Miguel 

3 (3,8) fica a arrumar sozinho a sua capa no armário. Tanto o Miguel 3 (3,8), como a 

Maria (4,0) e o João 2 (3,11) regressam aos seus lugares com a sua folha de desenho.» 

D.E. 1.204 (p. 19) 

 

No que concerne a existência de comportamentos sociais, como ajudar o outro, 

todas as educadoras (MD, AS e PA) são unânimes ao considerarem que tanto as crianças 
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do género masculino como as crianças do género feminino apresentam comportamentos 

de solidariedade para com a outra criança, seja ela do género feminino ou masculino. No 

entanto, todas as educadoras referiram que nem sempre as crianças do género masculino 

aceitam a ajuda de outras crianças do género masculino, preferindo realizarem a 

atividade sem a ajuda de outra criança, mesmo que seja do mesmo género. 

 

«Tanto os rapazes como as raparigas gostam de ajudar os colegas, embora, por vezes, os 

rapazes não aceitem que outros rapazes lhes prestem esse auxílio.» E. MD.43 (p. 73) 

 

«Ambos os géneros revelam comportamentos solidários para com os outros e que umas 

vezes são aceites e outras não.» E. AS.42 (p. 81) 

 

«Cá para mim, tanto os rapazes como as raparigas gostam de se ajudar uns aos outros, 

mas o que não quer dizer que essa ajuda seja sempre bem vinda por parte dos outros.» E. 

PA.48 (p. 90) 

 

As crianças tanto do género feminino como as do género masculino revelam já 

terem interiorizadas a sequência das atividades a realizarem, o que revela também a 

existência de uma autonomia por parte das crianças de ambos os géneros. 

 

«Na mesa redonda superior esquerda a Raquel 2 (4,4) trás a folha para fazer o desenho, 

o João 2 (3,10) vem logo atrás dela com a sua folha. A Ana (animadora) verifica que a 

capa do Miguel 3 (3,8) ao seu lado, este levanta-se e vai buscar uma folha para fazer um 

desenho, chega à mesa com a folha na mão e mostra-a aos outros, pousa-a na mesa e vai 

arrumar a capa no armário.» D.E. 1.135 (p. 14) 

 

«O Luís (6,1) regressa à mesa coma folha para começar a fazer o desenho, pois já 

mostrou a capa à Ana (animadora) e a arrumou no armário, onde estão também as 

folhas para fazer o desenho.» D.E. 1.129 (p. 14) 

 

«A Raquel 1 (6,4) termina as atividades do seu dossier e vai arrumá-lo no armário.» 

D.E. 1.188 (p. 18) 

 

Mas não é só a sequência das atividades a realizar que as crianças que as crianças 

já interiorizaram, as crianças do género masculino demonstraram ter interiorizado regras 

sociais, como o esperar pela sua vez, o partilhar material com crianças do mesmo género 

e que fazem parte do seu grupo onde realizam a atividade proposta pelo adulto. Já as 
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crianças do género feminino gostam de cumprir e fazer cumprir as regras previamente 

estabelecidas, pois quando uma criança do género masculino do seu grupo, se encontra 

sentada ao seu lado e está a quebrar uma regra, elas dialogam com ele, levando-o a 

cumprir as regras existentes na sala, o que revela uma interiorização das regras assim 

como a aplicação destas aos outros. 

 

«O Rafael (5,11) espera que o Miguel 1 (5,8) termine de pintar com um marcador, assim 

que este termina, ele estica o braço e o Miguel 1 (5,8) dá-lho. O Miguel 1 (5,8) tira 

outro marcador de cima da mesa, pinta na sua folha e dá-o ao Rafael (5,11).» D.E. 1.131 

(p. 14) 

 

«O Miguel 2 (5,8) levanta-se da sua cadeira, mas a Raquel 1 (6,3) que estava sentada no 

seu lado direito toca-lhe no braço, fala com ele e este volta-se e continua a desenhar.» 

D.E. 1.139 (p. 14) 

 

É de referir também que as crianças do género feminino revelam gostar de 

observar as produções (desenhos) de outras crianças tanto do género feminino como do 

género masculino que se situam noutros grupos de trabalho, o mesmo acontece também 

com crianças do género masculino entre si, o que revela curiosidade e interesse em 

saberem o que as crianças de géneros diferentes e iguais representam graficamente nos 

seus trabalhos individuais (desenho). 

 

«A Mafalda (6,1) termina a seguir, a Inês já tinha terminado e fica com a capa fechada 

em cima da mesa à espera da Mafalda (6,1). Assim que a Mafalda (6,1) desarreda a 

cadeira e se levanta, a Inês (6,2) levanta-se também e vão as duas arrumar as capas no 

armário, a Inês (6,2) ao passar pela mesa da Maria (4,0), aproxima-se dela e vê o que 

esta está a fazer na sua capa individual e a seguir vai pôr a sua capa no armário.» D.E. 

1.189 (p. 18) 

 

«A Rita (5,2) termina, levanta-se e leva a sua capa para o armário, quando ia a passar ao 

lado da Margarida 2 (4,5) pega na capa e pousa-a na cabeça segura pelas duas mãos, 

chega junto do armário, tira a capa da cabeça e arruma-a; pega numa folha de desenho e 

ao passar junto do Manuel (4,7), para e observa o desenho do Manuel (4,7), a seguir 

dirige-se para a sua cadeira e senta-se.» D.E.1.205 (p. 20) 

 

«O Eduardo (6,3) levanta-se e vai ver o desenho que o Rafael (6,0) está a fazer e vai 

buscar um lápis de cera de cor azul que está no armário ao lado das capas.» D.E. 1.207 

(p. 20) 
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«A Bruna (5,4) já está a fazer o seu desenho, a Margarida 2 (4,5) ainda está a preencher 

o seu dossier individual, está com o marcador amarelo na boca, a segurá-lo também 

com a mão direita e a olhar para outra mesa.» D.E. 1.149 (p. 15) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

gostam de observar, comparar e verificar os resultados/conclusões que outras crianças do 

mesmo género obtiveram em atividades de raciocínio lógico-matemático (preenchimento 

do quadro do tempo). 

 

«… A Raquel 2 (4,4) levantou-se e foi ver o que a Mafalda (6,0) tinha feito no seu 

dossier individual.» D.E. 1.145 (p. 15) 

 

«O Miguel 3 (3,8) levanta-se do seu lugar e vai ver a capa do João 1 (5,1). …» D.E. 

1.128 (p. 14) 

 

As crianças do género masculino gostam de observar outras crianças do mesmo 

género, o que revela que gostam de observar comportamentos de outras crianças do 

mesmo sexo que o seu, havendo assim, uma identificação do género e através dessa 

observação há uma aprendizagem de comportamentos que socialmente estão associados 

ao género a que pertencem. 

 

«O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8). …» D.E. 1.151 (p. 15) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino que 

terminam mais tarde a realização dos seus trabalhos individuais, são as que dispenderam 

mais tempo a observarem tanto o adulto como os comportamentos das outras crianças, o 

que revela um interesse por compreenderem os comportamentos e atitudes estabelecidas 

entre as crianças, assim como as relações entre o adulto e as crianças e sua interação. 

 

«A Rita (5,2) e a Andreia (4,9) ainda não terminaram de fazer o trabalho do dossier 

individual, a Rita (5,2) olha para a educadora a seguir olha para a capa da Andreia (4,9), 

a Andreia (4,9) pousa o marcador, levanta-se e estica a cabeça para a frente à procura de 

outro marcador que está em cima da mesa, senta-se e olha para a Rita (5,2).» D.E. 1.153 

(p. 16) 

 

«Na mesa da Margarida 2 (4,5), apenas ela ainda não terminou de preencher a sua capa 

individual, todos os outros já estão a fazer o desenho. …» D.E. 1.156 (p. 16) 
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«Neste momento na mesa quadrada inferior direita só o Manuel (4,7) é que ainda não 

terminou o seu trabalho individual. Todos os outros já estão a fazer o desenho.» D.E. 

1.130 (p. 14) 

 

«O Manuel (4,7) em vez de preencher a sua capa individual, observa-os. …» D.E. 1.133 

 

No que se refere à observação dos trabalhos dos colegas, as educadoras MD, AS 

e PA consideram que todas as crianças, quer sejam do género feminino quer sejam do 

género masculino, gostam de observar os trabalhos dos outros colegas, não existindo 

diferenças entre géneros; no entanto, as educadoras MD, AS e PA também são da 

opinião de que as crianças que mais observam, são as que demoram mais tempo a 

terminarem os seus trabalhos individuais. 

 

«Não, todas as crianças têm curiosidade em espreitar o que os outros estão a fazer, 

embora haja diferenças, pois há umas que são mais curiosas do que outras, o que leva 

por vezes, a que levem muito mais tempo a terminarem os trabalhos.» E. MD.44 (p. 73) 

 

«Não acho que haja grande diferença pois tanto rapazes como raparigas gostam de 

observar e comentar os trabalhos dos seus colegas, há sempre umas e uns que gostam de 

observar todos os outros, o que por vezes se reflete no seu próprio trabalho porque 

acabam muito mais tarde.» E. AS.43 (p. 81) 

 

«Nem por isso, tanto as meninas como os meninos têm curiosidade em espreitar os 

trabalhos dos seus colegas, e por vezes atrasam os seus próprios trabalhos por estarem a 

espreitar o trabalho dos outros.» E. PA.49 (p. 90) 

 

Na sala, as crianças quer do género feminino quer do género masculino solicitam 

o adulto em várias situações. As crianças do género feminino dirigem-se ao adulto 

quando têm dificuldades na concretização da atividade proposta por este (preenchimento 

da tabela de dupla entrada do tempo), o que revela que o adulto é solicitado para ajudar 

as crianças a compreenderem e a ultrapassarem dificuldades na resolução do 

pensamento. Mesmo quando existe uma criança do género feminino que se situa ao lado 

da criança que solicitou o adulto, e toma a iniciativa de a ajudar, antes do educador 

começar a explicar, dando-lhe a resposta correta para a execução da atividade, verifica-

se que a criança que solicitou a ajuda, decide observar primeiro a outra a realizar no seu 

dossier individual, preenchendo depois no seu próprio dossier. O que revela que as 

crianças do género feminino em atividades que envolvam o raciocínio lógico-
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matemático, preferem pedir primeiro ajuda ao adulto, do que aos colegas que se situam 

ao seu lado, mesmo quando estes são do género feminino. 

 

«Entretanto, a Bruna (5,4) vem ter com a educadora para esta a ajudar no mapa do 

tempo, a Margarida 1 (5,1) vira-se para a educadora e aponta no mapa do tempo da 

Bruna e diz-lhe: “É aqui”. A Bruna (5,4) volta para o seu lugar, junto da Margarida 1 

(5,1) e vê a Margarida 1 (5,1) preencher o seu e a seguir preenche o seu.» D.E. 1.171 (p. 

17) 

 

As crianças do género feminino quando têm dúvidas em estabelecer a relação 

entre a sequência temporal e a sequência numérica, dirigem-se ao adulto para que este as 

esclareça. O adulto desempenha um papel educativo, sendo visto como o detentor do 

conhecimento a quem a criança recorre em situação de dúvida ou de incerteza. 

 

«A Inês (6,2) diz em voz alta: “um e um zero”. A seguir pergunta à educadora: “É o 

nove e zero?”  

A educadora responde-lhe: “Nove ontem, dez hoje”.» D.E. 1.182 (p. 18) 

 

Todas as crianças, tanto do género feminino como do género masculino, após a 

conclusão da atividade de preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo, procuram 

o adulto para que este confirme os resultados do pensamento lógico-matemático, 

envolvido na atividade proposta pelo adulto. O adulto surge com uma dupla função, a de 

correção caso a criança tenha assinalado incorretamente e uma função de confirmação 

caso a criança tenha assinalado acertadamente. 

 

«O Luís (6,1) é o primeiro a terminar o seu trabalho individual, o Rafael (5,11) apressa-

se a fechar a sua capa. O Luís (6,1) levanta-se e dirige-se para a Animadora Ana, põe a 

sua capa à cabeça, pois nesta altura do ano letivo já está pesada. Espera que a Ana ajude 

a Raquel 2 (4,4); entretanto o Rafael (5,11) chega junto dele e fica também à espera. A 

seguir chega o Eduardo (6,3), já a Ana verifica a capa do Luís (6,1).» D.E. 1.127 (p. 13) 

 

«A Margarida 1 (5,2) vem ter com a educadora  para confirmar o tempo que está a fazer 

“Paula, está sol, não é?”» D.E. 1.224 (p. 21) 

 

«A educadora confirma. A Margarida 1 (5,2) diz: “Está!” e volta para o seu lugar.» D.E. 

1.225 (p. 221) 
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Outra situação em que o adulto é solicitado é quando as crianças do género 

feminino lhe pedem a confirmação das rotinas diárias do jardim de infância, o que revela 

um conhecimento por parte das crianças, do tipo de interações que se estabelecem nos 

diferentes espaços. 

 

«A Inês (6,2) pergunta à educadora: “Paula, vamos ao parque?” 

A educadora abana-lhe afirmativamente com a cabeça e diz: “Vamos”» D.E. 1.201 (p. 

19) 

 

As crianças do género feminino não interagem apenas com as outras crianças, 

interagem também com o adulto acenando-lhe, como uma forma de lhe captar a sua 

atenção. Tal estratégia é adotada também por outras crianças do género masculino. No 

entanto, as outras crianças do género masculino preferem observar, como forma de 

compreenderem os vários comportamentos comunicacionais que são socialmente 

utilizados e aceites, para posteriormente os empregarem em situações semelhantes. 

 

Na outra mesa, a Inês (6,2) levanta-se e começa a acenar a dizer adeus para a educadora, 

o Miguel 2 (5,8) levanta-se também e acena a dizer adeus para a educadora, o Manuel 

(4,7) apenas se levanta e fica a olhar. Tanto a Inês (6,2) como o Miguel 2 (5,8) voltam-

se a sentar, o Manuel (4,7) continua de pé a olhar para a educadora, e senta-se a seguir.» 

D.E. 1.155 (p. 16) 

 

Quando uma criança do género feminino apresenta uma postura corporal 

incorreta no desenvolver de uma atividade, o adulto intervém chamando-a à atenção. No 

entanto, a criança do género masculino que está ao seu lado, revela preocupação em 

ajudá-la a ter a postura correta, tocando-lhe na parte do corpo que deveria ser corrigida 

(o rabo sentado na cadeira) e criando-lhe as condições (caixa dos marcadores mais 

próxima) para evitar ter uma postura incorreta. A criança do género masculino revelou 

ter uma noção da postura corporal, um conhecimento do comportamento correto que se 

deve ter em função do contexto e um comportamento de ajuda para com a outra criança 

do género feminino e de colaboração para com o adulto. 

 

«A Margarida 2 (4,5) traz uma folha de desenho e põe-a pousada em cima da cabeça, ao 

chegar ao seu lugar na mesa, pousa-a sobre a mesa, apoia o joelho direito sobre a 

cadeira e debruça-se sobre a mesa para tirar um marcador.» D.E. 1.176 (p. 18) 

 

«A educadora corrige-a: “Senta-te bem Margarida”.» D.E. 1.177 (p. 18) 
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«O Miguel 2 (5,8) dá-lhe duas palmaditas no rabo e levanta-se da cadeira para pôr a 

caixa dos marcadores mais próxima da Margarida 2 (4,5), …» D.E. 1.178 (p. 18) 

 

Não são só as crianças do género feminino que se dirigem ao adulto, as crianças 

do género masculino também o fazem quando presenciam situações que originam o 

conflito entre duas crianças do género feminino, em que uma provoca a outra. O adulto é 

procurado para que estabeleça a ordem e faça cumprir as regras previamente estipuladas. 

 

«O Miguel 2 (5,8) dirige-se para a educadora e diz: “Paula, olha lá a Margarida (e 

aponta para a Margarida 2) está a fazer mal à da Mafalda”. A Margarida 2 (4,5) estava 

com a capa exterior do dossier a abaná-la. O Miguel 2 (5,8) volta a sentar-se, só que se 

senta incorretamente. A educadora diz-lhe: “Senta-te direito”.» D.E. 1.167 (p. 17) 

 

Quanto à procura do adulto, tendo em conta o género da criança, todas as 

educadoras (MD, AS e PA) consideram que tanto as crianças do género feminino como 

as crianças do género masculino, procuram o adulto para lhe mostrarem os trabalhos 

realizados, para que este os aprove; além disso, as crianças do género feminino quando 

têm dúvidas e dificuldades na realização da atividade, preferem pedir ajuda ao adulto em 

detrimento dos seus colegas, mesmo que sejam do género feminino. Todas as 

educadoras (MD, AS e PA) também são de opinião de que as crianças do género 

masculino procuram o adulto quando assistem a situações conflituosas entre crianças do 

género feminino, para que este intervenha, fazendo cumprir as regras. 

 

«Eu acho que as meninas quando têm dificuldade nalguma atividade preferem a ajuda 

do adulto em vez da ajuda dos colegas, mesmo que sejam do mesmo género. Já os 

rapazes, normalmente procuram o adulto mais para resolver conflitos ou fazer queixas 

das meninas que se estejam a portar mal. Mas tanto as meninas como os meninos 

gostam de mostrar os trabalhos às professoras para que se lhes diga se estão bem ou 

mal.» E. MD.45 (p. 74) 

 

«Os meninos normalmente procuram o adulto para denunciarem situações de conflito 

entre as meninas e as meninas pedem ajuda ao adulto para os seus trabalhos, quando 

têm dúvidas. No entanto, tanto eles como elas gostam de mostrar as suas produções ao 

adulto, procurando a sua aprovação.» E. AS.44 (p. 81) 

 

«As meninas e os meninos gostam de mostrar o que estão a fazer ao adulto, para 

verificar se os trabalhos estão bem feitos. Quando se trata de dúvidas, as meninas 
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procuram mais o adulto para as satisfazer, não procurando outras colegas. Os rapazes 

solicitam o adulto para resolver conflitos entre as meninas.» E.PA.50 (p. 90) 
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Tabela 10 . Categorização de comportamentos na categoria género, no recreio do caso 1. 

Género diferente (3,4 e 5 anos) 
 

O mesmo género 

 

Jogo cooperativo: 

- As crianças do género feminino que estão a assistir aos jogos de futebol, são 

procuradas por crianças do género masculino cuja equipa marcou um golo, para 

participarem na comemoração do acontecimento, a celebração do golo não é 

vivida apenas pelos elementos da equipa mas também com as crianças que 

assistem do género oposto 

- O papel do género feminino nos jogos de futebol é o de assistir, de dar apoio 

moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jogo cooperativo: 

- O jogo cooperativo escolhido pelas crianças do género masculino foi o futebol 

-As crianças do género masculino gostam de explicar os procedimentos as outras 

crianças do mesmo género, ao mesmo tempo que as fazem respeitar as regras do 

jogo 

- Apesar de serem todas do mesmo género masculino, nem sempre dão atenção aos 

colegas de jogo que apresentam sugestões ou solicitam a bola, apesar de todos 

terem a mesma finalidade de marcarem um golo e ganharem enquanto equipa 

- As crianças do género masculino, de uma determinada equipa, criam obstáculos à 

equipa adversária utilizando o corpo (abrindo os braços), de modo a terem a posse 

da bola pela maior quantidade de tempo e o controlo do jogo 

- As crianças do género masculino, de uma determinada equipa, partilham a bola 

apenas com os que fazem parte da sua equipa 

- As crianças do género masculino, de uma determinada equipa, quando sentem que 

estão em risco de perder a posse da bola, optam por segurar nela, de modo a que 

ninguém tenha a cesso, quebrando as regras do jogo, para que a equipa adversária 

não marque um golo 

- As crianças do género masculino nem sempre cooperam entre si, pois existem 

crianças do género masculino da mesma equipa, que solicitam a participação no 

jogo através da posse de bola, e que são ignoradas 

- Quando uma criança do género masculino que ignorou outra do mesmo género e 

da mesma equipa, quando lhe solicitou a posse da bola, marca um golo, expressa o 

seu contentamento agarrando-se à criança que foi ignorada, incluindo-a na vitória, 

reconhecendo-a como membro da equipa 

- Sempre que uma criança do género masculino marca um golo, demonstra a sua 

satisfação com um comportamento social positivo, abraçando outra criança do 

mesmo género e da mesma equipa 

- Após a marcação de um golo por uma criança do género masculino de uma equipa, 

há crianças do género masculino da equipa adversária, que põem em causa o 

Recreio Categoria: Género Jardim de Infância do 

Mértola 
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resultado 

- Quando um golo é posto em causa pelas crianças do género masculino da equipa 

adversária, as crianças do género masculino da equipa que marcou defendem o 

resultado e atribuem a vitória à criança que o marcou 

- A aceitação do resultado, do golo marcado à equipa sofredora, verifica-se quando a 

criança do género masculino que questionou o resultado, entrega a bola apenas à 

criança do mesmo género que marcou o golo 

- A criança que é ignorada no jogo de futebol pelos colegas do mesmo género e da 

sua equipa, quando marca um golo, quando tenta festejar, celebrar a vitória da 

equipa junto desses colegas que a ignoraram, continua a ser ignorada por eles 

- A criança excluída do género masculino, que é ignorada pelas outras crianças do 

mesmo género, opta por se dirigir junto do adulto para que este a ajude a participar 

no jogo, para que este intervenha junto das outras crianças do mesmo género de 

modo a que seja incluída no jogo 

- Outras crianças do género masculino dirigirem-se junto do adulto, para o 

informarem que irão ajudar a criança do género que revela dificuldades em 

participar no jogo 

- A criança do género masculino que foi excluída, depois de ajudada por outra 

criança do mesmo género, continua a procurar o adulto para que este centralize o 

jogo em torno de si 

- A criança do género masculino foi excluída pelas outras crianças do mesmo género 

por querer que o jogo funcione em função da si enquanto elemento individual não 

tendo compreendido que todos os elementos da equipa coordenam esforços para 

atingirem uma finalidade comum que é o golo 

- As crianças do género masculino quando não estão satisfeitas com a posição que 

lhes foi atribuída, nos jogos de futebol, mais concretamente com o papel de 

guarda-redes, dirigem-se junto do adulto para que este altere as regras do jogo em 

função dos seus desejos 

- Tanto o adulto como os colegas do mesmo género e da mesma equipa, explicam à 

criança do género masculino descontente, as funções do guarda-redes, esta ignora 

as explicações e vai participar no jogo, ao mesmo tempo que informa as restantes 

crianças da equipa da alteração de papéis. 

- As restantes crianças do género masculino da equipa que não possuía guarda-redes, 

quando tomaram consciência da falta do guarda-redes, extinguiram a equipa 

- Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um obstáculo 

(a bola fica presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar esforços entre 

si, de modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura e abanar a árvore) 
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Jogo associativo: 
- As crianças do género feminino brincam com outras do género masculino 

- As crianças do género masculino brincam com outras crianças do género 

feminino 

- As crianças do género masculino são recetivas à participação de outras crianças 

do género feminino na brincadeira 

- As crianças do género masculino procuram crianças do género feminino para 

participarem em conjunto nas suas brincadeiras 

- As crianças do género masculino juntam-se para fazerem construções de areia; 

contudo, são recetivas à participação de outras crianças de género diferente 

- As crianças do género feminino que brincam nas argolas gostam de observar 

outras crianças tanto do género masculino como do género feminino que 

escolheram fazer construções na areia 

- No espaço do comboio de madeira, as crianças do género feminino também 

gostam de dar afeto a crianças do género masculino 

- No espaço do comboio de madeira, há crianças do género feminino que não 

concordam com a partilha de afetos das crianças do género feminino às crianças 

do género masculino e agridem a criança do género masculino, o que faz com 

que a criança do género masculino se retire temporariamente 

- Quando as crianças do género feminino agridem as crianças do género 

masculino, tal atitude faz com que algumas crianças terminem a brincadeira que 

estavam a ter e iniciem outras, resultando num jogo solitário para uma criança 

do género feminino que preferiu continuar a brincar no mesmo espaço 

- As crianças de géneros diferentes juntam-se e organizam entre si uma 

brincadeira (limpar a locomotiva do comboio), inicialmente as crianças do 

género masculino adotam papéis de comando, mas a brincadeira transforma-se 

num jogo associativo, uma vez que as crianças do género masculino solicitam 

material às crianças do género feminino e acaba por cada elemento seguir a 

- As crianças do género masculino após terem conseguido ultrapassar as barreiras 

que os impediam de continuar a jogar futebol, surgem conflitos entre eles, quanto à 

arrumação dos materiais, uma vez que querem continuar a jogar, chegando o 

adulto a ter de intervir 

- Os conflitos existentes entre algumas crianças do mesmo género masculino, fazem 

com que as restantes mudem de jogo cooperativo, escolhendo outro (a bola de 

fogo) 
 
Jogo associativo: 
- As crianças do género feminino brincam com outras do género feminino 
- As crianças do género masculino brincam com outras crianças do género 

masculino 

- As crianças do género feminino estão recetivas a integrarem outras crianças do 

género feminino no jogo, indo buscá-las para participarem e brincarem todas juntas 

- As crianças do género masculino que não estão recetivas a integrarem outras 

crianças do género masculino, afastam-se quando surge uma criança do mesmo 

género, fazendo com que essa criança procure outro grupo para brincar 

- As crianças do género masculino que fazem construções de areia, nem sempre são 

recetivas à entrada de outras crianças do género masculino, pois quando uma 

criança do mesmo género tenta interagir com eles dialogando e gesticulando, é 

ignorada 

- Nem todas as crianças do género feminino quando brincam nas argolas respeitam a 

vez das outras crianças do mesmo género, passando à frente delas, não respeitando 

as regras, havendo umas que permitem e outras que contestam tal comportamento, 

dialogando, expressando a sua opinião de desagrado, acabando por se retirarem da 

brincadeira, por as regras não serem cumpridas pelas outras crianças do género 

feminino. 

- As crianças do género feminino que brincam nas argolas gostam de observar 

outras crianças tanto do género masculino como do género feminino que 

escolheram fazer construções na areia 
- A interação entre as crianças do género feminino no espaço do comboio de 

madeira, faz-se com a partilha de objetos de uso pessoal (como o chapéu), mas 

nem sempre é aceite pela outra criança do género feminino 

- No espaço do comboio de madeira, além dos objetos, as crianças do género 

feminino partilham entre si afetos, dando as mãos e beijinhos 
- No espaço do comboio de madeira, há crianças do género feminino que não 
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iniciativa do outro mas sem adotarem papéis distintos. 

- O brincar na areia com baldes e pás, ocorre em crianças do género feminino e 

em crianças do género masculino 
 

 

 

 

 

 
Jogo paralelo: 
 

 

 
Jogo solitário: 
- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de 

género diferente 
 

 

 
Jogo de espectador: 
- Uma criança do género feminino observa outras crianças do género masculino 

que se encontram a jogar à bola, apesar de não participar 
 

 

 

 

 

 

concordam com a partilha de afetos das crianças do género feminino às crianças 

do género masculino e agridem a criança do género masculino, o que faz com que 

a criança do género masculino se retire temporariamente 

- Quando as crianças do género feminino agridem as crianças do género masculino, 

tal atitude faz com que algumas crianças terminem a brincadeira que estavam a ter 

e iniciem outras, resultando num jogo solitário para uma criança do género 

feminino que preferiu continuar a brincar no mesmo espaço 

- O brincar na areia com baldes e pás, ocorre em crianças do género feminino e em 

crianças do género masculino 

 

Jogo paralelo: 

- Surge entre crianças do género feminino 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo solitário para uma criança do género 

feminino e num jogo de espectador para a outra criança do género feminino 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de género 

diferente 

 

Jogo de espectador: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do mesmo género, para 

apreenderem como as outras crianças agem em determinada situação para a seguir 

reproduzirem o que observaram 

- As crianças do género masculino gostam de observar outras crianças do mesmo 

género que se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para 

seguidamente escolherem com qual desejam interagir, fazer parte do grupo e do 

tipo de brincadeira em que desejam participar 

 

Outros interesses para a interação: 
- Na formação de pares, tanto as crianças do género feminino, como as crianças 

do género masculino escolhem ir brincar nos baloiços 

- As crianças do género masculino cujo desenvolvimento motor não se encontra 

  

Outros interesses para a interação: 
- Na formação de pares, as crianças do género masculino procuram objetos que lhes 

interessem (barco) para brincarem em conjunto com outras crianças do mesmo 

género 
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adequado à brincadeira dos baloiços, desistem dessa brincadeira e escolhem 

outra que se encontre mais adequada ao seu desenvolvimento 
- As crianças do género masculino identificam-se com personagens masculinas 

dos desenhos animados (homem-aranha), utilizando inclusivamente adereços 

(luvas) e posicionando-se em locais mais elevados como a ponte de madeira 

para que a reprodução seja o mais parecida possível com a personagem que 

escolheram 

- As crianças do género feminino que não se identificam com a personagem 

escolhida pela criança do género masculino (homem-aranha) e não têm 

interesse em participar na brincadeira dão indicações verbais para que a criança 

do género masculino pare com a brincadeira, como não obtiveram sucesso com 

o pedido, agridem a criança do género masculino,  

- A criança do género masculino, após ter sido agredida pela criança do género 

feminino, vai procurar outra criança mas do mesmo género que o seu 

(masculino) que se identificasse com a personagem do homem-aranha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na formação de pares, as crianças do género feminino procuram objetos que lhes 

interessem (argolas) para brincarem em conjunto com outras crianças do mesmo 

género 

- Quando uma criança do género feminino consegue fazer a sequência de 

movimentos que a estrutura tem para conseguir chegar às argolas, as outras 

crianças do mesmo género incentivam-na gritando e saltando 

- As crianças do género feminino cujo desenvolvimento motor ainda não lhes 

permite executar a sequência da estrutura das argolas optam por escolher outra 

brincadeira que não seja tão exigente a nível motor 

 - Uma outra forma das crianças do género masculino interagirem com outras 

crianças do mesmo género é fazerem ruídos com brinquedos como forma de 

chamarem a atenção dos outros para a sua presença; contudo, esta estratégia 

revela-se ineficaz, uma vez que para além de serem ignorados pelos outros, os 

outros retiram-se para outro espaço 

- Outra forma das crianças do género masculino interagirem com outras crianças do 

mesmo género é trautearem (“lá, lá, lá,…) e agitarem objetos que encontram, 

como forma de obterem a atenção dos outros. Após terem obtido a atenção das 

outras crianças do mesmo género, são repreendidas por elas, para que cumpram as 

regras existentes (o lixo deve ser colocado nos recipientes apropriados) 

- As crianças do género masculino quando descobrem algo enquanto brincam (na 

areia), gostam que as outras crianças do mesmo género observem o que acharam, 

demonstrando aos outros a observação dos achados 

- Na formação de pares para brincarem, as crianças do género masculino,  procuram 

outras crianças  do mesmo género que tenham os mesmos brinquedos 

- As crianças do género masculino quando pretendem fazer parte de um grupo de 

crianças do mesmo género, vão buscar brinquedos iguais, aos que as outras 

crianças do mesmo género que o seu estão a utilizar 

- As crianças do genro masculino procuram ter brinquedos iguais como forma de 

interação com outras crianças do mesmo género que já se encontram a brincar 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar outras do mesmo género que se 

encontram com dificuldades em manipular os brinquedos  

- Quando duas crianças do género masculino são incapazes de resolver uma situação 

relacionada com a manipulação de brinquedo na primeira tentativa, arranjam em 

conjunto alternativas para ultrapassarem obstáculos e fazem experiências com os 

materiais de modo a solucionarem o problema inicial 

- As crianças do género feminino combinam e criam entre si jogos com regras, no 

espaço dos baloiços, quando estes são em número insuficiente, de modo a 
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brincarem todas juntas 

- Na formação de pares, tanto as crianças do género feminino, como as crianças do 

género masculino escolhem ir brincar nos baloiços 

- As crianças do género masculino cujo desenvolvimento motor não se encontra 

adequado à brincadeira dos baloiços, desistem dessa brincadeira e escolhem outra 

que se encontre mais adequada ao seu desenvolvimento 

- As crianças do género feminino, em espaços onde existam pinturas com 

autorretratos, inventam jogos de sequências, criando uma combinação que é 

repetida pelas outras crianças do género feminino que fazem parte do grupo de 

pares 

- As crianças do género feminino que observam outras crianças do mesmo género a 

fazerem a sequência de movimentos, para compreenderem as regras do jogo que 

as outras inventaram com as pinturas dos autorretratos de outras crianças 

- As crianças do género masculino desenvolvem e realizam em conjunto, 

brincadeiras que representam atividades profissionais características do género 

masculino (construções e obras) 

- Nem todas as crianças do género masculino aceitam as sugestões dadas no 

desenrolar da brincadeira (das construções e obras), apesar de serem todos do 

mesmo género masculino, preferindo ficar a brincar sozinha 

- Quando a criança do género masculino que não seguiu as sugestões apresentadas 

na brincadeira das construções e obras por outras crianças do mesmo género, 

solicita a atenção das outras, é ignorada 

- Quando uma criança do género masculino do mesmo grupo de pares (das 

construções e obras) faz uma descoberta (bicho) dá a conhecer e mostra às outras 

crianças do mesmo género com quem brinca, à exceção daquela criança que foi 

ignorada, mesmo que seja do mesmo género 

- As crianças do género masculino quando se encontram perante um brinquedo em 

forma de pistola, umas crianças do género masculino disputam o brinquedo entre 

si e simulam um tiroteio, outras crianças do género masculino ficam a observá-las 

- As crianças do género masculino identificam-se com personagens masculinas dos 

desenhos animados (homem-aranha), utilizando inclusivamente adereços (luvas) e 

posicionando-se em locais mais elevados como a ponte de madeira para que a 

reprodução seja o mais parecida possível com a personagem que escolheram 

- A forma de abordagem escolhida pela criança do género masculino que se 

identifica com a personagem do homem-aranha foi o mostrar o adereço (luvas), 

para incentivar a outra criança do mesmo género, para formar um grupo de pares 

para brincarem juntas 
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Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género masculino recorrem ao adulto para este confirme o 

raciocínio apresentado e confirme as regras existentes 
- As crianças do género feminino procuram o adulto para lhe mostrarem jogos 

que pertencem a irmãs mais velhas que frequentam outros níveis de ensino 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género masculino recorrem ao adulto para este confirme o 

raciocínio apresentado e confirme as regras existentes 

- As crianças do género feminino procuram o adulto para lhe mostrarem jogos que 

pertencem a irmãs mais velhas que frequentam outros níveis de ensino 
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Tabela 11 . Categorização de comportamentos na categoria género, na aula de educação física do caso 1. 

 

Género diferente 
 

O mesmo género 

 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino escolhem 

crianças do género feminino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino escolhem crianças 

do género masculino 

- Algumas crianças do género masculino, apesar de terem observado várias vezes 

outras crianças quer do género masculino quer do género feminino, no papel de 

chefes de equipa, quando selecionadas pelo adulto, aparentam desconhecer as 

suas funções nesse papel 

- As crianças do género masculino e feminino enquanto esperam pelo início do 

jogo, interagem entre si dialogando e quando as crianças do género feminino 

discordam da opinião, simulam uma agressão física (estalo) 

- O estarem em fila, leva a que as crianças de géneros opostos, iniciem uma 

atividade matemática de medição e comparação da altura 

- Uma forma de as crianças tanto do género feminino como do género masculino 

incentivarem a criança da sua equipa que está a jogar, é saltarem e gritarem, 

dando estímulo para a criança terminar o mais rápido possível a tarefa e com 

sucesso 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino escolhem outras do 

género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino escolhem outras do 

género feminino 

- As crianças do género masculino nem sempre aceitam que outras crianças do mesmo 

género façam parte da sua equipa, uma vez que as consideram com menos aptidões 

para pertencerem a uma determinada equipa 

- Uma forma utilizada pelas crianças do género masculino para dissuadir outras 

crianças do género masculino de estarem nessa equipa é empurrando-as e falando 

alto, de modo a intimidá-las e consequentemente, as crianças acabam por ir procurar 

outra equipa 

- Algumas crianças do género masculino, apesar de terem observado várias vezes 

outras crianças quer do género masculino quer do género feminino, no papel de 

chefes de equipa, quando selecionadas pelo adulto, aparentam desconhecer as suas 

funções nesse papel 

- As crianças do género feminino que se desequilibram, caem e magoam-se, procuram 

outras crianças do género feminino para que lhes deem carinho e as consolem. Essa 

procura é correspondida com abraços e contacto físico próximo 

- Uma forma de as crianças tanto do género feminino como do género masculino 

incentivarem a criança da sua equipa que está a jogar, é saltarem e gritarem, dando 

estímulo para a criança terminar o mais rápido possível a tarefa e com sucesso 
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Tabela 12 . Categorização de comportamentos na categoria género, na sala de aula do caso 1. 

Género diferente 
 

O mesmo género 

 

- As crianças ao escolherem o seu lugar na mesa, optam por ficar ao lado de 

outras crianças do mesmo género, apesar de estarem também com crianças de 

género diferente do seu 

- Crianças do género masculino preferem ficar entre crianças do género feminino 

- Existem crianças que preferem ficar de um lado com uma criança do género 

feminino e do outro lado com uma criança do género masculino 

- Crianças do género feminino querem ficar sozinhas 

- As crianças do género feminino não interagem com as crianças do género 

masculino que se situam ao seu lado, através da observação, uma vez que os 

trabalhos não lhes suscitam interesse 

- As crianças do género feminino nem sempre dão atenção às crianças do género 

masculino que fazem parte do mesmo grupo, mesmo quando estes além citarem 

o seu nome, tentam chamar à atenção utilizando o corpo, levantando-se para 

ficarem mais visíveis 

- As crianças do género masculino, perante a indiferença das crianças do género 

feminino, acabam por desistir de ter a atenção das crianças do género feminino 

e continuam a fazer a sequência das atividades programadas 

- As crianças do género masculino interagem dialogando com crianças do género 

feminino, que se encontram sentadas ao seu lado, enquanto realizam as 

atividades propostas pelo adulto (desenho) 

- As crianças do género feminino interagem com as outras crianças do género 

masculino, pedindo-lhes que lhes arrumem o material e lhes deem outro que 

pretendem 

- Quando duas crianças de géneros diferentes, necessitam de um material que está 

na posse de uma criança do género feminino, esta opta por dá-lo à criança que o 

solicitou em primeiro lugar (o menino). Contudo, a outra criança (a menina) 

discorda da decisão e tenta retirar o material à criança do género masculino. O 

  

- As crianças ao escolherem o seu lugar na mesa, optam por ficar ao lado de outras 

crianças do mesmo género, apesar de estarem também com crianças de género 

diferente do seu 

- Existem crianças que preferem ficar de um lado com uma criança do género 

feminino e do outro lado com uma criança do género masculino 

- As crianças do género masculino assim como as do género feminino partilham entre 

si a mesa de atividade 

- Crianças do género masculino preferirem ficar todas juntas 

- Crianças do género feminino querem ficar sozinhas 

- As crianças do género masculino interagem com a criança do lado que é do mesmo 

género, observando a realização da atividade (desenho) e tocando no trabalho para 

realçarem detalhes que o colega tenha efetuado 

-As crianças do género masculino revelaram gostar de interagir com outras crianças 

do género masculino, de outros grupos; pois apesar de estarem separadas, a 

proximidade existente permite-lhes estarem atentos aos comentários feitos e à sua 

participação 

- As crianças do género masculino interagem com crianças do género masculino que 

se situam ao seu lado, dialogando sobre a associação da presença no quadro de 

dupla entrada com o dia da semana, o número do calendário e o nome, cuja 

interseção é assinalada no mapa de presenças (tabela de dupla entrada) 

- A interação entre as crianças do género masculino também é ao nível da 

concretização da atividade do desenho, pois gostam de fazer na folha do colega do 

lado, o mesmo desenho que fizeram na sua folha 

- As crianças do género masculino pedem a outras crianças de mesmo género que lhes 

façam um desenho na sua folha 

- As crianças do género masculino quebram as regras, uma criança do género 

masculino pede a outra criança do mesmo género que lhe faça o seu desenho, as 
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menino acaba por dar o material que já não necessitava e fica com o que tinha 

recebido. Por outro lado, a criança do género feminino que desejava o mesmo 

material, acaba por aceitar a proposta de criança do género masculino 

- As crianças do género masculino e do género feminino gostam de ajudar outras 

crianças do género masculino que têm dificuldades em realizar a atividade 

proposta pelo adulto (preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo), 

explicando o processo de modo a que a criança que revela dificuldades, 

compreenda e ultrapasse as dificuldades envolvidas, na resolução da atividade 

- As crianças tanto do género feminino como as do género masculino já 

interiorizaram a sequência das atividades a realizarem 

- As crianças do género feminino gostam de cumprir e fazer cumprir as regras 

previamente estabelecidas, pois quando uma criança do género masculino do 

seu grupo, se encontra sentada ao seu lado e está a quebrar uma regra, elas 

dialogam com ele, levando-o a cumprir as regras existentes na sala 

- As crianças do género feminino gostam de observar as produções (desenhos) de 

outras crianças do género masculino que se situam noutros grupos de trabalho 

- As crianças do género feminino que terminam mais tarde a realização dos seus 

trabalhos individuais, são as que dispenderam mais tempo a observarem tanto o 

adulto como os comportamentos das outras crianças 

- As crianças do género masculino que terminam mais tarde a realização dos seus 

trabalhos individuais, são as que dispenderam mais tempo a observarem tanto o 

adulto como os comportamentos das outras crianças 

- Criança do género masculino observa as crianças do género feminino e género 

masculino que acenam ao adulto 

- Uma criança do género masculino quando está ao lado de uma criança do 

género feminino que apresenta uma postura corporal incorreta no desenvolver 

de uma atividade, ajuda-a a ter a postura correta, tocando-lhe na parte do corpo 

que deveria ser corrigida (o rabo sentado na cadeira) e criando-lhe as condições 

(caixa dos marcadores mais próxima) para evitar ter uma postura incorreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

crianças do mesmo género que observam o pedido, não as denunciam ao adulto 

- As crianças do género masculino interagem com outras crianças do mesmo género 

que se situam do seu lado, é mostrarem o trabalho realizado (desenho), para que 

suscite o interesse nos restantes elementos do grupo e o observem igualmente 

- As crianças do género masculino para interagirem com outras crianças do mesmo 

género elevam o trabalho que estão a realizar (desenho), como forma de obterem a 

atenção das outras crianças do mesmo género 

- As crianças do género masculino quando pretendem a atenção de uma determinada 

criança do género masculino, chamam pelo seu nome, de modo a que esta observe 

detalhadamente o trabalho 

- As crianças do género masculino interagem com outras do mesmo género, 

colocando os seus objetos pessoais das atividades (dossier), ao lado dos outros, para 

que a outra criança do género masculino observe, compare e analise a quem 

pertencem os objetos pessoais das atividades colocados ao lado dos seus, para ser o 

ponto de partida para o tecer de um comentário sobre os materiais que se 

posicionam ao lado uns dos outros 

- As crianças do género masculino interagem com outras crianças do mesmo género, 

mostrando-lhes a cor do material escolhido (lápis de cera) ou tentando tirar-lhes o 

material que tenham nas mãos 

- Quando uma criança do género masculino tenta retirar o material a outra do mesmo 

género, a outra criança não permite, mas imita o comportamento da primeira, o que 

leva a primeira criança a repetir a tentativa de retirar o material, mas desta vez, a 

outra criança permite, sendo essa permissão reforçada pelo riso 

- As crianças do género masculino nem sempre gostam de partilhar com outras 

crianças do mesmo género, os materiais existentes, chegando a um impasse perante 

o qual o adulto tem que intervir  

- As crianças do género feminino gostam de ajudar outras crianças do mesmo género 

que se encontram com dificuldades em acederem aos materiais 

- Quando duas crianças de géneros diferentes, necessitam de um material que está na 

posse de uma criança do género feminino, esta opta por dá-lo à criança que o 

solicitou em primeiro lugar (o menino). Contudo, a outra criança (a menina) 

discorda da decisão e tenta retirar o material à criança do género masculino. O 

menino acaba por dar o material que já não necessitava e fica com o que tinha 

recebido. Por outro lado, a criança do género feminino que desejava o mesmo 

material, acaba por aceitar a proposta de criança do género masculino 

- As crianças do género masculino esperam que outra criança do mesmo género 

termine de utilizar o material e por sua vez, quem o utiliza cede-o imediatamente ao 
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colega que necessita 

- As crianças do género masculino e do género feminino gostam de ajudar outras 

crianças do género masculino que têm dificuldades em realizar a atividade proposta 

pelo adulto (preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo), explicando o 

processo de modo a que a criança que revela dificuldades, compreenda e ultrapasse 

as dificuldades envolvidas, na resolução da atividade 

- As crianças do género feminino quando terminam a atividade proposta pelo adulto 

(preenchimento do quadro do tempo), esperam que a criança do género feminino 

que se situa ao seu lado termine, para que ambas arrumem o material (dossier 

individual) no respetivo lugar, uma vez que desejam a companhia da colega e 

pretendem estar fisicamente próximas uma da outra 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar outras crianças do mesmo 

género; a arrumarem o material individual (dossier) no armário; contudo, nem 

sempre as outras crianças aceitam a ajuda, apesar de serem do mesmo género 

- As crianças tanto do género feminino como as do género masculino já interiorizaram 

a sequência das atividades a realizarem 

- As crianças do género masculino já interiorizaram regras sociais, como o esperar 

pela sua vez, o partilhar material com crianças do mesmo género que fazem parte do 

seu grupo onde realizam a atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino gostam de observar as produções (desenhos) de 

outras crianças do género feminino que se situam noutros grupos de trabalho. 

- As crianças do género masculino gostam de observar as produções (desenhos) de 

outras crianças do género masculino. 

- As crianças do género feminino gostam de observar, comparar e verificar os 

resultados/conclusões que outras crianças do mesmo género obtiveram em 

atividades de raciocínio lógico-matemático (preenchimento do quadro do tempo). 

- As crianças do género masculino gostam de observar, comparar e verificar os 

resultados/conclusões que outras crianças do mesmo género obtiveram em 

atividades de raciocínio lógico-matemático (preenchimento do quadro do tempo). 

- As crianças do género masculino gostam de observar outras crianças do mesmo 

género 

- As crianças do género feminino que terminam mais tarde a realização dos seus 

trabalhos individuais, são as que dispenderam mais tempo a observarem tanto o 

adulto como os comportamentos das outras crianças 

- As crianças do género masculino que terminam mais tarde a realização dos seus 

trabalhos individuais, são as que dispenderam mais tempo a observarem tanto o 

adulto como os comportamentos das outras crianças. 
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Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género feminino dirigem-se ao adulto quando têm dificuldades 

na concretização da atividade proposta por este (preenchimento da tabela de 

dupla entrada do tempo) 

- As crianças do género feminino quando têm dúvidas em estabelecer a relação 

entre a sequência temporal e a sequência numérica, dirigem-se ao adulto para 

que este as esclareça 

- As crianças do género feminino, após a conclusão da atividade de 

preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo, procuram o adulto para 

que este confirme os resultados do pensamento lógico-matemático, envolvido 

na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género masculino, após a conclusão da atividade de 

preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo, procuram o adulto para 

que este confirme os resultados do pensamento lógico-matemático, envolvido 

na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino confirmam com o adulto a sequência das 

rotinas diárias do jardim de infância 

- As crianças do género feminino interagem com o adulto acenando-lhe, como 

uma forma de lhe captar a sua atenção 

 - As crianças do género masculino interagem com o adulto acenando-lhe, como 

uma forma de lhe captar a sua atenção 

- Quando uma criança do género feminino apresenta uma postura corporal 

incorreta no desenvolver de uma atividade, o adulto intervém chamando-a à 

atenção 

- As crianças do género masculino dirigem-se ao adulto quando presenciam 

situações que originam o conflito entre duas crianças do género feminino, em 

que uma provoca a outra 

- Quando existe uma criança do género feminino que se situa ao lado da criança do 

género feminino que solicitou o adulto, e toma a iniciativa de a ajudar, antes do 

educador começar a explicar, dando-lhe a resposta correta para a execução da 

atividade, verifica-se que a criança que solicitou a ajuda, decide observar primeiro a 

outra a realizar no seu dossier individual, preenchendo depois no seu próprio dossier 

- Criança do género masculino observa as crianças do género feminino e género 

masculino que acenam ao adulto 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género feminino dirigem-se ao adulto quando têm dificuldades na 

concretização da atividade proposta por este (preenchimento da tabela de dupla 

entrada do tempo) 

- As crianças do género feminino quando têm dúvidas em estabelecer a relação entre a 

sequência temporal e a sequência numérica, dirigem-se ao adulto para que este as 

esclareça 

- As crianças do género feminino, após a conclusão da atividade de preenchimento da 

tabela de dupla entrada do tempo, procuram o adulto para que este confirme os 

resultados do pensamento lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo 

adulto 

- As crianças do género masculino, após a conclusão da atividade de preenchimento 

da tabela de dupla entrada do tempo, procuram o adulto para que este confirme os 

resultados do pensamento lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo 

adulto 

- As crianças do género feminino confirmam com o adulto a sequência das rotinas 

diárias do jardim de infância 

- As crianças do género feminino interagem com o adulto acenando-lhe, como uma 

forma de lhe captar a sua atenção 

 - As crianças do género masculino interagem com o adulto acenando-lhe, como uma 

forma de lhe captar a sua atenção 

- Criança do género masculino observa as crianças do género feminino e género 

masculino que acenam ao adulto 

- Quando uma criança do género feminino apresenta uma postura corporal incorreta 

no desenvolver de uma atividade, o adulto intervém chamando-a à atenção 
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c) Conhecimento do outro 

 

RECREIO 

 

 O espaço exterior do recreio caracteriza-se por ser um espaço que permite que as 

crianças explorem de uma forma autónoma e independente o jogo e o espaço de 

brincadeira; uma vez que o adulto não interfere nas escolhas das crianças relativamente à 

formação de pares, só intervindo quando a situação se justifica. Apesar de o adulto não 

ter influência na brincadeira e constituição de jogos das crianças, pode-se considerar que 

o brincar das crianças se encontra condicionado pelo adulto, quanto ao(s) espaço(s) e 

tempo(s) dos adultos e até pelos materiais/ brinquedos existentes no recreio, os quais 

influenciam as brincadeiras escolhidas pelas crianças. No entanto, o espaço do recreio e a 

existência de um período de tempo para a criança brincar no jardim de infância, é uma 

forma de colmatar a falta de espaços e tempos resultante das transformações sociais. 

Além disso, um recreio com dimensões adequadas ao número de crianças que frequentam 

o jardim de infância proporciona a existência de vários tipos de brincadeiras e jogos. 

 

 Por outro lado, a existência de um período de tempo e espaço, durante a manhã, o 

recreio, no qual o educador não interfere nas escolhas das relações que as crianças fazem, 

revela a existência de habilidades interpessoais do educador, no sentido de permitir que 

as crianças explorem as suas interações sociais de modo a que maximizem a 

aprendizagem e o desenvolvimento entre elas próprias; uma vez que as relações que as 

crianças estabelecem entre si, no jardim de infância, contribuem para a aprendizagem de 

habilidades sociais e consequentemente de comportamentos adequados. 

 

 As crianças quando escolhem uma brincadeira, escolhem a que desejam realizar, 

não estando esta relacionada com o género e idade das crianças que fazem parte do grupo 

de pares, pois encontramos crianças do mesmo género a brincarem juntas, mas também 

acontece haverem crianças de géneros diferentes a brincarem juntas; quanto à idade, 

verifica-se a existência de crianças da mesma idade, assim como crianças de idades 

diferentes a brincarem juntas. 

 

«Estão a jogar à bola o David (4,11), o Manuel (4,6), o João 1 (5,0) e o Miguel 2 (5,8). 

O David (4,11) tem uma prótese, pois tem uma perna mais curta devido a uma mal 
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formação congénita. O João 1 (5,0) é o guarda redes que se situa na baliza, em frente à 

sala da educadora AS e o outro guarda redes é o Miguel 2 (5,8).» D.E. 1.1 (p. 1) 

 

«A Mafalda (6,0), a Raquel 2 (4,4), a Rita (5,1) a Andreia (4,9) e a Margarida 2 (4,5) 

estavam todas sentadas em roda na areia. A Margarida 2 (4,5) alisava muito depressa a 

areia….» D.E. 1.10 (p. 1) 

 

«A Raquel 2 (4,4), o Eduardo (6,2) e a Bruna (5,4) estão na locomotiva do comboio de 

madeira, o Miguel 2 (5,8) está em cima da roda da locomotiva….» D.E. 1.12 (p. 2) 

 

«O João 2 (3,10) e o Miguel 3 (3,8) estão a encher um balde de areia….» D.E. 1.14 (p. 2) 

 

 Também se pode considerar que as crianças têm os mesmos interesses porque 

desde que nascem são moldadas pela família a terem atitudes e comportamentos 

adequados, o que faz com que as crianças de um determinado género gostem das mesmas 

brincadeiras, veja-se o caso do futebol nas crianças do género masculino, o que 

transforma as crianças em reprodutores de cultura, as relações sociais que as crianças 

estabelecem entre si, revelam os processos sociais implícitos na sua construção social. 

 

«Estão a jogar à bola o David (4,11), o Manuel (4,6), o João 1 (5,0) e o Miguel 2 (5,8). 

O David (4,11) tem uma prótese, pois tem uma perna mais curta devido a uma mal 

formação congénita. O João 1 (5,0) é o guarda redes que se situa na baliza, em frente à 

sala da educadora AS e o outro guarda redes é o Miguel 2 (5,8).» D.E. 1.1 (p. 1) 

 

Por outro lado, as crianças quando escolhem um brinquedo não estão preocupadas 

se este é para meninos ou para meninas, o brinquedo é escolhido porque desejam brincar 

com ele; ou seja, o critério utilizado não é o padrão, o brinquedo não é escolhido pelas 

convenções sociais por género. Tal só será possível, se o educador/ adulto disponibilizar e 

der acesso a uma diversidade de brinquedos, de modo a que as crianças possam 

experimentar e conhecerem diversos papéis diferentes, sem determinar posições e 

comportamentos para as crianças do género masculino e para as crianças do género 

feminino, não determinando papéis específicos em função do género. 

 

«A Bruna (5,5) brinca com uma pá e uma peneira no lancil de cimento, ao lado do 

Eduardo (6,4), do Rafael (6,0), do Luís (6,2), do Francisco (5,9) e do Miguel 1 (5,9) que 

se encontram na parte da areia a escavá-la.» D.E. 1.112 (p. 12) 
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 O jogo cooperativo escolhido pelas crianças do género masculino e de várias 

idades, foi o futebol. Neste tipo de jogo, as outras crianças do grupo são uma fonte de 

relações imprescindíveis ao desenvolvimento das próprias crianças, proporcionando uma 

ampliação das habilidades sociais. A interação com os pares permite a construção do 

autoconceito da criança e a perceção dos outros também sobre si, o que contribui para o 

seu desenvolvimento, uma vez que ajuda a construir o autoconceito, além de refletir o 

grau de inclusão ou exclusão social da criança. 

 

«O Miguel 2 (5,8) foi buscá-la. O David (4,11) fica parado vira-se para o Miguel 2 (5,8) 

e diz: “Passa-me!” ao mesmo tempo que movimenta as mãos desde o nível da cara até 

às pernas e acrescenta “A bola”.» D.E. 1.3 (p. 1) 

 

«O Miguel 2 (5,8) atira a bola que bate nos pés do David (4,11) e bate na parede. O 

Miguel 2 (5,8) vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” o Miguel 2 (5,8) pega 

na bola e diz: “Espera aí que eu já te digo”, não a dando ao David (4,11). Pousa a bola 

no chão e dá-lhe um pontapé, o Manuel (4,6) dirige-se para a bola, o João 1 (5,0) chega 

primeiro. Pega na bola, atira-a ao chão, dá-lhe um pontapé.» D.E. 1.4 (p. 1) 

 

«O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, para o campo oposto. 

O Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se para a bola. Quem a 

apanha é o Miguel 2 (5,8), corre com a bola na mão e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

ignora-o; continua com a bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, marca golo e diz: 

“Golo do Benfica” e agarra-se ao David (4,11) a abraça-lo e diz: “Estamos a ganhar”.» 

D.E. 1.6 (p. 1) 

 

Também se verifica que nos jogos de futebol, apenas as crianças do género 

masculino é que o jogam; no entanto quando estão a jogar nem sempre dão atenção aos 

colegas que lhes apresentam sugestões ou solicitam o brinquedo (bola), apesar de serem 

todos do mesmo género, de terem a mesma finalidade de marcarem golo e ganharem 

enquanto equipa. Este tipo de brincadeira revela uma imagem estereotipada de acordo 

com o género da criança, em que os papéis masculinos e femininos transmitidos na 

interação social e pela comunicação social influenciam o tipo de brincadeira escolhido 

pela criança, de modo a que as crianças do género masculino, escolham atividades 

consideradas masculinas (futebol). 

 

«O João 1 (5,1) junta-se ao Miguel 3 (3,8) e ao Manuel (4,7) a brincar à bola. 



__________________________________    CAPÍTULO V  ___________________________________ 
 

526 

O João 1 (5,1) chuta a bola e os outros vão atrás. O Manuel (4,7) diz: “Eh pá, manda já. 

Manda já!”» D.E. 1.49 (p. 5) 

 

«O Miguel 3 (3,8) diz para o João 1 (5,1) quando estavam no cimento em frente à 

Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola: “Vamos jogar aqui à 

sombrinha”. O João 1 (5,1) continua a chutar, sem deixar os outros tocarem na bola, 

tropeça e cai. O Miguel 3 (3,8) agarra na bola, levanta o braço direito e grita ééé!» D.E. 

1.50 (p. 5) 

 

«O Miguel 3 (3,8) chuta a bola e o Manuel (4,7) e ele vão na direção da bola. O Manuel 

(4,7) chuta a bola várias vezes e o Miguel 3 (3,8) vai a correr atrás da bola.» D.E. 1.51 

(p. 5) 

 

No futebol sempre que uma criança do género masculino atinge a finalidade do 

jogo, através da marcação de um golo à equipa adversária, os colegas de equipa 

demonstram a sua satisfação através de comportamentos pró-sociais, abraçando e 

levantando a criança que marcou o golo (da sua equipa). 

 

«O Manuel (4,7), o Rafael (6,0), o João 2 (3,11) e o Luís (6,2) estão a jogar à bola no 

cimento, em frente à sala. O Luís (6,2) marca um golo, abraça o João 2 (3,11) e levanta-

o do chão. O Miguel 2 (5,9) vai ter com o grupo que está a jogar à bola, assim como o 

Miguel 3 (3,8).» D.E. 1.89 (p. 9) 

 

Mas, nos jogos de futebol nem sempre as crianças apresentam comportamentos 

pró-sociais, apresentam também a existência de comportamentos antissociais, ao agarrar 

a bola e não a passando aos outros colegas da sua equipa. Como se pode verificar, os 

comportamentos sociais podem ser manifestados tanto de uma forma positiva como de 

uma forma negativa, resultando em comportamentos antissociais. 

 

«O Rafael (6,0) atira a bola e o Miguel 2 (5,9) apanha-a, este volta a atirá-la e quem a 

apanha é novamente o Rafael (6,0) que a atira e vai para o Miguel 2 (5,9), o Luís (6,2) 

vai ter com ele mas ele afasta-o, pegando na bola e desviando-se, bate com a bola várias 

vezes no chão para a lançar, chuta-a e agarra-a, não dando a bola a ninguém.» D.E. 1.90 

(p. 9) 

 

Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um 

obstáculo (a bola fica presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar esforços 
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entre si, de modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura a abanar a árvore). No entanto, 

após terem conseguido ultrapassar as barreiras que os impediam de continuarem a jogar, 

surgem conflitos entre eles, quanto à arrumação dos materiais, que resultam em agressões, 

uma vez que querem continuar a jogar, chegando o adulto a ter que interferir. Os conflitos 

existentes entre algumas crianças do mesmo género masculino fazem com que as 

restantes crianças mudem de jogo cooperativo, escolhendo outro jogo cooperativo (a bola 

de fogo). 

 

De referir que os comportamentos sociais podem manifestar-se de forma positiva 

ou negativa. Os problemas de comportamento têm uma origem na família que não 

promova comportamentos sociais positivos e comunicativos na criança, os quais formam 

a base para as interações positivas com os colegas. A ausência de modelos positivos de 

comportamento social e de resolução de problemas e a falta de apoio para desenvolver 

habilidades sociais comunicativas podem deixar a criança com falta de preparação para o 

sucesso em interações sociais comunicativas; assim, as crianças que têm poucas 

habilidades sociais apresentam dificuldades em compreender os pontos de vista e os 

sentimentos das outras crianças. 

 

«O Rafael (5,11) está com uma vassoura a tentar tirar uma bola que ficou presa na 

tangerineira, à sua volta está o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) que abana a árvore e outra 

criança da sala da educadora AS.» D.E. 1.79 (p. 8) 

 

«A bola cai, o Rafael (5,11) larga a vassoura no chão, corre atrás da bola, agarra a bola; 

o Miguel 2 (5,8) agarra a vassoura do chão, tenta dá-la ao Luís (6,1) e diz-lhe: “Vai 

levar a vassoura”, assim que toca no Luís com a mão este começa a esbracejar, sem que 

ninguém se consiga aproximar dele. O Miguel 2 (5,8) bate-lhe com a vassoura no braço 

e o Luís (6,1) diz: “Au!”, virando-se para o Miguel 2 (5,8) tira-lhe a vassoura e dá-lhe 

com ela nas costas. O Miguel 2 (5,8) foge e diz-lhe: “Para!”   

O Luís (6,1) atira com a vassoura para a areia. O Miguel 2 (5,8) diz: “Vai tu levar” 

A educadora intervém e diz: “Um tem que ir arrumar a vassoura” 

O Luís (6,1) argumenta que o Miguel 2 (5,8) lhe bateu, a educadora responde-lhe: “Eu 

vi; e tu também. Vá alguém tem que ir arrumar a vassoura”. 

O Luís (6,1) acaba por ir buscar a vassoura e ir arrumá-la. 

Entretanto, os outros três combinam ir jogar à bola de fogo e correm em direção à 

escada de madeira.» D.E. 1.80 (p. 8) 
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As crianças do género feminino que estão a assistir a jogos de futebol, são 

procuradas por crianças do género masculino cuja equipa marcou um golo, de modo a 

serem incluídas na participação de vitória (pelo golo marcado à equipa adversária), pois 

quando as crianças brincam não há apenas uma repetição de eventos vistos ou ouvidos 

(gritar “iupiii”, correr e abraçar), a criança cria, inventando a partir do visto ou ouvido (ir 

festejar com a criança que estava a assistir), uma vez que nos jogos de futebol, os 

jogadores não têm contacto físico com a assistência durante o jogo. 

 

«Entretanto a Maria 1 (4,0) que estava sentada no lancil de cimento, levanta-se e 

caminha na direção dos que estão a jogar à bola, eles passam por ela atrás da bola e 

marcam um golo, ela para. O João 2 (3,11) grita “gooolo”, dá duas voltas de braços 

abertos à volta da Maria (4,0) e grita “iupiii” e abraça-a, larga-a e afasta-se em direção 

aos outros, a Maria (4,0) regressa ao lancil onde estava sentada, ficando de pé.» D.E. 

1.95 (p. 10) 

 

No entanto, os outros membros da equipa repetem comportamentos vistos ou 

ouvidos em relação à criança que marcou o golo (“golo do João”, abraço e bater palmas). 

Quando uma criança da equipa adversária questiona o resultado, as crianças da equipa 

que marcou defendem o resultado e atribuem o golo à criança que marcou. A aceitação 

do golo marcado pela equipa sofredora, verifica-se quando a criança do género masculino 

que questionou o resultado, entrega a bola apenas à criança que marcou o golo, o que 

revela para além da aceitação do resultado, a assimilação e interiorização das regras do 

jogo, de modo a cumprir e a fazer cumprir as referidas regras. O futebol é um jogo 

cooperativo que para além de promover o desenvolvimento global das crianças, de 

incentivar a interação entre pares, contribui para a resolução construtiva de conflitos e 

para a formação de um cidadão crítico e reflexivo.  

 

«… O João 2 (3,11) marca um golo e o Rafael (6,0) diz-lhe: “Golo do João!”, continua a 

repetir e abraça-o de costas, o João 2 (3,11) bate palmas, o Miguel 1 (5,9) puxa-o mas o 

Rafael (6,0) continua a agarrá-lo. O Miguel 1 (5,9) aponta e diz que não “Não é golo, ali 

é fora” O Rafael (6,0) larga o João 2 (3,11) e defende-o “Aqui é golo! Não vale?!” 

Começa a correr e a bater palmas e diz: “É golo do João”, na direção oposta.» D.E. 1.97 

(p. 10) 

 

«Os outros todos estavam à volta do Miguel 2 (5,9) que estava agarrado à bola e não a 

dava a ninguém, só a deu ao João 2 (3,11) quando este chegou ao pé deste. O João 2 
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(3,11) pegou na bola e começou a correr, chegou ao meio do campo, pousou-a e deu-lhe 

um pontapé….» D.E. 1.99 (p. 10) 

 

Nem sempre no jogos cooperativos como o futebol, as crianças cooperam entre si, 

apesar de pertencerem à mesma equipa e de serem do mesmo género, pois quando uma 

criança solicita a participação no jogo, através da posse da bola, a outra criança ignora-a, 

revelando a existência de poucas habilidades sociais, apresentando dificuldades em 

compreender outros pontos de vista e os sentimentos da outra criança. Por outro lado, a 

criança que ignora o colega (quando a que é rejeitada por ele marca um golo), reproduz 

um comportamento característico do adulto, indo-se abraçar a ela; no entanto, após a 

celebração da vitória com o golo, continua a ignorá-la, o que revela que o importante é a 

vitória da sua equipa, o que demonstra o modelo educacional adotado pelos seus 

progenitores. 

 

«O Miguel 2 (5,8) atira a bola que bate nos pés do David (4,11) e bate na parede. O 

Miguel 2 (5,8) vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” o Miguel 2 (5,8) pega 

na bola e diz: “Espera aí que eu já te digo”, não a dando ao David (4,11). Pousa a bola 

no chão e dá-lhe um pontapé, o Manuel (4,6) dirige-se para a bola, o João 1 (5,0) chega 

primeiro. Pega na bola, atira-a ao chão, dá-lhe um pontapé.» D.E. 1.4 (p. 1) 

 

«O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, para o campo oposto. 

O Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se para a bola. Quem a 

apanha é o Miguel 2 (5,8), corre com a bola na mão e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

ignora-o; continua com a bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, marca golo e diz: 

“Golo do Benfica” e agarra-se ao David (4,11) a abraça-lo e diz: “Estamos a ganhar”.» 

D.E. 1.6 (p. 1) 

 

Relativamente à aceitação de uma criança por parte dos outros, a educadora MD e 

a educadora PA partilham da mesma opinião; pois para MD essa aceitação está 

relacionada com a perceção que as crianças têm umas das outras e esse autoconceito da 

criança influencia a sua recetividade no grupo com o qual deseja interagir. PA considera 

que se uma criança tiver uma grande autoestima, for positiva, é natural que estabeleça 

com mais facilidade relações a nível social, uma vez que é mais aberta, provavelmente 

será mais comunicativa. 
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«Também muitas vezes com o seu autoconceito porque transmite aos outros um estar 

mais seguro, daí que muitas vezes.» E. MD.18 (p. 70) 

 

«Muitas vezes.» E. PA.20 (p. 86) 

 

«É assim, se uma criança tiver um bom conceito de si própria estabelece muito mais 

facilmente relações com os outros, se for uma criança insegura com falta de autoestima, 

provavelmente terá uma dificuldade maior em estabelecer esse tipo de relações, relações 

positivas não estou a falar em relações de âmbito negativo, nas relações que tragam de 

alguma forma ganhos para uma, para a que se relaciona e ganhos para quem se relaciona. 

 Se não houver esse conceito de autoestima e algum conceito positivo de si próprio é 

mais difícil.» E. PA.21 (p. 86) 

 

No questionário, ambas as educadoras tiveram e mantiveram a sua opinião em 

relação à entrevista ao considerarem que a aceitação de uma criança por parte dos outros 

está frequentemente relacionada com o seu autoconceito. 

 

«A aceitação de uma criança por parte dos outros está muitas vezes relacionada com o 

seu autoconceito.» Q20 MD.4 

 

«A aceitação de uma criança por parte dos outros está muitas vezes relacionada com o 

seu autoconceito.» Q20 PA.4 

 

No entanto, a educadora AS tem uma opinião diferente de MD e PA, uma vez que 

considera que a aceitação de uma criança por parte dos outros poderá estar relacionada 

com as suas aspirações e desejos que são semelhantes às das outras crianças, em 

determinados contextos, não considerando o autoconceito como o fator de aceitação de 

uma criança por parte do grupo. 

 

«Claro, eu acho que às vezes uma criança é aceite por um grupo, porque tem as mesmas 

expectativas e os mesmos gostos.» E. AS.17 (p. 78) 

 

A educadora AS revela manter no questionário, a sua opinião dada na entrevista, 

continuando a considerar que a aceitação de uma criança pelas outras crianças, nem 

sempre está relacionada com o seu autoconceito. 
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«A aceitação de uma criança por parte dos outros está algumas vezes relacionada com o 

seu autoconceito.» Q20 AS.3 

 

Quanto à criança rejeitada no jogo de futebol, esta através do brincar, adapta os 

elementos do seu mundo de uma nova forma que lhe agrade mais, que no caso concreto 

foi através da marcação de golo, assim a criança transforma situações desagradáveis 

como o ser ignorada, o não lhe passarem a bola para que possa participar no jogo, 

reinventando-as de modo a desenvolver a confiança em si mesma e com os outros, 

restabelecendo a sua autoestima. 

 

«O Miguel 2 (5,8) não lhe liga e o David (4,11) diz: “A gente conseguimos! Marquei 

um golo!”. O Miguel 2 (5,8) não festeja, contínua sentado até que vê a bola a vir, 

levanta-se e vai na direção desta e dá-lhe um pontapé e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

sem que o Miguel 2 (5,8) lhe passe a bola.» D.E. 1.8 (p. 1) 

 

Através do brincar, as crianças estabelecem entre si interações que lhes permitem 

obter um conhecimento de si e do outro, mas por vezes, as crianças são rejeitadas pelos 

seus pares; a idade da criança não é um fator de rejeição, pois tanto as crianças mais 

velhas como as crianças mais novas são rejeitadas. Contudo essa rejeição verifica-se 

principalmente entre as crianças do género masculino, essa rejeição encontra-se 

relacionada com a falta de habilidades sociais que se manifestam quando a criança não 

aceita as regras estabelecidas. Enquanto que as crianças mais velhas optam por realizarem 

uma atividade diferente, as crianças mais novas procuram o adulto para que este altere as 

regras a seu favor. Veja-se que as crianças do género masculino e que são mais novas em 

relação aos outros elementos da equipa, num jogo cooperativo como o futebol, no qual 

desempenham o papel de guarda-redes, mas que se encontram descontentes com a 

posição que lhes foi atribuída, dirigem-se ao adulto para que este altere as regras do jogo 

em função dos seus interesses. Após a explicação quer do adulto, quer dos colegas do 

mesmo género que faziam parte da equipa, sobre as funções de um guarda-redes num 

jogo de futebol, estas ignoram as explicações e vão participar no jogo, ao mesmo tempo 

que informam os outros da desistência do cargo de guarda-redes. Esta decisão leva a que 

os outros o ignorem como forma de rejeição; contudo a falta do guarda-redes faz com que 

a equipa se extinga pois neste tipo de jogo cooperativo (futebol), todos os elementos são 

importantes e a falta de um pode condicionar a continuação do jogo. 
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Como se pode verificar, a rejeição de uma criança pelas restantes, resulta da 

ausência de modelos positivos de comportamento social e de resolução de problemas; 

além disso, a falta de incentivos para desenvolver habilidades sociais comunicativas 

podem deixar a criança com falta de preparação para o sucesso em interações sociais 

comunicativas; de acrescentar que as crianças que têm falta de habilidades sociais 

apresentam dificuldades em compreender os pontos de vista e os sentimentos das outras 

crianças.  

 

«… o Miguel 3 (3,8) afasta-se e vem ter com a educadora e diz-lhe: “Os meninos não 

deixam-me jogar!” 

A educadora responde: “Deixam” 

Miguel 3 (3,8): “Não deixam” e esfrega a palma da mão. 

Educadora: “Meninos, deixem jogar também o Miguel” 

O Manuel (4,7) argumenta que o deixam jogar, a educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8) 

se ele é o guarda-redes, ele abana a cabeça num sinal afirmativo e o Manuel (4,7) 

acrescenta “Ele é da nossa equipa”» D.E. 1.100 (p. 10) 

 

«… O David (4,11) vem ter com a educadora e diz: “Ele precisa ficar na baliza” 

A educadora questiona: Ele fica na baliza?” 

O David: “Sim” 

A educadora diz para o Miguel 3: “Então se ficas na baliza, não vais atrás da bola, tens 

que tomar conta da baliza” 

O Miguel 2 (5,9) vem ter com a educadora e diz-lhe: “Paula, o Manuel ia marcando na 

baliza dele”. 

A educadora diz ao Miguel 3: “Então tens que tomar conta da bola” 

O Miguel 3 (3,8) responde: “Então eles não me dá-me”. 

A educadora: “Não! O guarda-redes não anda atrás da bola, não deixa é a bola passar”. 

Miguel 3: “Deixa” 

A educadora: “Onde é a baliza?” 

Miguel 3: “É além” 

A educadora: “Então tens que estar lá” 

Miguel 3: “Mas eles não me dão a bola” 

A educadora: “O guarda-redes não é para dar a bola” 

Miguel 3: “É, é, é” 

A educadora: “Então vai combinar com eles” 

O Miguel 3 (3,8) dirige-se na direção deles e diz: “Eu também jogo!”, mas os outros 

continuam a andar ignorando-o.» D.E. 1.101 (p. 10) 
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«O Miguel 3 (3,8) repete em voz alta: “Eu também jogo!” 

O Rafael (6,0) tinha a bola debaixo do braço e diz para o Miguel 1: “Assim não dá 

equipas” e repete enquanto caminha na minha direção. 

O Miguel 1 (5,9) diz: “Agora já não há equipas” ao passar junto do Miguel 3, o Rafael 

diz também “Já não há equipas”. 

O João 2 (3,11) dirige-se junto do Rafael aos pulos a dizer “Nãooo!”, tentando tirar-lhe 

a bola. O Rafael (6,0) evita que o João 2 (3,11) lhe tire a bola. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e tira-lha.» D.E. 1.102 (p. 11) 

 

«O Miguel 2 (5,8) não lhe liga e o David (4,11) diz: “A gente conseguimos! Marquei 

um golo!”. O Miguel 2 (5,8) não festeja, contínua sentado até que vê a bola a vir, 

levanta-se e vai na direção desta e dá-lhe um pontapé e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

sem que o Miguel 2 (5,8) lhe passe a bola.» D.E. 1.8 (p. 1) 

 

Apenas a educadora PA considera que as relações que uma criança estabelece são 

o resultado do seu desenvolvimento cognitivo, pois na sua opinião as crianças escolhem 

parceiros de idades aproximadas porque estes estão mais próximos em termos de 

desenvolvimento cognitivo. 

 

«Muitas vezes.» E. PA.22 (p. 86) 

 

«Mesmo em termos dos 3 anos uma criança ainda está numa fase muito egocêntrica, 

muito mais dificilmente se relaciona com o outro numa forma mais positiva, muitas 

vezes a socialização, é feita através da agressividade nas primeiras relações com o outro, 

são agressivas, nem sequer são muito positivas, por isso se vê que tem a ver com o 

desenvolvimento cognitivo tem a ver com as características padrão do 

desenvolvimento.» E. PA.23 (p. 86) 

 

Contudo, a sua opinião sofre alterações no questionário, alterando o seu parecer, 

passando a considerar que as relações que uma criança estabelece nem sempre serem o 

resultado do seu desenvolvimento cognitivo. A educadora AS partilha com a PA no 

questionário esta perspetiva. 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo.» Q21 AS.3 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo.» Q21 PA.3 
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Para AS, as escolhas da criança estão mais relacionadas com as afinidades sociais 

do que com o desenvolvimento cognitivo, pois quando têm os mesmos gostos em termos 

de brincadeiras procuram-se e isso não está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento cognitivo que cada criança tem. 

 

«Tenho muitas dúvidas, aqui penso que algumas vezes isso possa acontecer mas não é 

significativo, eu acho que tem muito mais a ver com o social do que com o cognitivo, 

porque eu acho, sinto e observo, considero que o cognitivo para as crianças de idade 

pré-escolar ainda não está muito, muito, muito visível, não há muita consciência do 

cognitivo ainda, há uma aprendizagem um bocadinho a fazer e as relações, o seu 

posicionamento em relação a um grupo é provavelmente mais de acordo com as 

relações sócio-afetivas do que ainda com o cognitivo.» E. AS.18 (p. 78) 

 

A educadora MD considera como a AS que nem sempre o desenvolvimento 

cognitivo está diretamente relacionado com os laços sociais que uma criança estabelece, 

podendo estar ligado com outras afinidades como os mesmos gostos a nível da 

brincadeira ou relações de amizade anteriores. 

 

«Algumas vezes, nem sempre.» E. MD.19 (p. 71) 

 

«Porque eles nem sempre procuram o aspeto cognitivo às vezes, tal como foi referido, 

há crianças com um desenvolvimento cognitivo mais lento, diferente, e que os outros 

procuram-nas sem terem a base do cognitivo muito desenvolvido, ou pouco 

desenvolvido, é pela afinidade de alguma coisa.» E. MD.20 (p. 71) 

 

Contudo, MD alterou significativamente a sua opinião no questionário, dando 

mais enfâse ao desenvolvimento cognitivo, como justificação para os relacionamentos 

que uma criança estabelece com as outras. 

 

«As relações que uma criança estabelece são muitas vezes o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo.» Q21 MD.4 

As crianças mais novas do género masculino que nos jogos cooperativos como o 

futebol, são ignoradas pelas outras crianças do género masculino, procuram o adulto para 

que este as ajude a resolver as suas dificuldades de interação com as outras crianças do 

mesmo género. Quando a criança excluída se dirige junto do educador/ adulto, para que 

este a ajude a participar no jogo, intervindo junto das outras crianças do género masculino, 
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surge junto do adulto uma criança da mesma idade, também do género masculino para o 

informar que irá ajudar a criança excluída que revela dificuldades em participar no jogo. 

 

No processo de socialização destacam-se dois sistemas interaccionais, o sistema 

adulto-criança e o sistema criança-criança. É através das relações interpessoais que as 

crianças constroem os seus relacionamentos, os quais têm uma grande influência sobre o 

seu desenvolvimento, uma vez que a interação com os pares vai proporcionar a 

construção do autoconceito da criança. Por outro lado, a rejeição pelos pares para além de 

levar à existência de relacionamentos interpessoais fracos, vai fazer com que a criança 

tenha a perceção dos outros sobre si, levando-a à reflexão sobre o seu grau de inclusão ou 

exclusão social. Além disso, o educador tem um papel importante de observador de 

crianças e de detetar as dificuldades destas no relacionamento com outras crianças do seu 

grupo de pares. 

 

O próprio espaço do recreio é um espaço onde se estabelecem comunicações 

interpessoais entre as crianças de idades diferentes e géneros diferentes, no qual as 

crianças vivenciam os primeiros conflitos e os primeiros confrontos com uma realidade 

não tão protegida como a familiar; assim, o modelo educativo adotado pela família 

contribui para a existência de comportamentos sociais adequados. 

 

«O Miguel 3 (3,8) vai atrás da bola, mas o David (4,11) chega primeiro e abre os braços 

para que o Miguel 3 (3,8) não consiga chegar à bola, e vai chutando.» D.E. 1.66 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vem ter com a educadora PA e diz-lhe: “O Manuel (4,7) não me 

deixa jogar” e a educadora responde-lhe: “Vá! Vai lá falar com ele” 

Ele (Miguel 3) diz: “Não me deixa dar um chuto” e foi ter com eles.» D.E. 1.70 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vem outra vez falar com a educadora PA, que não o deixam jogar, a 

educadora diz-lhe: “Vai lá falar com eles.”» D.E. 1.72 

«O João 2 (3,11) diz-lhe: “Eu deixo, eu deixo”, dando-lhe atenção. 

Os outros observam o João 2 (3,11) e o Miguel 3 (3,8), o David (4,11) que tinha a bola, 

atira a bola, o João 2 vai e dá um chuto na bola; vão atrás dela, o Miguel 3 (3,8) 

mantém-se à distância.» D.E. 1.73 

 

«O David (4,11) dá um pontapé na bola e correm atrás da bola, o Miguel 3 (3,8) vem 

outra vez ter com a educadora e diz: “Não me deixam dar um chuto” e aponta para eles. 
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(…) O João 2 (3,11) dirige-se para ao pé da educadora e do Miguel 3 (3,8) e diz: “Eu 

deixo” e toca no peito com a sua mão direita. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “O João deixa. Vai lá” 

O João 2 (3,11) repete: “Eu deixo” e afasta-se em direção à bola. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “Tens que ir lá ter com eles”. 

Ele vai, a bola mistura-se com o jogo do grupo do Rafael (5,11); o Miguel 2 (5,8) dá um 

chuto e a bola vai para a areia. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e vai dá-la ao Miguel 2 (3,8) e diz-lhe: 

“Miguel, olha aqui a bola”» D.E. 1.74 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) agarra a bola, pousa-a no chão e dá-lhe um pontapé, todos correm a 

trás da bola, o Miguel 3 (3,8) pega novamente na bola, corre, pousa-a e dá-lhe um 

pontapé….» D.E. 1.75 (p. 8) 

 

Também se verificou que nos jogos cooperativos como o futebol, as crianças do 

género masculino gostam de explicar os procedimentos do jogo a outras crianças do 

mesmo género; e por outro lado, fazem com que as outras crianças do mesmo género 

respeitem as regras do jogo. 

 

«O Eduardo (6,3) está na areia com uma bola na mão, junto dele está o Miguel 1 (5,8), o 

Francisco (5,8) e outra criança da sala da Educadora AS. 

O Eduardo (6,3) diz: “Agora tens que marcar um pénalti” e dá a bola à criança da sala 

da AS e agarra no Francisco (5,8) pela roupa e pelo braço para ele não ir atrás dos 

outros dois. ”» D.E. 1.61 (p. 6) 

 

Outro tipo de jogo que as crianças apresentaram ao brincarem, foi o jogo 

associativo, o qual se caracteriza por cada elemento seguir a iniciativa do outro sem 

adotar papéis distintos e sem cooperarem entre si para atingirem uma meta. Nos jogos 

associativos como as construções na areia, as crianças estabelecem relações interpessoais 

com outras crianças do mesmo género, assim como com outras crianças de género 

diferente; além disso, a idade delas não é um aspeto relevante, uma vez que crianças de 

várias idades brincam juntas, sendo este tipo de brincadeira escolhido em função do 

interesse da criança. As interações que as crianças estabelecem entre si, contribuem para 

a socialização da criança, influenciando as suas representações, a tomada de consciência 

e os seus valores. 
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«O David (4,11) está com o João 2 (3,11) e o Eduardo (6,3) debaixo da ponte de 

madeira à sombra desta a fazerem uma construção na areia.» D.E. 1.40 (p. 4) 

 

«… a construção de areia feita pelo Eduardo (6,3), João 2 (3,11), David (4,11) e pela 

Bruna (5,4)….» D.E. 1.44 (p. 5) 

 

«O Eduardo (6,3), o João 2 (3,11), a Bruna (5,4) e o David (4,11) continuam a brincar 

na areia debaixo da ponte de madeira.» D.E. 1.57 (p. 6) 

 

Mas também existem situações de crianças a brincarem com baldes e pás na areia, 

em que se envolvem no mundo imaginário do brinquedo como forma de representarem 

ações; contudo, por vezes, quanto mais os brinquedos forem uma representação fiel da 

realidade ou muito elaborados, impedem a criança de desenvolver a sua capacidade de 

representar. Muitas vezes, as crianças retêm o significado do objeto (as suas propriedades 

e as suas formas de uso), mas dão-lhe outro sentido ou vários durante a brincadeira. 

 

«A Raquel 2 (4,4) e a Raquel 1 (6,3) passam a correr. A Raquel 1 (6,3) leva um balde e 

uma pá e a Raquel 2 (4,4) leva uma pá e duas formas e vão se sentar no cimento em 

frente à Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a brincar na 

areia.» D.E. 1.52 (p. 6) 

 

No jogo associativo como o brincar com baldes na areia, verifica-se que existe 

uma preferência das crianças tanto do género masculino como do género feminino por 

esta atividade; no entanto, noutros jogos associativos, como o limpar a locomotiva, 

verifica-se que as crianças de géneros diferentes se organizam entre si. Enquanto as 

crianças brincam assumem papéis sociais diferenciados, veja-se na limpeza da 

locomotiva, a criança mais velha do género masculino assume o papel de responsável da 

obra, dando instruções aos outros colegas mais novos de ambos os géneros, o que 

proporciona o estabelecimento de vínculos, de relações e generalizações para outras 

situações e a interiorização de modelos e valores dos adultos. Verifica-se que a 

brincadeira tem como função favorecer a autoestima, possibilitar o desenvolvimento da 

linguagem oral e gestual, ajudar na elaboração das emoções e sentimentos e na 

construção de regras sociais. 

 

«A Mafalda (6,0), a Raquel 2 (4,4), a Rita (5,1) a Andreia (4,9) e a Margarida 2 (4,5) 

estavam todas sentadas em roda na areia. A Margarida 2 (4,5) alisava muito depressa a 
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areia. A Raquel 2 (4,4) estava a encher um balde com areia, com a ajuda de uma pá, a 

Mafalda (6,0) batia levemente com o ancinho na areia.» D.E. 1.10 (p. 1) 

 

«… a Rita (5,1) ri e continuam a conversar entre si, a Raquel 2 (4,4), continua a encher 

o balde com areia e a Andreia (4,9) continua a encher também um balde de areia.» D.E. 

1.11 (p. 2) 

 

«A Raquel 2 (4,4), o Eduardo (6,2) e a Bruna (5,4) estão na locomotiva do comboio de 

madeira, o Miguel 2 (5,8) está em cima da roda da locomotiva. O Miguel 2 (5,8) vai-se 

embora. O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11) e para a Bruna (5,4): “Vá, toca a 

limpar isto aqui!” e aponta com a pá de areia para a primeira carruagem e acrescenta: 

“Temos de tirar isto!” O Rafael (5,11) dirige-se à Bruna (5,4) que tinha duas pás de 

areia nas mãos e estende a mão para ela lhe dar uma. A Bruna (5,4) dá-lhe uma pá de 

areia.» D.E. 1.12 (p. 2) 

 

«O João 2 (3,10) e o Miguel 3 (3,8) estão a encher um balde de areia. O João 2 (3,10) 

levanta-se, passa por baixo da ponte de madeira e vai buscar areia a outro sítio, regressa 

pelo mesmo caminho e coloca a areia no balde. O Miguel 3 (3,8) alisa a areia no balde 

com a mão.» D.E. 1.14 (p. 2) 

 

Além disso, o brincar possibilita o desenvolvimento da identidade e da autonomia, 

as crianças ao perceberem as diferentes formas de pensar e de agir, podem comparar 

aquilo que é seu e aquilo que é do outro, tendo a possibilidade de incluir essas 

semelhanças e diferenças na construção da sua personalidade. 

 

«A Bruna (5,4) e o Eduardo (6,2) ficam na primeira carruagem e o Rafael (5,11) vai 

para a segunda carruagem e começam a limpar o chão das carruagens que tinham areia e 

folhas. O Rafael (5,11) dirige-se para a primeira carruagem e fala com a Bruna (5,4) e o 

Eduardo (6,2), volta novamente para a segunda carruagem e continua a limpar, assim 

como os outros. O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11): “Primeiro é este Rafa!”, o 

Rafael responde-lhe: “Não! Estou a limpar!” E continuam a limpar.» D.E. 1.13 (p. 2) 

 

O jogo como o brincar nas argolas, revelou-se ser um jogo da preferência das 

crianças do género feminino. As interações que as crianças estabelecem entre si na forma 

de brincadeira são uma das mais ricas trocas sociais, pois as crianças envolvem-se com os 

seus colegas, usufruindo da convivência humana em grupo; uma vez que quando as 

crianças brincam, interagem influenciando e sendo influenciadas pelos outros membros 

do grupo. Como se pode constatar, a brincadeira é uma atividade privilegiada no 
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desenvolvimento das suas habilidades sociais, na sua organização cognitiva. Neste tipo de 

brincadeira, nem sempre as crianças respeitam a vez das outras, passando-lhes à frente 

delas, não respeitando as regras, havendo umas que permitem e outras que contestam esse 

comportamento, dialogando, expressando a sua opinião de desagrado. Nesta situação, 

temos presente a existência de comportamentos sociais adequados e outros não 

adequados, sendo estes provenientes do contexto familiar, uma vez que a família 

funciona como um agente de socialização da criança, pois é no contexto familiar que a 

criança começa a ser confrontada com as regras e padrões morais da sociedade. 

 

«Nas argolas estavam a Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5) e a 

Andreia (4,9). A Margarida 1 (5,1) pega nas argolas e salta, tenta voltar para de onde 

saiu, mas não consegue. Segura na argola seguinte, a mão escorrega e cai na areia. Sobe 

as escadas de madeira, passa a ponte de madeira.» D.E. 1.41 (p. 5) 

 

«Na ponte passa pela Inês (6,2), pela Andreia (4,9) e pela Margarida 2 (4,5) e coloca-se 

no início da fila. A Mafalda (6,0) já tinha as argolas na mão. A Inês (6,2) fala com a 

Margarida 1 (5,1) e volta para trás a olhar para elas entre as escadas e a ponte a 

responder à Margarida 1 (5,1). A Rita (5,2) sobe as escadas, passa pela Inês (6,2) que 

está na fila.» D.E. 1.42 (p. 5) 

 

«A Mafalda (6,0) salta, a Margarida 2 (4,5) empurra-a ela volta-se e chama à atenção da 

Margarida 2 (4,5), a Margarida 1 (5,1) senta-se no alto e a Mafalda (6,0) larga as argolas 

caindo na areia. A Margarida 1 (5,1) salta do alto e pega nas argolas.» D.E. 1.43 

 

Quanto ao motivo que leva as crianças a escolherem uns parceiros de brincadeira 

em detrimento de outros, a educadora MD considera que todas as crianças escolhem um 

parceiro com quem têm uma afinidade, estando esta relacionada com os mesmos 

interesses lúdicos, com a brincadeira, com laços afetivos anteriores ou familiares. No 

entanto, para a educadora AS, as afinidades estão relacionadas com a idade e com as 

famílias. Já a educadora PA considera que as escolhas das crianças estão mais 

relacionadas com os conhecimentos que têm fora do jardim de infância, pela proximidade 

das residências, pelos conhecimentos familiares, pelo género, quanto à idade não a 

considera relevante para essa opção. 

 

«Eu penso que algumas afinidades que têm, ou pelo género de brincadeira ou por 

alguma amizade que têm ou da família ou mesmo por morarem perto.» E. MD.2 (p. 69) 
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«A idade, a amizade que já vem de família.» E. AS.2 (p. 76) 

 

«Porque normalmente uma criança quando chega pela primeira vez, tenta aproximar-se 

daqueles que de alguma maneira já lhe são familiares e normalmente é por essa razão, já 

se conhecem porque ficam na mesma rua.» E. AS.3 (p. 76) 

 

«Acho que realmente essas relações que elas têm já anteriores, as vivências que elas têm, 

ou da proximidade familiar ou nos meios mais pequenos, que é a experiência que eu 

tenho, praticamente toda a gente se conhece portanto, isso nem acontece quando elas 

chegam ao Jardim de Infância porque embora ali seja um espaço mais limitado, mas de 

uma forma ou de outra elas já brincavam com os amigos e com os colegas, de qualquer 

forma eu acho que há uma proximidade muita vez pelo género, muitas vezes pela idade, 

muitas vezes porque, nem sequer é pelas idades próximas, às vezes os mais velhos 

quase que entre aspas “tomam conta” dos mais novos e acaba por ser um processo que 

acontece de forma natural, nem sempre acontece da mesma forma.» E. PA.3 (p. 84) 

 

Todas as educadoras apresentaram a mesma opinião no questionário ao 

considerarem que as crianças escolhem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros em função da amizade de família; contudo, na entrevista acrescentaram outras 

possibilidades para as escolhas das crianças por determinados parceiros de brincadeira. 

 

«O que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros é a amizade da família.» Q9 MD.7 

 

«O que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros é a amizade da família.» Q9 AS.7 

 

«O que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros é a amizade da família.» Q9 PA.7 

 

No entanto, a educadora MD altera a sua opinião dada no questionário no que se 

refere à continuidade dessa escolha ao longo da frequência do jardim de infância, uma 

vez que no questionário considerou que essas escolhas costumam perdurar 

frequentemente ao longo do jardim de infância. 

 

«A escolha dos parceiros de brincadeira mantém-se, muitas vezes, ao longo da 

frequência do Jardim de Infância.» Q10 MD.4 
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Na entrevista, a educadora MD explica que à medida que as crianças vão 

alargando os seus conhecimentos sociais poderão mudar de parceiros de brincadeira 

porque arranjam outros com os quais se identificam melhor. 

 

«Porque outras vezes é alterado consoante depois as vivências que têm no Jardim de 

Infância, há medida que se vão conhecendo é que podem conhecer os outros pares.» E. 

MD.4 (p. 69) 

 

Tanto a educadora AS como a educadora PA têm uma opinião idêntica à 

educadora MD, pois consideram igualmente que as crianças à medida que vão 

conhecendo o grupo, podem fazer novas amizades que podem tornar-se mais importantes 

do que as que tinham anteriormente, tendo em conta a idade do outro, assim como os seus 

interesses, podendo assim alterar essas escolhas em função das suas afinidades. 

 

«Porque eu acho que à medida que eles se vão relacionando com todo o grupo e vão 

criando laços afetivos dentro do grupo, muitas vezes essa primeira relação muda, altera-

se ou porque tem a ver com o grupo etário ou com os mesmos interesses ou porque tem 

a ver com outros fatores, mas eu penso que algumas vezes se mantém, mas outras vezes 

desaparece.» E. AS.5 (p. 76) 

 

«Porque é assim, depois da criança estar integrada ou realmente essa amizade entre 

aspas “fica” e até vai crescendo, permanece, outras vezes a criança expande-se e a 

criança acaba por arranjar outras amizades que são essas que prevalecem.» E. PA.5 (p. 

84) 

 

Ao contrário da educadora MD que apresentou no questionário uma resposta 

diferente da dada na entrevista, as educadoras AS e PA mantêm no questionário a opinião 

dada na entrevista, ao considerarem que as escolhas dos parceiros de brincadeira nem 

sempre se mantêm ao longo da frequência do jardim de infância. 

 

«A escolha dos parceiros de brincadeira mantém-se algumas vezes ao longo da 

frequência do Jardim de Infância.» Q10 AS.3 

 

«A escolha dos parceiros de brincadeira mantém-se algumas vezes ao longo da 

frequência do Jardim de Infância.» Q10 PA.3 
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Verificou-se também que as crianças mais velhas do género feminino apresentam 

uma cognição social, em relação a outras do mesmo género, mas que são mais novas. A 

cognição social implica a compreensão das relações entre os próprios sentimentos, 

pensamentos e ações de si e em relação aos outros; essa compreensão da interação social 

depende da organização dos conceitos sociais e da habilidade de integrar e coordenar 

perspetivas. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com a 

Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 (3,10) 

regressa ao grupo….» D.E. 1.16 (p. 2) 

 

No jogo de limpar a locomotiva do comboio constata-se que existe um interesse 

apenas das crianças do género masculino e da mesma idade; através das brincadeiras e 

dos brinquedos as crianças interagem com o mundo, com os objetos e com as outras 

crianças. O brincar produz efeitos no desenvolvimento cognitivo das crianças, pois os 

processos de simbolização e representação, levam ao pensamento abstrato; além disso, 

permite ampliar as habilidades motoras, desenvolver a linguagem e o pensamento, assim 

como promover a interação social, a brincadeira permite ainda à criança apropriar-se de 

códigos culturais e de papéis sociais. Nas relações interpessoais estabelecidas entre as 

crianças (que limpam a carruagem), são necessárias habilidades entre os elementos 

envolvidos na interação, de modo a que exista um comportamento social adequado. 

 

Pode-se verificar a existência de um comportamento social adequado através das 

atitudes, opiniões, desejos, do respeito de si próprio e dos outros, existindo resolução dos 

problemas imediatos da situação e diminuindo a probabilidade de problemas futuros, o 

que implica a iniciação e manutenção de conversações, falar em grupo, solicitar favores, 

mas também recusar pedidos, expressar as opiniões, mesmo quando se está em desacordo, 

expressar justificadamente quando se sente incomodado. Todavia, a existência de 

comportamentos socialmente adequados são o reflexo do modelo educacional adotado 

pelos pais, uma vez que estes servem de modelo educativo e os seus comportamentos e 

atitudes têm muita influência na aquisição de habilidades sociais, por parte da criança. 

 

«O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo estão 

agora a limpar a areia da primeira carruagem do comboio. O Eduardo (6,3) diz: “Este já 
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está! Embora! Vamos fazer um buraco e obras.”, e toma a iniciativa de ir tirar areia 

junto à roda do comboio. O Francisco (5,8) repete: “Embora! Vamos fazer um buraco e 

obras.”. Os outros seguem-no e vão todos tirar areia da roda onde o Eduardo (6,3) está.» 

D.E. 1.31 (p. 4) 

 

«O Miguel 1 (5,8) diz: “Eh pá! Já não cabe mais!”, pois sentiu-se apertado. 

O Eduardo (6,3) levanta-se e diz: “Está em obras! Vou para a outra roda! Venham cá!”. 

Os outros levantam-se e seguem-no. O Rafael fica a limpar uma roda sozinho. O Miguel 

1 (5,8) levanta-se. 

O Francisco (5,8) apanha algo da areia, mostra ao Eduardo (6,3) e ao Miguel 1 (5,8), 

seu irmão, e diz: “Olha aqui!”.» D.E. 1.32 (p. 4) 

 

Numa relação interpessoal são necessárias habilidades entre os elementos 

envolvidos na interação, de modo a que exista um comportamento social adequado. As 

competências sociais revelam-se num contexto interpessoal, no qual se expressam 

sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos. Uma boa interação resulta da 

aceitação dos outros; contudo, nem sempre as crianças do género masculino são aceites 

por outras crianças mais velhas do mesmo género, por não concordarem com a opinião, 

havendo a necessidade de a(s) criança(s) excluída(s) vivenciar(em) uma situação de 

aprendizagem social. De acrescentar que os relacionamentos conflituosos não favorecem 

a expressão de estados emocionais positivos. Assim sendo, o ambiente familiar tanto 

pode promover comportamentos socialmente adequados como favorecer o surgimento e/ 

ou manutenção de comportamentos socialmente inadequados. 

 

«… O Eduardo (6,3) levanta-se e diz: “Está em obras! Vou para a outra roda! Venham 

cá!”. Os outros levantam-se e seguem-no. O Rafael fica a limpar uma roda sozinho….» 

D.E. 1.32 (p. 4) 

«O Rafael (5,11) diz para o Eduardo (6,3): “Eduardo, olha lá o que é que eu tou a fazer”. 

O Eduardo (6,3) não lhe deu atenção e continuou a tirar areia….» D.E. 1.33 (p. 4) 

 

«O Rafael (5,11) levanta-se e diz: “Este já está! Este já está! Este...”. O Francisco (5,8) 

responde com uma pergunta: “E o outro?” E vai limpar a outra roda. O Rafael (5,11) vai 

ajudá-lo. O Eduardo (6,3) diz: “Já chega! Falta aquela grandalhona! Esta...” E dá um 

pontapé na roda.» D.E. 1.34 (p. 4) 

 

«Todos se dirigem para junto do Eduardo (6,3); o Rafael (5,11) volta para limpar a roda 

onde estava enquanto que os outros vão com o Eduardo (6,3) para o outro lado do 

comboio. 
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O Rafael (5,11) termina e diz: “Esta também já está!” E vai ter com os outros.» D.E. 

1.35 (p. 4) 

 

Na formação de pares, as crianças do género feminino procuram brincadeiras 

(argolas) que sejam do seu interesse. De salientar que enquanto uma criança está a fazer a 

sequência de movimentos que a estrutura tem para conseguir chegar às argolas, as outras 

crianças do mesmo género incentivam-na gritando e saltando, como forma de a 

estimularem a ultrapassar as dificuldades, uma vez que era necessário a criança possuir 

um desenvolvimento motor que lhe permitisse realizar a sequência. No entanto, as 

crianças do género feminino cujo desenvolvimento motor ainda não lhes permite executar 

a sequência optam por escolher outra brincadeira que não seja tão exigente a nível motor. 

Os jogos e as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento motor, emocional e 

cognitivo da criança, uma vez que é brincando com o mundo que ela desenvolve a 

imaginação, a criatividade e a atenção. A brincadeira não tem um objetivo definido ou de 

aprendizagem pré-definido e como a criança é um ser em desenvolvimento, a sua 

brincadeira vai-se estruturando com base no que é capaz de fazer em cada momento. Ao 

longo do desenvolvimento, as crianças vão construindo novas e diferentes competências, 

no contexto das práticas sociais, que lhe irão permitir compreender e atuar de forma mais 

ampla no mundo. 

 

«A Raquel 1 (6,4) está ao pé da torre, na torre está a Margarida 1 (5,1) com a Mafalda 

(6,1). A Mafalda (6,1) desce pelo barão, tenta agarrar uma argola, mas não consegue.» 

D.E. 1.83 (p. 8) 

 

«A Mafalda (6,1), a Margarida 2 (4,5) e a Raquel 1 (6,4) continuam no mesmo sítio. A 

Mafalda (6,1) desce o barão, agarra-se às argolas e volta para a estrutura de madeira. A 

Margarida 1 (5,1) salta e grita de felicidade quando a Mafalda (6,1) consegue ir para a 

estrutura de madeira. A Raquel 1 (6,4) vem embora e vai para o baloiço.» D.E. 1.92 (p. 

9) 

 

Apesar de haver uma preferência das crianças do género feminino para brincarem 

juntas nas argolas, isso não significa que as outras crianças do género masculino não as 

procurem para participarem em conjunto nas suas brincadeiras. 
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«A Mafalda (6,0) continua na torre com a Margarida 1 (5,1) e a Inês (6,2) com a Maria 

(4,0) sentada ao pé das argolas. O João 2 (3,11) vai-se sentar ao pé da Maria (4,0) e a 

Mafalda (6,0) vai saltar nas argolas.» D.E. 1.81 (p. 8) 

 

Em relação à escolha dos parceiros de brincadeira de uma criança ser feita por 

querer participar numa determinada brincadeira, tanto a MD como a AS apresentam a 

mesma opinião, pois ambas consideram que as crianças escolhem os seus parceiros 

preferenciais porque têm os mesmos gostos em relação a atividades ou brincadeiras; ou 

seja, as crianças aproximam-se umas das outras consoante a brincadeira lhes interesse ou 

não. 

 

«Porque é um ponto comum que têm, são as brincadeiras comuns de que gostam.» E. 

MD.10 (p. 70) 

 

«Muitas vezes. Porque se veem outra criança a brincar com algo que lhes agrada, é 

natural que tentem uma aproximação.» E. AS.9 (p. 77) 

 

No questionário, apenas a AS manteve a mesma opinião dada na entrevista, 

enquanto que a MD alterou a sua opinião, a diferença entre AS e MD é que para AS essa 

escolha é frequentemente e para MD a criança escolhe continuamente outras que gostem 

das mesmas brincadeiras. 

  

«Uma criança escolhe muitas vezes outras que gostem das mesmas brincadeiras.» Q.13 

AS.4 

 

«Uma criança escolhe sempre outras que gostem das mesmas brincadeiras.» Q13 MD.5 

A educadora PA considera igualmente como MD e AS que a criança escolhe o 

outro pelo tipo de brincadeira que este está a desenvolver; no entanto, essa aproximação 

pode não resultar se não conseguirem chegar a um consenso, quanto ao papel que cada 

um irá desempenhar nessa brincadeira. 

 

«Nem sempre, às vezes porque sim, escolhe outras porque sabe à partida que aquele é o 

companheiro daquela brincadeira, porque os dois gostam das mesmas brincadeiras, mas 

às vezes também caiem em antagonismos quando querem brincar os dois é o que 

acontece na “casinha das bonecas” quando querem ser os dois a “mãe” ou quando 

querem ser os dois o “pai” e às vezes portanto, acontece.» E. PA.10 (p. 85) 
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No questionário, a educadora PA alterou significativamente a sua opinião, uma 

vez que enfatizou a escolha das crianças estar relacionada frequentemente com as 

brincadeiras. 

 

«Uma criança escolhe muitas vezes outras que gostem das mesmas brincadeiras.» Q.13 

PA.4 

 

Também se verifica que na formação de pares, nos jogos associativos, como o 

brincar com um barco na areia, existe uma predominância de crianças do género 

masculino. Contudo, nos jogos associativos constituídos por crianças do género 

masculino, verifica-se que estas não são recetivas à entrada de outras crianças do mesmo 

género que não apresentem habilidades sociais adequadas, uma vez que quando a outra 

criança do género masculino tenta interagir dialogando e gesticulando, é ignorada pelo 

grupo, não obtendo resposta, sendo uma forma de o grupo a rejeitar e a desencorajar a 

fazer parte da brincadeira. Verifica-se que a criança desde o seu nascimento interage com 

um mundo de significados construídos historicamente, na relação com os seus parceiros 

sociais, envolvendo-se em processos de significação de si, dos outros e dos 

acontecimentos do seu contexto cultural, construindo e reconstruindo ativamente 

significados. Por outro lado, o faz-de-conta é uma brincadeira que além de envolver a 

operação de processos mentais, requer também a metarepresentação. O faz-de-conta 

social implica uma negociação, par brincar com outra criança sobre o mesmo tema, a 

criança precisa de um acordo quanto aos significados implícitos nos papéis e ações. 

Assim, as transformações realizadas sobre os objetos precisam de ser acompanhadas 

pelos parceiros e, para fazer parte da brincadeira deve haver aceitação dos papéis e/ ou 

formas de negociação. 

 

«O Eduardo (6,3), o Luís (6,2), o Miguel 1 (5,9) e o Francisco (5,9) estão na areia, o 

Eduardo (6,3) abre um caminho para o barco com o Francisco (5,9) e corrigi-o: “Aí não! 

É só aqui.”, o Miguel 1 (5,9) coloca bonecos no barco. O Rafael (6,0) vem ter com eles 

e diz-lhes: “Eu estava agarrado naquelas coisinhas. Olé” e repete “Olé”, tenta chamar à 

atenção dos outros gesticulando os braços; contudo, os outros ignoram-no. O Eduardo 

(6,3) e o Francisco (5,9) levantam-se e aproximam-se do Miguel 1 (5,9) e do Luís. 

O Luís (6,2) levanta-se. O Rafael (6,0) pergunta-lhes: “Eu posso brincar?”» D.E. 1.84 (p. 

9) 
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O Eduardo (6,3), o Francisco (5,9) e o Miguel 1 (5,9) estão na areia a brincarem com o 

barco.» D.E. 1.93 (p. 9) 

 

Quanto à aceitação ou à rejeição de uma criança por parte dos seus pares, estar 

relacionada com o seu comportamento, MD considera que uma criança que tenha um 

comportamento calmo, procura outras que consigam desenvolver atividades dentro da 

mesma calma, pois as demasiado ativas sentem-se incomodadas com elas. O oposto, ou 

seja, as muito ativas não procuram as muito calmas porque estas não lhes suscitam 

interesse, não têm as mesmas apetências lúdicas. 

 

«Porque o comportamento influencia as relações, porque as crianças com 

comportamentos semelhantes procuram-se umas às outras.» E. MD.23 (p. 71) 

 

AS tem uma opinião semelhante à de MD, uma vez que para AS, as crianças 

procuram outras que tenham os mesmos interesses e estes estão relacionados com o tipo 

de comportamentos de mais ou menos ativas e de mais ou menos cumpridoras de regras. 

 

«Muitas e muitas vezes, senão direi sempre, porque essa relação entre aceitação e 

rejeição está diretamente relacionada com o comportamento que as crianças têm no 

convívio com os seus pares.» E. AS.20 (p. 78) 

Ambas as educadoras (MD e AS) mantêm no questionário a opinião dada na 

entrevista, uma vez que ambas consideram que a aceitação ou a rejeição de uma criança 

está frequentemente relacionada com o seu comportamento. 

 

«A aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está muitas vezes 

relacionada com o seu comportamento.» Q23 MD.4 

 

«A aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está muitas vezes 

relacionada com o seu comportamento.» Q23 AS.4 

 

PA explica que quando um grupo já tem interiorizado um determinado número de 

regras e estas são postas em causa por elementos novos que chegam ao grupo pela 

primeira vez e que não as cumprem, podem acontecer duas situações, ou o grupo os 

aceita e até às vezes pode imitar os maus exemplos dos novos como forma de aceitação 

ou os tentam fazer cumprir as regras e se isso não acontece podem rejeitá-los. 
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«Às vezes está, porque um grupo de crianças já formado apresenta uma caracterização 

baseada em relações com regras consideradas aceitáveis pelo grupo, pode acontecer que 

a chegada de novos elementos ou a mudança de comportamento de algum dos seus 

elementos provoque uma reação no grupo que poderá ser de aceitação ou rejeição. 

Também as normas sociais de fatores como a higiene, a falta de educação poderão ser 

consideradas como influentes na aceitação e rejeição de elementos do grupo. Existe 

ainda a questão da liderança do grupo, quando há um líder influente, ele é muitas vezes 

determinante na aceitação/rejeição de crianças que chegam de novo ao grupo ou mudam 

de atitudes.» E. PA.25 (p. 87) 

 

A educadora PA no questionário é coerente com a opinião dada na entrevista, uma 

vez que manteve o seu ponto de vista e continuou a considerar que a aceitação ou a 

rejeição de uma criança por parte dos seus pares às vezes está relacionada com o seu 

comportamento. 

 

«A aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está algumas vezes 

relacionada com o seu comportamento.» Q23 PA.3 

 

Não foram observados no recreio, apenas a existência do jogo cooperativo e do 

jogo associativo, mas também a existência do jogo paralelo, no qual a criança imita o 

comportamento o comportamento das outras crianças, brincando junto delas, mas não 

com elas. 

 

No jogo paralelo, a criança imita o comportamento do outro, uma vez que ela 

brinca junto de outras, mas não com elas. De referir que este tipo de jogo surge apenas 

nas crianças do género feminino, que procuram outras crianças do mesmo género; porém, 

não interagem entre si, nem apresentam vontade de interagir entre si, este jogo acaba por 

se transformar para uma criança num jogo solitário e para a outra criança num jogo de 

espectador. 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a 

Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola 

saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola.» 

D.E. 1.91 (p. 9) 
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«A Maria (4,0) está sentada no lancil a brincar na areia ao lado da Andreia (4,9) que 

também está sentada no lancil.» D.E. 1.105 (p. 11) 

 

Outro jogo presente nas crianças ao brincarem no recreio, foi o jogo solitário, 

verificando-se um maior interesse por este, por parte das crianças do género feminino; no 

entanto, apesar de haver uma preferência mais significativa por parte de crianças 

feminino, não significa que não esteja igualmente presente em crianças do género 

masculino. No jogo solitário, as crianças preferem brincar sozinhas, não demonstrando 

intenção de brincarem com outras crianças do mesmo género ou de género diferente do 

seu. 

 

«O Miguel 2 (5,9) continua a andar de baloiço.» D.E. 1.85 (p. 9) 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia….» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«…a Andreia (4,9) brinca sozinha na areia ao lado dos baloiços com as mãos, sacode-as 

e brinca com os pés na areia.» D.E. 1.55 (p. 6) 

 

«…o João 1 (5,1) que está sentado à sombra a brincar sozinho, …» D.E. 1.46 (p. 5) 

 

«…está a Andreia (4,9) a encher sozinha um balde de areia….» D.E. 1.27 (p. 3) 

 

«…A Andreia (4,9) continua a brincar sozinha com o balde na areia.» D.E. 1.36 (p. 4) 

«…A Raquel 2 (4,4) fica sozinha, a encher o seu balde de areia, no mesmo sítio onde 

estava inicialmente.» D.E. 1.18 (p. 3) 

 

O jogo solitário presente numa criança do género feminino que está a brincar ao 

faz-de-conta (que conduz um automóvel) demonstra que está a reproduzir aspetos da 

sociedade e do mundo adulto, ao simular que está a compreender como o meio sócio-

cultural funciona. 

 

«… A Margarida 1 (5,1) está sentada sozinha na torre, fazendo os gestos de conduzir 

um carro e o som do carro a acelerar….» D.E. 1.78 (p. 8) 

 

Também se verificou a existência do jogo de espectador, presente nas crianças 

principalmente do género masculino, mas apesar de haver uma preferência pelas crianças 

do género masculino, também pode ser observado em crianças do género feminino. Neste 
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jogo, uma criança vê as outras a brincarem mas não participa da brincadeira, não interage 

com elas. 

 

As crianças do género masculino gostam de observar outras crianças do mesmo 

género que se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para 

seguidamente escolherem o grupo em que estarão interessadas em participar na 

brincadeira. Mas, o jogo de espectador não é realizado apenas por crianças do género 

masculino, ele também se encontra presente em crianças do género feminino que 

observam outras crianças do mesmo género, enquanto brincam. Este jogo de espectador 

permite-lhes observar como as outras crianças agem numa determinada situação, para 

posteriormente reproduzirem o que observaram, dando-lhes mais segurança e mais 

possibilidades de sucesso quando se inserirem no grupo e participarem na brincadeira. 

 

«O Rafael (6,0), o Eduardo (6,4) e o Francisco (5,9) estão a escavar na areia com as pás, 

o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, …» D.E. 1.107 (p. 11) 

 

«A Bruna (5,5) brinca com uma pá e uma peneira no lancil de cimento, ao lado do 

Eduardo (6,4), do Rafael (6,0), do Luís (6,2), do Francisco (5,9) e do Miguel 1 (5,9) que 

se encontram na parte da areia a escavá-la.» D.E. 1.112 (p. 12) 

 

«…o David (5,0) dirige-se para o grupo do Eduardo (6,4), observa-os à distância, vai ter 

com o Miguel 1 (5,9), mas este afasta-se.» D.E. 1.122 (p. 13) 

«…a Raquel 1 (6,4) fica a observá-las.» D.E. 1.110 (p. 12) 

 

Houve ainda uma criança do género masculino que observou outras crianças do 

mesmo género que disputavam um brinquedo (pistola) entre si. As crianças inventaram 

uma situação imaginária na qual assumem um papel, a imitação de um adulto observado, 

levando-as a reproduzirem regras que estão instituídas culturalmente. Posteriormente, as 

crianças deixam de imitar e passam a construir novas combinações de regras e novas 

regras. O brincar é um meio das crianças simularem e compreenderem as relações entre 

adultos, reproduzindo assim a moral social do mundo adulto. Por outro lado, existe uma 

correlação entre a fantasia e a sociabilidade; ou seja, quanto mais brincam ao faz-de-

conta, mais aptas se encontram para se envolverem com os colegas. O faz-de-conta é um 

facilitador da interação social, pois implica a negociação entre as crianças, para que haja 

uma aceitação mútua de papéis e do procedimento da brincadeira. 
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«…O Miguel 3 (3,8) foi ter com o João 1 (5,1) e com outra criança da SCMM, que 

estavam debaixo da ponte de madeira. Encosta-se a um tronco de madeira e vê o João 1 

(5,1) a tirar uma pistola de brincar à outra criança da SCMM, o outro estica o braço para 

agarrar a sua pistola.» D.E. 1.28 (p. 3) 

 

«O João 1 (5,1) sai, dá uns passos e começa a disparar em frente. O outro chega ao pé 

dele com o Miguel 3 (3,8) que continua agarrado à bola, e tira-lhe a pistola.» D.E. 1.29 

(p. 4) 

 

«O João 1 (5,1) começa a correr e o outro segue-o disparando tiros e a seguir trocam de 

posição sendo o João 1 (5,1) que corre atrás do outro. O Miguel 3 (3,8) corre atrás dos 

dois.» D.E. 1.30 (p. 4) 

 

Ao longo das observações por videogravação, verificou-se que quando um grupo 

de crianças do género feminino deseja brincar nos baloiços, mas estes são em número 

insuficiente para todos os elementos brincarem em simultâneo, as crianças inventam um 

jogo com regras que lhes permite participarem todas. Na perspetiva da criança, brincar é 

um processo e não um fim, isto significa que apesar da brincadeira ter um objetivo, esta é 

importante independentemente do seu produto. Além disso, a brincadeira está ligada à 

aprendizagem e aos comportamentos sociais, uma vez que existe a oportunidade de a 

criança interagir com outras crianças e objetos, libertar a sua criatividade, explorar os 

seus limites e adquirir comportamentos sociais de uma forma lúdica, uma vez que a 

criança aprende regras e papéis sociais ao brincar. 

 

«A Rita (5,1) começa a andar de baloiço, a Margarida 2 (4,5) está encostada ao baloiço 

a combinar com a Mafalda (6,0) e a Raquel 2 (4,4), um jogo feito com os baloiços. 

A Margarida 2 (4,5) indica com o braço, a direção que a Mafalda deve seguir. A 

Mafalda (6,0) passa e a Margarida 2 (4,5) diz para a Raquel 2 (4,4): “Passa!, Vai para 

ali!” ao mesmo tempo que aponta com o braço. A Raquel 2 (4,4) passa.» D.E. 1.26 (p. 3) 

 

«A Margarida 2 (4,5) manda a Rita (5,1) parar: “Para!” A Mafalda (6,0) segura no 

baloiço para ajudar a Rita (5,1) a parar. 

A Margarida 2 (4,5) sobe para o baloiço. Ambas (a Margarida 2 e a Rita) começam em 

simultâneo a baloiçar para os lados ao mesmo tempo. A Mafalda (6,0) passa no 

intervalo e a seguir passa a Raquel 2 (4,4), …» D.E. 1.27 (p. 3) 
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Todavia, não são só as crianças do género feminino que escolhem brincar nos 

baloiços, as crianças do género masculino também os escolhem; no entanto, quando o seu 

desenvolvimento motor não se encontra adequado à brincadeira, optam por desistir de 

brincarem nos baloiços e escolherem outra brincadeira do seu interesse e que esteja 

adequada ao seu desenvolvimento. 

 

«O Miguel 3 (3,9) e o João 2 (3,11) vão andar de baloiço, o João 2 não consegue subir e 

desiste afastando-se.» D.E. 1.123 (p. 13) 

 

Também se observou que quando as crianças do género masculino estão a brincar 

e lhes surgem obstáculos relativos à manipulação dos brinquedos, outras crianças do 

mesmo género vão ajudá-las a resolverem a situação/ problema. Quando numa primeira 

tentativa a estratégia é ineficaz, arranjam em conjunto, alternativas de ultrapassarem os 

obstáculos e fazerem experiências com os materiais de modo a solucionarem o problema 

inicial. 

 

«…O David (5,0) tenta pegar no carro de mão cheio de areia, mas não consegue. D.E. 

1.117 (p. 13) 

 

«Os outros foram todos para o comboio de madeira, para a locomotiva. O João 1 (5,2) 

encontra uma bola lá dentro, pega nela, sai do comboio e atira-a. O Miguel 3 (3,9) foi 

atrás dele. O João 1 (5,2) pega na bola e atira-a por cima da primeira carruagem. O 

Miguel 3 (3,9) corre para apanhar a bola e pega-lhe. Entretanto, o João 1 (5,2) vem ter 

com o David (5,0) com um balde e uma pá. O David (5,0) pede ajuda ao João 1 (5,2) 

para levar o carro de mão cheio de areia.» D.E. 1.18 (p. 13) 

 

«Os dois tentam pegar no carro de mão mas não conseguem, trocam de posição e os 

dois conseguem arrastar o carro de mão. 

O David (5,0) começa a tirar areia de dentro do carro com a pá. O João 1 (5,2) observa-

o, arrastam novamente o carro mais um pouco. Ambos começam a tirar areia de dentro 

do carro com as pás.» D.E. 1.119 (p. 13) 

 

Por outro lado, as crianças do género masculino transformam a função dos objetos 

(pás de areia em martelos) para atenderem aos seus desejos, uma vez ao brincar a criança 

representa o universo dos adultos; neste caso, as profissões que utilizam ferramentas e 

utensílios. Através da brincadeira, as crianças expressam diferentes realidades e contextos 

sociais e culturais. 
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«O Manuel (4,8) e o João 2 (3,11) batem com as pás no tronco da árvore, como se 

estivessem a martelar.» D.E. 1.115 (p. 12) 

 

No entanto, as crianças do género feminino inventam brincadeiras a partir de 

detalhes existentes no espaço (autorretratos), transformando-os em jogos de sequência, 

criando uma combinação que é repetida pelas outras crianças do grupo. Através do 

brincar, a criança descobre o mundo à sua volta, faz aprendizagens e aprende a interagir 

com as outras crianças. 

 

A Margarida 1 (5,2), a Mafalda (6,1) e a Raquel 1 (6,4) estão ao pé do muro, onde 

foram feitas pinturas murais, pelas crianças do primeiro ciclo que frequentam a Oficina 

da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Essas pinturas são o autorretrato 

das crianças que frequentam a referida Oficina. 

A Mafalda (6,1) toca na pintura de uma criança, a Margarida 1 (5,2) imita-a tocando na 

mesma pintura. A Mafalda (6,1) toca na pintura do lado, a Margarida 1 (5,2) toca 

também; a Mafalda (6,1) toca noutra pintura que fica na extremidade da parede, a 

Margarida 1 (5,2) segue-a e toca nessa figura, a Mafalda (6,1) volta para a primeira 

pintura em que tocou, a Margarida 1 (5,2) toca em todas as pinturas que estão na parede 

até chegar à primeira que tocou; a Raquel 1 (6,4) fica a observá-las.» D.E. 1.110 (p. 12) 

 

Na formação de pares, as crianças do género masculino procuram outras crianças 

do mesmo género que tenham os mesmos brinquedos, o que revela terem o mesmo 

interesse pela mesma brincadeira e procurarem outras crianças do mesmo género que o 

seu, havendo uma identificação por género, o que revela igualmente uma transmissão 

cultural que cria padrões de participação; assim, a criança constrói uma versão pessoal 

dos eventos sociais que lhe são transmitidos pelos membros da sua cultura, esta 

construção é elaborada pelos processos de interação social. Por outro lado, as crianças 

quando formam o grupo de pares, fazem-no com crianças ou da mesma idade ou de idade 

diferente, o que revela que a idade não é importante na formação de pares, pois as 

crianças procuram outras que tenham os mesmos interesses. 

 

«O Rafael (6,0), o Eduardo (6,4) e o Francisco (5,9) estão a escavar na areia com as pás, 

o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, chega o Luís (6,2) com uma pá e começa a 

escavar, mas levanta-se de imediato, seguido do Francisco (5,9) e do Rafael (6,0).» D.E. 

1.107 (p. 11) 
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«Nos baloiços está a Raquel 2 (4,5), a Maria (4,0) e a Margarida 2 (4,6) está a empurrar 

a Maria (4,0).» D.E. 1.108 (p. 12) 

 

«O João 2 (3,11) dirige-se para junto do David (5,0), João 1 (5,2) e Miguel 3 (3,9) que 

estão a encher o carro de mão de areia. O Manuel (4,8) continua a martelar na árvore, a 

seguir pega num balde e junta-se a eles. O Manuel (4,8) pega num carro que estava em 

cima da areia do carro de mão e segue o João 2 (3,11).» D.E. 1.116 (p. 12) 

 

Apesar de inicialmente, o grupo de pares se tenha formado com crianças do 

mesmo género, no decorrer da brincadeira, são inseridas crianças de género diferente que 

desejam ter a mesma brincadeira. 

 

«A Bruna (5,5) brinca com uma pá e uma peneira no lancil de cimento, ao lado do 

Eduardo (6,4), do Rafael (6,0), do Luís (6,2), do Francisco (5,9) e do Miguel 1 (5,9) que 

se encontram na parte da areia a escavá-la.» D.E. 1.112 (p. 12) 

 

As crianças do género masculino revelam gostar de brincar com brinquedos 

tradicionais como o pião. A criança é um ser social e histórico que faz parte de uma 

organização familiar que se encontra inserida numa determinada sociedade, com uma 

determinada cultura e num determinado momento histórico. O brinquedo e 

consequentemente o brincar surgem como fontes de construção do conhecimento social, 

uma vez que são utilizados nas relações entre as crianças; além disso, através da relação 

com o brinquedo a criança desenvolve a afetividade, a criatividade, a capacidade de 

raciocínio e a sua compreensão do mundo. 

 

«Estão a Bruna (5,4), o David (4,11), o Manuel (4,7) e o João 2 (3,10) em frente à sala. 

O Manuel (4,7) lança o pião no chão. (…) O Manuel (4,7) lança novamente o pião e o 

David (4,11) também lança.» D.E. 1.37 (p. 4) 

 

No que diz respeito, às relações que uma criança estabelece serem o resultado de 

uma influência cultural, AS e PA apresentam a mesma perspetiva, veja-se que AS 

considera que as crianças estão inseridas numa sociedade que tem um determinado 

número de regras que são socialmente aceites e embora a criança não tenha consciência 

disso, vai começar a imitar e a reproduzir esses mesmos comportamentos e atitudes. PA 

explica que todas as crianças começam naturalmente a imitar os comportamentos que 

observam naqueles que as rodeiam. MD apresenta outra opinião, pois pensa que os 
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comportamentos que a criança tem podem ser o resultado do seu berço cultural ou 

envolvência cultural, deixando em aberto outras explicações. 

 

«Porque nós não podemos desligar a criança de um padrão social em que ela está 

inserida, de uma sociedade e essa sociedade já lhe está a transmitir muitas vezes; a 

criança naturalmente destas idades ainda não se apercebe, é através do inconsciente que 

isso funciona, mas ela já está a ser condicionada por um conjunto de atitudes.» E. AS.39 

(p. 80) 

 

«Muitas vezes, porque as crianças têm tendência a imitar o que observam à sua volta.» 

E. PA.42 (p. 89) 

 

«Algumas vezes, porque a influência cultural tem o seu peso na postura da criança, no 

saber estar, portanto influencia.» E. MD.35 (p. 72) 

 

Apenas PA mantém no questionário a opinião dada na entrevista, a MD altera a 

sua opinião no questionário ao passar a considerar como a PA que as relações que uma 

criança estabelece são frequentemente o resultado de uma influência cultural. 

 

«As relações que uma criança estabelece são muitas vezes o resultado de uma influência 

cultural.» Q.34 MD.4 

 

«As relações que uma criança estabelece são muitas vezes o resultado de uma influência 

cultural.» Q34 PA.4 

 

Já a AS que na entrevista tinha uma opinião idêntica à de PA; contudo, altera-a no 

questionário e passa a considerar que as relações que uma criança estabelece nem sempre 

são o resultado de uma influência cultural. 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado de uma 

influência cultural.» Q34 AS.3 

 

Mas, o brincar das crianças do género masculino sofre influências dos programas 

televisivos, uma vez que as crianças do género masculino identificam-se com 

personagens masculinas dos desenhos animados (Homem-Aranha), utilizando 

inclusivamente adereços (luvas) e posicionando-se em locais mais elevados como a ponte 

de madeira, para que a reprodução seja o mais parecida possível com a personagem 
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escolhida. São relevantes os efeitos da publicidade nos comportamentos das crianças, as 

quais tentam imitar de modo a assemelharem-se ao personagem que gostam e para isso 

repetem os comportamentos visionados na televisão. Através da publicidade, as crianças 

são influenciadas a escolherem um determinado personagem, o que revela que a 

publicidade fornece à criança modelos e opções de comportamento, estando associados 

valores a cada personagem consoante o género e a idade da personagem. 

 

Contudo, as crianças do género feminino não se identificam com a personagem 

(Homem-Aranha) e não participam na brincadeira, dando indicações verbais do 

desinteresse, como o pedido não foi aceite, outra forma de dissuasão utilizada foi a 

agressão, o que levou a criança do género masculino a procurar outra criança do mesmo 

género, que se identificasse com a personagem e estivesse interessada em participar na 

brincadeira, uma forma de interagir com a outra criança foi mostrar o adereço (luvas) 

para estabelecer uma relação. 

 

«O Rafael (5,11) veio com as suas luvas vermelhas de Homem-Aranha para o cimo da 

ponte de madeira e estava a gritar: “Homem-Aranha iá!” A Mafalda (6,0) ia na areia na 

direção das escadas e diz para o Rafael: “Homem-Aranha, cala-te” A Mafalda (6,0) ao 

subir as escadas de madeira diz-lhe novamente: “Homem-Aranha, cala-te!” Assim que 

chega junto dele bate-lhe, ele foge pela ponte de madeira. Ele chega ao pé da Rita (5,2) e 

da Margarida 2 (4,5) que estão na ponte de madeira e para.» D.E. 1.53 (p. 6) 

 

«A Mafalda (6,0) ao chegar ao pé dele bate-lhe outra vez e ele defende-se com as mãos. 

Ele vai para ao pé das argolas e a Mafalda (6,0) vai também. O Rafael (5,11) segura nas 

argolas e cai no chão e vai mostrar as luvas ao Luís (6,1) ….» D.E. 1.54 (p. 6) 

 

Há um aspeto que tem captado a atenção da sociedade e dos pesquisadores, pois 

não se inclui entre os chamados comportamentos de risco ou antissociais; trata-se dos 

efeitos de filmes violentos no desenvolvimento de comportamentos agressivos nas 

pessoas (Azrin, Hutchinson & Mclaughlin, 1965; Bandura & Iñesta, 1975; Berkowitz & 

Alioto, 1973; Eron, Lefkowitz, Huesmann & Walder, 1972; Friedrich-Cofer & Huston, 

1986; Geen, 1990; Iñesta, 1975; Liebert & Sprafkin, 1988; Meddnick, Brenannan & 

Kandel, 1988; Snyder, 1991, 1995; Stiffman, Dore & Cunningham, 1966; Tulloch, 1995; 

Widom, 1989; Worchel, Hardy & Hurley, 1976). 
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Os estudos longitudinais têm demonstrado uma correlação positiva entre o tempo 

despendido em ver filmes violentos e o comportamento agressivo, ao longo de anos (Eron, 

Lefkowitz, Huesmann  & Walder, 1972; Huesmann, 1986). 

 

Os programas de televisão com uma forte ênfase em violência interpessoal, em 

situações de ilegalidade, foram investigados por terem correlação com o incitar a 

agressão e ensinar técnicas específicas de comportamento agressivo (Eron, Lefkowitz, 

Huesmann & Walder, 1972). Em laboratório têm-se demonstrado o aparecimento 

imediato do comportamento agressivo em participantes que presenciaram filmes 

violentos (Bandura & Iñesta, 1975).  

 

Quando o comportamento de uma criança é considerado agressivo, para MD, a 

criança tem naturalmente alguma dificuldade em ser aceite pelos outros. 

 

«Não, mais agressivo não, porque se é agressivo para mim, é raramente porque se é 

agressivo normalmente não tem muita aceitação.» E. MD.21 (p. 71) 

 

MD mantém no questionário a sua opinião e PA partilha igualmente esse ponto de 

vista, uma vez que ambas consideram que uma criança cujo comportamento seja 

considerado agressivo, dificilmente tem mais facilidades em se relacionar com as outras 

crianças. 

«Uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo raramente tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças.» Q22 MD.2 

 

«Uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo raramente tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças.» Q22 PA.2 

 

PA explica que as crianças para se afirmarem perante os outros, revelam às vezes 

atitudes e comportamentos mais ou menos agressivos e isso pode ser uma mais valia para 

elas conseguirem a liderança e nessas situações, o adulto deverá atuar de modo a 

conseguir modificar esses tipos de comportamento. 

 

«É assim, mais facilidade em relacionar-se, talvez não, mas um comportamento eu não 

digo agressivo, digo demasiado extrovertido e não cumpridor de regras, é às vezes essas 

crianças conseguem ser líderes porque mantêm constantemente uma atitude de desafio 
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ao adulto e muitas vezes o nosso papel como educadoras é agarrar nesses meninos para 

conseguir agarrar os outros, de maneira que, não sei se respondi à pergunta, mas...» E. 

PA.24 (p. 86) 

 

No entanto, AS considera que há muitas crianças que tentam relacionar-se através 

da agressão para chamar à atenção dos outros, mas essa atitude pode gerar 

comportamentos de não aceitação, se esse comportamento persistir durante muito tempo. 

 

«Muitas vezes as crianças com um comportamento agressivo, no início do 

conhecimento do grupo, no início da entrada, nos primeiros tempos pode ser uma boa 

forma de relacionamento, mas com o tempo essa boa forma de intrusão no grupo pode-

se virar ao contrário e pode ser uma boa forma de exclusão.» E. AS.19 (p. 78) 

 

AS altera no questionário, a opinião dada na entrevista ao considerar que nem 

sempre um comportamento considerado agressivo ajuda uma criança a relacionar-se com 

outras. 

 

«Uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo algumas vezes tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças.» Q22 AS.3 

 

As crianças do género feminino escolhem o espaço do comboio de madeira, para 

partilharem afetos entre si, sentando-se ao colo, dando a mão e beijinhos, o que revela a 

existência de comportamentos socialmente adequados nas crianças do género feminino 

entre si, os quais são o reflexo da forma como os pais interagem e educam. Por outro lado, 

a autoestima pode modificar-se significativamente, sendo fortalecida através de 

experiências emocionais positivas e beneficiando a criança no seu crescimento pessoal. 

De referir ainda que a existência de amizade entre as crianças é um dos aspetos que 

contribui para a competência social da criança. As relações de amizade podem 

proporcionar à criança a aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento 

sócio-cognitivo-emocional das crianças. 

 

«…Na primeira carruagem está a Mafalda (6,0) com a Maria (4,0) ao colo e a Inês 

(6,2) ….» D.E. 1.67 (p. 7) 
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«…A Inês (6,2) diz adeus com a mão, a Maria (4,0) sai da carruagem a Inês sai também 

e dá-lhe a mão e a Mafalda (6,0) dá-lhe a outra mão, ficando a Maria (4,0) no meio. A 

Inês (6,2) dá um beijinho na mão da Maria (4,0), …» D.E. 1.71 (p. 7) 

 

No que se refere à utilização do brincar pela criança, como um meio de 

conhecimento dos outros, a educadora MD considera que as crianças não utilizam a 

brincadeira para estabelecerem laços de amizade, pois elas escolhem os seus parceiros em 

função dos interesses que têm por uma determinada brincadeira, embora esses laços 

depois se criem; pois, ao brincarem com uma determinada criança que está a desenvolver 

uma atividade que é mais do seu agrado, acabam por descobrir as afinidades que ambos 

têm. 

 

«O objetivo delas não é esse embora depois cumpram esse objetivo, acabam por se 

conhecer através da brincadeira, mas não é para se conhecerem que brincam juntas.» E. 

MD.5 (p. 69) 

 

«Acho que elas iniciam o ano se calhar com uns pares, mas ao longo do ano, alteram 

esses pares, algumas vezes fixam mas outras vezes não.» E. MD.6 (p. 69) 

 

«A explicação é que eles se vão conhecendo e descobrindo outras coisas nos outros que 

se calhar não brincavam no início do ano e acabam por brincar no final do ano.» E. 

MD.7 (p. 69) 

 

A educadora AS não partilha a opinião da educadora MD, pois considera que a 

criança quando brinca em conjunto com outros, dessa interação vão surgindo laços 

afetivos que perduram frequentemente, para além dessa atividade lúdica que realizaram. 

 

«Muitas vezes eu acho que sim.» E. AS.6 (p. 76) 

 

«Porque eu penso que encontrado o mesmo objetivo na brincadeira, no jogo há uma 

proximidade e há uma concretização dos laços afetivos.» E. AS.7 (p. 76) 

 

PA apresenta uma explicação próxima da perspetiva de AS, pois considera que as 

crianças podem utilizar o brincar para conhecerem as afinidades que têm com o outro, 

mas é através da interação com o outro que mostram a sua personalidade e por outro lado, 

ficam a conhecer o outro, sendo assim que conseguem estabelecer alguns laços de 

amizade. 
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«Também, acho que sim, às vezes.» E. PA.6 (p. 84) 

 

«Acho que as crianças utilizam o brincar às vezes para conhecer as outras, porque 

também é a brincar que se relaciona mais, que o jogo simbólico o faz-de-conta que 

aproxima dos outros e como tal, até a personalidade do outro.» E. PA.7 (p. 84) 

 

De referir ainda que todas as educadoras (MD, AS, PA) apresentaram no 

questionário uma opinião diferente da entrevista, o que revela terem mudado de opinião, 

uma vez que tanto a educadora MD como a educadora PA passaram a considerar o 

brincar como o meio principal de conhecimento dos outros, enquanto que para a AS a 

criança nem sempre utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos outros. 

 

«A criança utiliza muitas vezes o brincar como um meio de conhecimento dos outros.» 

Q11 MD.4 

 

«A criança utiliza algumas vezes o brincar como um meio de conhecimento dos outros 

Q11 AS. 3 

 

«A criança utiliza muitas vezes o brincar como um meio de conhecimento dos outros.» 

Q11 PA.4 

 

A educadora MD considera que frequentemente as crianças conhecem as outras 

através do brincar porque nessa interação são mostrados afetos e emoções que estão 

relacionados com a personalidade de cada criança, considerando também que esse 

mostrar pode afastar ou aproximar as crianças umas das outras. 

 

«Muitas vezes, porque através do brincar eles estabelecem laços afetivos fortes, muitas 

vezes disputam objetos, disputam comandos, disputam muitas outras coisas e outras 

vezes simplesmente até criam laços de segurança no Jardim de Infância e conhecem os 

outros através do brincar.» E. MD.8 (p. 69) 

 

A opinião dada na entrevista pela MD é consistente com a resposta dada no 

questionário, no caso da educadora AS, a opinião dada na entrevista sofre alterações, com 

a explicação, sendo o seu discurso consistente com o questionário, uma vez que ambas 

consideram que uma criança conhece frequentemente as outras pelas emoções e afetos 

vivenciados através do brincar. 
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«Uma criança conhece muitas vezes as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar.» Q12 MD.4 

 

«Uma criança conhece muitas vezes as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar.» Q12 AS.4 

 

Para AS e PA, uma criança pode conhecer as outras pelas emoções e afetos 

vivenciados através do brincar, ambas consideram que através do brincar, as crianças 

criam uma relação muito próxima, através da qual manifestam as concordâncias ou 

discordâncias e essa interação permite-lhes conhecer melhor os seus pares, uma vez que 

através do brincar, a criança exprime emoções e afetos que lhe permitem um 

conhecimento mútuo entre os pares de brincadeira. 

 

«Também, algumas vezes, porque eu acho que a relação que eles criam através do jogo 

e da brincadeira é realmente muito próxima, normalmente é uma relação a par, entre 

eles sem a intervenção de um adulto e eles têm a possibilidade continuamente de se 

conhecerem muito bem e todas essas manifestações através dessa relação.» E. AS.8 (p. 

76) 

 

«Sim, pode. Da mesma forma que algumas vezes isso acontece. Sim e pelo mesmo 

motivo que eu disse anteriormente.» E. PA.8 (p. 84) 

 

PA apresenta igualmente como a MD no questionário, uma opinião consistente 

com a entrevista ao considerar que nem sempre uma criança conhece as outras pelas 

emoções e afetos vivenciados através do brincar. 

 

«Uma criança conhece algumas vezes as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar.» Q12 PA.3 

 

As crianças utilizam várias estratégias para interagirem com outras crianças do 

mesmo género. Veja-se as crianças do género feminino, estas tentam interagir com outras 

crianças do mesmo género, partilhando objetos de uso pessoal (chapéu); contudo, nem 

sempre a outra criança aceita essa interação, como forma de manifestar o seu desinteresse 

na constituição de pares para brincar. 
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«…A Bruna (5,4) aparece e vai ter com as meninas da primeira carruagem.» D.E. 1.67 

(p. 7) 

 

«A Inês (6,2) pousa o chapéu dela na cabeça da Bruna (5,4) que já tinha o boné, a Bruna 

(5,4) afasta o chapéu da Inês com a mão.» D.E. 1.68 (p. 7) 

 

Uma forma das crianças do género masculino interagirem com outras crianças do 

mesmo género, com as quais desejam brincar, é fazendo ruídos com os brinquedos como 

forma de chamarem à atenção dos outros para a sua presença; no entanto, esta estratégia 

revelou ser ineficaz, uma vez que para além de ser ignorado, os outros retiraram-se para 

outro espaço. Verifica-se que mesmo que as crianças tenham brinquedos iguais, que 

sejam do mesmo género e revelem interesse em participar na mesma brincadeira, não 

significa que as outras crianças a aceitem na brincadeira, fazendo com que a criança que 

foi rejeitada, opte por brincar ao lado destas. 

 

«À sombra de outra árvore está o João 2 (3,11), o Miguel 3 (3,9), o David (5,0) e o João 

1 (5,2) a escavarem na areia. O Manuel (4,8) chega com um balde e uma pá. Começa a 

bater com a pá no balde para chamar a atenção dos outros, mas sem sucesso. (…) O 

Manuel (4,8) começa então a encher o balde com areia, enquanto que os outros estão a 

pôr areia para dentro de um carro de mão.» D.E.1.109 (p. 12) 

 

Outra estratégia utilizada pelas crianças do género masculino como forma de 

serem aceites no grupo de pares do mesmo género, para participarem em conjunto na 

brincadeira é acenarem com objetos e cantarolarem; no entanto, esta estratégia revela-se 

igualmente ineficaz, uma vez que a criança não foi aceite na brincadeira, mas foi 

chamada à atenção para o cumprimento das regras existentes (o lixo deve ser colocado 

nos recipientes apropriados), tendo um elemento do grupo pedido a confirmação ao 

adulto das regras existentes. A criança rejeitada opta igualmente por brincar ao lado 

destas. Verifica-se que as crianças que não são aceites, são principalmente crianças do 

género masculino e são rejeitadas por outras crianças do mesmo género, 

independentemente da sua idade, apesar de terem demonstrado interesse em participar na 

mesma brincadeira. 

 

O Rafael (6,0) encontra uma tira de plástico enterrada na areia, pega nela, abana-a e 

começa a trautear “lá, lá, lá, lá” 

Eduardo (6,4): “Ai, isso é porcaria” 
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O Luís (6,2) arranca ao Rafael (6,0) a tira de plástico da mão e atira-a para o chão. 

O Eduardo (6,4) dirige-se à educadora: “Paula, isso é porcaria” 

A educadora: “Então lixo, lixo” 

O Rafael (6,0) começa a escavar, o Luís (6,2) também.» D.E. 1.113 (p. 12) 

 

Todavia, as crianças não procuraram apenas outras crianças, as crianças do género 

feminino procuram o adulto para lhes mostrarem jogos que pertencem às irmãs mais 

velhas, que frequentam outros níveis de ensino, o que revela a partilha de jogos entre 

irmãs de diferentes idades, assim como o desenvolvimento cognitivo para a realização 

deste, revelando a existência de um modelo educacional que promove a existência e a 

aprendizagem de comportamentos pró-sociais. 

 

«A Bruna (5,5) vai ter com a educadora para lhe mostrar o jogo do Sumão que a Câmara 

Municipal de 

Mértola deu às crianças que frequentam o Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

A educadora diz: “Mostra”. 

A Bruna (5,5) mostra e a educadora acrescenta: “É da tua irmã. Sabes jogar com ele?” 

A Bruna (5,5) abana a cabeça num sinal afirmativo….» D.E. 1.94 (p. 9) 

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Vivemos atualmente numa sociedade em que as crianças, em grande parte, já não 

vivenciam brincadeiras como vivenciavam noutras épocas do século XX, devido, dentre 

várias coisas, ao aumento da tecnologia e da globalização, que leva as pessoas a estarem 

cada vez mais dentro das suas próprias casas. 

 

Como afirma Soler (2003, p.135) “Hoje as crianças já não podem brincar 

livremente pelas ruas, pois dois motivos as impedem: o crescente desenvolvimento das 

cidades e a escalada da violência”. 

 

Uma das consequências desse processo é que as práticas e os valores culturais 

estão a ser esquecidos, pela falta de locais para praticá-las, como pela vida agitada da 

sociedade. A Educação Física pode ajudar no processo de resgate e perpetuação da 
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cultura, pois “a própria dinâmica escolar passou a ser considerada como prática 

cultural” (Daolio, 2003, p.34). 

  

O Jardim de Infância surge como um espaço de oportunidades para as crianças 

desenvolverem relações entre si, através das aulas de educação física, uma vez que as 

crianças têm a oportunidade de experimentar vivências corporais diversas, favorecendo 

também o desenvolvimento de atitudes como a solidariedade, o respeito mútuo, a 

interação, a socialização, a cooperação, o respeito de regras, a construção de limites e a 

elevação da autoestima. Além disso, os afetos vivenciados na aula de educação física, 

contribuem para o estabelecimento de relações sociais entre as crianças. 

 

Nas aulas de educação física, no que se refere à constituição dos grupos de 

crianças, o adulto tem alguma influência na formação destes, uma vez que interfere na 

sua constituição para os equilibrar quanto ao género, ao número e à idade das crianças 

que o constituem. As escolhas que as crianças fazem segundo os seus interesses, nem 

sempre se mantêm, uma vez que o adulto interfere nessa escolha. 

 

«A educadora dá um pano à Mafalda (6,1) e conto o número de elementos que a equipa 

tem.» D.E. 1.245 (p. 22) 

 

«Na equipa do Manuel (4,8) a educadora já tinha colocado a Raquel 2 (4,5) e a 

Margarida 2 (4,6), além do Miguel 3 (3,9).» D.E. 1.246 (p. 22) 

 

«Da equipa da Mafalda (6,1), a educadora retira o Luís (6,2) e o Rafael (6,0) para a 

equipa do Manuel (4,8) e o João 1 (5,1) para a equipa da Margarida 1 (5,1) e dá um 

pano ao Manuel (4,8) e outro à Margarida 1 (5,1), conto até três e eles começam a 

jogar.» D.E. 1.247 (p. 22) 

 

«Atrás do David (5,0) não se colocou ninguém, então a educadora escolhe o Miguel 3 

(3,9) e o Miguel 1 (5,9), e envia o Manuel (4,8) para o grupo do João 2 (4,0), chama a 

Raquel 2 (5,0) para o grupo do David (5,0). O Rafael (6,0) e o Francisco (5,9) ficaram 

no grupo da Andreia (4,10).» D.E. 1.257 (p. 23) 

 

A estrutura de uma brincadeira pode ser identificada de uma forma mais célebre 

através das suas regras, apesar de bastante controverso (Bomtempo, Hussein & 

Zamberlan, 1986), as brincadeiras com regras são identificadas como jogos. 



__________________________________    CAPÍTULO V  ___________________________________ 
 

565 

Os jogos são uma forma tipicamente humana de brincar envolvendo a ritualização 

de papéis e a regulação de determinados cenários. Nos jogos, as sequências imprevisíveis, 

características das brincadeiras são transformadas num ciclo repetitivo e ritualizado de 

ação com início, meio e fim.  

 

Em conjunção com este processo, a mudança informal de papéis característica da 

brincadeira é transformada numa mudança regularizada entre competidores e grupos. Os 

jogos diferem de outras formas de brincar por requererem que ao menos um dos 

jogadores tenha a conceção do cenário, das regras, das suas sanções, e que o outro 

jogador tenha a habilidade cognitiva para seguir as regras (Parker, 1984). 

 

As regras do jogo têm por fim, regular os comportamentos das crianças limitando 

suas possibilidades de ação e/ ou determinando estratégias possíveis de desenvolvimento 

e do desenrolar da brincadeira. 

 

As crianças quando constituem as equipas apresentam interesses diversificados, 

uma vez que as crianças do género masculino procuram crianças do género feminino; 

outras vezes, as crianças do género feminino procuram outras crianças do género 

feminino; também existem crianças do género feminino que procuram crianças do género 

masculino e há também crianças do género masculino que procuram outras do género 

masculino; além disso, tanto escolhem crianças da mesma idade, como de idades 

diferentes. 

 

«Atrás da Mafalda (6,1) colocaram-se o Eduardo (6,4), o Francisco (5,9), o Miguel 1 

(5,9), o Luís (6,2), o João 2 (3,11), o Rafael (6,0); …» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

«Atrás da Margarida 1 (5,1) está apenas a Bruna (5,5) que a agarra pelo pescoço com os 

braços, abraçando-a.» D.E. 1.233 (p. 22) 

 

«…, atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5). …» D.E. 1.234 (p. 22) 

 

«Neste momento, o Manuel (4,8) está de braços cruzados e atrás dele está o Miguel 3 

(3,9), ambos estão a olhar para o lado do grupo da Mafalda (6,1).» D.E. 1.243 (p. 22) 

 



__________________________________    CAPÍTULO V  ___________________________________ 
 

566 

Relativamente à influência dos pais na escolha dos colegas com quem as crianças 

se relacionam, todas as educadoras (MD, AS e PA) são unânimes em considerarem que 

os pais mesmo que tentem influenciar as relações dos seus filhos, não conseguem. Cada 

educadora apresenta os seus argumentos, MD considera que os pais não conseguem 

influenciar as escolhas dos filhos em termos de relacionamentos sociais porque as 

crianças aproximam-se umas das outras pela convivência e os pais mesmo que tentem, 

não conseguem influenciá-los a brincar ou não com determinada criança. AS é de opinião 

que às vezes os pais tentam influenciar as crianças nas escolhas das suas amizades mais 

próximas, evocando as mais diversas razões, o que não quer dizer que consigam sempre 

que a criança siga os conselhos. PA pensa que os pais, por vezes, tentam influenciar os 

filhos para que estes escolham preferencialmente este ou aquele colega para as suas 

brincadeiras e isto não quer dizer que a criança siga as orientações que traz de casa. 

 

«Raramente, não têm esse peso, porque mesmo que os pais tentem influenciar em casa, 

a vivência do Jardim de Infância é muito real para depois os pais conseguirem 

influenciar.» E. MD.33 (p. 72) 

 

«É muito usual nós ainda ouvirmos pais a dizer que não quero que tu brinques com 

aquele por qualquer razão, ou que brinques mais com aquele por qualquer razão e aí as 

razões são várias.» E. AS.34 (p. 80) 

 

«Algumas vezes os pais tentam escolher as amizades dos filhos baseados nem sempre 

nas melhores razões.» E. PA.39 (p. 88) 

 

Apenas AS e PA mantêm no questionário a opinião dada na entrevista, ao 

considerarem que os pais, por vezes, tentam influenciar as escolhas dos relacionamentos 

dos seus filhos; contudo, MD altera radicalmente de opinião no questionário, passando a 

considerar que os pais influenciam frequentemente as escolhas dos colegas com quem as 

crianças (filhos) se relacionam. 

 

«Os pais influenciam muitas vezes a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam.» Q32 MD.4 

 

«Os pais influenciam algumas vezes a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam.» Q32 AS.3 
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«Os pais influenciam algumas vezes a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam.» Q32 PA.3 

 

Quando uma criança do género masculino considera que outra criança do mesmo 

género não possui um desenvolvimento motor adequado, independentemente da sua idade, 

e que iria pôr em causa o resultado da sua equipa, tenta afastá-lo empurrando-o com as 

suas mãos e falando alto de maneira a intimidá-lo, para que procure outra equipa; 

verifica-se que a existência de relacionamentos conflituosos não favorecem a expressão 

de estados emocionais positivos. 

 

«… o David (5,0) tenta ir para trás do Rafael (6,0), mas o Rafael (6,0) empurra-o com 

as mãos, fala alto com ele, torna a empurrá-lo mas desta vez, o David (5,0) também 

empurra o Rafael (6,0), o Rafael (6,0) torna a empurrá-lo, não se apercebendo os dois 

que a fila se tinha deslocado para o lado.» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

A existência de comportamentos conflituosos também se encontram presentes em 

crianças do género feminino para com a mesma criança, uma vez que quando dialogam 

entre si e a criança do género feminino discorda da opinião, simula uma agressão física, 

de forma a intimidar a criança do género oposto, como forma de fazer prevalecer a sua 

opinião, esse tipo de comportamento resulta de interações sociais prévias, estabelecidas 

entre si. 

 

«…, o David (5,0) fala com a Margarida 2 (4,6), ela estica o braço como se fosse para 

lhe dar um estalo, mas não chega a dar.» D.E. 1.238 (p. 22) 

 

Também se verificou que quando uma criança do género feminino se desequilibra 

e cai magoando-se, procura outras crianças do género feminino para lhe darem afeto. As 

outras crianças do género feminino reagem ao pedido de necessidade afetiva de uma 

forma empática, demonstrando uma sensibilidade em relação à necessidade da criança 

que se magoou. Além disso, verifica-se que as relações de amizade podem proporcionar a 

aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento sócio-cognitivo-emocional 

das crianças, servindo como contexto socializador.  

 

«A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço.» D.E. 1.239 (p. 22) 
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«A Rita (5,2) vira-se para a Margarida 2 (4,6) e para a Raquel 2 (4,5), a Margarida 2 

(4,6) fala com a Rita (5,2), a Raquel 2 (4,5) passa a mão esquerda pelos olhos e a seguir 

a mão direita, a Margarida 2 (4,6) segura na mão esquerda da Raquel 2 (4,5) e mostra-a 

à Rita (5,2), isto porque a Raquel 2 (4,5) tinha caído, a Margarida 2 (4,6) põe a sua mão 

esquerda em cima da mão esquerda da Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.242 (p. 22) 

 

Algumas crianças do género masculino quando são selecionadas pelo adulto 

(educador) para o papel de chefe de equipa, parecem desconhecer as funções desse papel, 

apesar de já terem observado outras crianças, de ambos os géneros e de várias idades, 

nesse papel anteriormente. O educador teve um papel importante de observador, ao 

detetar as crianças que manifestam dificuldades de relacionamento para com as outras 

crianças, de modo a proporcionar-lhes oportunidades de interação social; uma vez que as 

crianças que demonstram poucas capacidades no relacionamento interpessoal são 

rejeitadas pelos seus pares, como aconteceu ao não ser escolhida; o adulto teve um papel 

educativo ao ajudar a criança no seu relacionamento interpessoal com as outras crianças 

do grupo. 

 

«As crianças que escolhe foram a Mafalda (6,1), o Manuel (4,8) e a Margarida 1 (5,1). 

As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem.» D.E. 1.231 (p. 21) 

 

«O Manuel (4,8) vai-se pôr ao lado da Mafalda (6,1) com as mãos atrás das costas, a 

seguir vai para ao pé da Margarida 1 (5,1), dá a volta por detrás da fila da Margarida 1 

(5,1), vai para o fim da fila da Mafalda (6,1), aí põe a mão esquerda na anca e vai-se 

colocar ao lado da Margarida 1 (5,1), atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5). …» D.E. 

1.234 (p. 22) 

 

«O Manuel (4,8) abandona a Raquel 2 (4,5), passa por trás das filas da Margarida 1 (5,1) 

e da Mafalda (6,1), chega à ponta do campo e volta.» D.E. 1.237 (p. 22) 

 

«Neste momento, o Manuel (4,8) está de braços cruzados e atrás dele está o Miguel 3 

(3,9), ambos estão a olhar para o lado do grupo da Mafalda (6,1).» D.E. 1.243 (p. 22) 

 

«Na equipa do Manuel (4,8) a educadora já tinha colocado a Raquel 2 (4,5) e a 

Margarida 2 (4,6), além do Miguel 3 (3,9).» D.E. 1.246 (p. 22) 

 

As crianças que já escolheram a sua equipa, já se colocaram em fila e aguardam 

que as equipas estejam concluídas; enquanto esperam, as crianças de géneros opostos 
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iniciam uma brincadeira baseada numa atividade matemática de medição e comparação 

das suas alturas, o que revela que as crianças através do brincar aplicam conceitos 

matemáticos em diferentes contextos educativos; logo, o brincar proporciona o 

desenvolvimento cognitivo e social da criança. 

 

«O David (5,0) agarra a Rita (5,2) pelo braço direito desta, para ver se era o mais alto e 

estica-se ao alto com a Rita (5,2), ao mesmo tempo que a Inês o segura pela cinta por 

trás.» D.E. 1.240 (p. 22) 

 

Quando as crianças das equipas começam a jogar, as restantes que aguardam pela 

sua vez, tanto do género feminino como do género masculino, tanto mais novas como 

mais velhas, incentivam a criança da sua equipa que se encontra a jogar, saltando e 

gritando, como forma de a estimular a terminar o mais rápido possível, de forma a equipa 

sair vencedora. 

 

«O grupo da Mafalda (6,1) começa a saltar e a gritar pelo nome da Mafalda.» D.E. 

1.248 (p. 23) 

 

 

SALA DE AULA 

 

No espaço de sala de aula, o adulto exerce uma grande influência quanto à 

formação de pares das crianças, pois separava as crianças do género masculino que eram 

mais ativas, de maneira a não ficarem todas juntas; por outro lado, estamos perante uma 

situação de aprendizagem programada onde predomina uma intencionalidade educativa. 

 

As crianças quando escolhem o seu lugar na mesa, apresentam várias preferências: 

crianças do género masculino ao lado de crianças do género feminino e vice-versa, 

crianças do género masculino ao lado de crianças do mesmo género, acontecendo o 

mesmo com crianças do género feminino que preferem igualmente, ficar ao lado de 

crianças do mesmo género; existem também crianças do género feminino que preferem 

ficar sozinhas; além disso, existem crianças mais novas que preferem ficar ao lado de 

crianças mais velhas, também acontecendo o inverso; ou seja, crianças mais velhas 

preferirem ficar ao lado de crianças mais novas e outra situação que existe é a de crianças 

da mesma idade ficarem juntas. Essa escolha não se encontra relacionada com a idade, 
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nem com o género, mas sim com os interesses e laços afetivos que as crianças 

estabelecem entre si. 

 

«… Na mesa redonda superior esquerda ficou o Miguel 3 (3,8), a Raquel 2 (4,5), o João 

2 (3,10), o João 1 (5,1) e a Rita (5,1). Na mesa inferior esquerda ficou a Inês (6,2) por 

sua opção. …» D.E. 1.124 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada superior direita está a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5), a Raquel 

1 (6,3), o Miguel 2 (5,8) e a Margarida 1 (5,1).» D.E. 1.125 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada inferior direita está o Rafael (5,11), o Luís (6,1), o Manuel (4,7), O 

Francisco (5,8), O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8).» D.E. 1.126 (p. 13) 

 

«A Rita (5,3), o Miguel 1 (5,9) e o Francisco (5,9) estão sentados na mesa redonda 

inferior esquerda.» D.E. 1.210 (p. 20) 

 

Na sala de aula, as crianças revelam a existência de várias habilidades sociais em 

várias situações. As crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, tanto do género feminino como do 

género masculino revelam já ter as regras da sala assimiladas, assim como a sequência de 

atividades a realizarem: o preenchimento da tabela de dupla entrada do estado do tempo, 

o dirigirem-se ao adulto para que este confirme o resultado do pensamento lógico-

matemático envolvido na atividade, o arrumarem o material (capa no armário) e o irem 

buscar uma folha branca A4 para fazerem um desenho; o que revela autonomia, assim 

como a existência de habilidades sociais de trabalho, nas crianças que frequentam uma 

sala de jardim de infância. 

 

«O Luís (6,1) é o primeiro a terminar o seu trabalho individual, o Rafael (5,11) apressa-

se a fechar a sua capa. O Luís (6,1) levanta-se e dirige-se para a Animadora Ana, põe a 

sua capa à cabeça, pois nesta altura do ano letivo já está pesada. Espera que a Ana ajude 

a Raquel 2 (4,4); entretanto o Rafael (5,11) chega junto dele e fica também à espera. A 

seguir chega o Eduardo (6,3), já a Ana verifica a capa do Luís (6,1).» D.E. 1.127 (p. 13) 

 

«… Passa o Miguel 1 (5,8) para ir mostrar à Ana a sua capa e o Miguel 2 (5,8) já está a 

arrumar a sua capa no armário.» D.E. 1.128 (p. 14) 

 

«O Luís (6,1) regressa à mesa coma folha para começar a fazer o desenho, pois já 

mostrou a capa à Ana (animadora) e a arrumou no armário, onde estão também as folhas 

para fazer o desenho.» D.E. 1.129 (p. 14) 
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«… a Raquel 2 (4,4) trás a folha para fazer o desenho, …» D.E. 1.135 (p. 14) 

 

«A Raquel 1 (6,4) termina as atividades do seu dossier e vai arrumá-lo no armário.» D.E. 

1.188 (p. 18) 

 

«A Mafalda (6,1) pega na folha de desenho e dirige-se para o seu lugar.» D.E. 1.192 (p. 

19) 

 

«O Manuel (4,7) e a Maria (4,0) terminam também as suas atividades da capa individual 

e vão arrumar o dossier no armário, cada um tira uma folha de desenho que está no 

armário. O Manuel (4,7) dirige-se para o seu lugar. A Maria (4,0) fica à espera que o 

João 2 (3,11) arrume o seu dossier no armário e tira uma folha de desenho para ele. » 

D.E. 1.203 (p. 19) 

 

Por outro lado, as crianças do género feminino demonstram interesse em observar, 

comparar e verificar os resultados/ conclusões que outras crianças do mesmo género 

obtiveram na atividade de raciocínio lógico-matemático (preenchimento do quadro do 

tempo), apesar de não terem obtido uma reação da criança observada. 

 

«… A Raquel 2 (4,4) levantou-se e foi ver o que a Mafalda (6,0) tinha feito no seu 

dossier individual.» D.E. 1.145 (p. 15) 

 

Também se verificou que as crianças do género feminino preferem pedir ajuda ao 

adulto/ educador em vez de pedirem a outra criança do mesmo género ou género 

diferente, quando têm dificuldades na concretização da atividade proposta pelo adulto 

(preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo). Mesmo quando a criança que se 

situa ao seu lado e é do mesmo género, toma a iniciativa de a ajudar, explicando-lhe, 

dando-lhe a resposta correta, a criança que apresenta dificuldades prefere observar 

primeiro a outra a realizar a atividade no seu dossier individual, e só a seguir preencher 

no local indicado e observado. Para as crianças do género feminino, a opinião e a ajuda 

do adulto/ educador é muito mais importante do que a das suas colegas do mesmo género. 

 

«Entretanto, a Bruna (5,4) vem ter com a educadora para esta a ajudar no mapa do 

tempo, a Margarida 1 (5,1) vira-se para a educadora e aponta no mapa do tempo da 

Bruna e diz-lhe: “É aqui”. A Bruna (5,4) volta para o seu lugar, junto da Margarida 1 

(5,1) e vê a Margarida 1 (5,1) preencher o seu e a seguir preenche o seu.» D.E. 1.171 (p. 

17) 
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«A Margarida 1 (5,2) vem ter  com a educadora  para confirmar o tempo que está a 

fazer “Paula, está sol, não é?”» D.E. 1.224 (p. 21) 

 

«A educadora confirma. A Margarida 1 (5,2) diz: “Está!” e volta para o seu lugar.» D.E. 

1.225 (p. 21) 

 

As crianças do género feminino não pedem ajuda ao adulto apenas no 

preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo, também o fazem quando têm 

dúvidas em estabelecer a relação entre a sequência temporal e a sequência numérica, em 

vez de pedirem ajuda a outra colega do género feminino ou um colega do género 

masculino, preferem pedir ao adulto uma vez que este é visto como aquele que tem o 

papel de ensinar, de transmitir o conhecimento. 

 

«A Inês (6,2) diz em voz alta: “um e um zero”. A seguir pergunta à educadora: “É o 

nove e zero?” 

A educadora responde-lhe: “Nove ontem, dez hoje”.» D.E. 1.182 (p. 18) 

 

Enquanto que as crianças do género feminino, quando têm dificuldades ou 

dúvidas ao realizarem as atividades propostas pelo adulto, preferem pedir ajuda ao adulto. 

O mesmo não se verifica com as crianças do género masculino que preferem pedir ajuda 

a outra criança do género masculino, quando têm dificuldades em realizarem a atividade 

proposta pelo adulto (preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo). A criança a 

quem foi solicitada a ajuda, explica o processo para que a outra criança que apresentou 

dificuldades, compreenda e resolva a atividade. Estes comportamentos revelam a 

existência de habilidades sociais de comunicação, habilidades sociais assertivas de 

enfrentamento, habilidades sociais de trabalho e habilidades sociais de expressão e 

sentimento positivo que contribuem para um melhor conhecimento do outro. 

 

«O Eduardo (6,4) está a ajudar o João 2 (4,0) também com a tabela de dupla entrada do 

tempo e a Mafalda (6,1) confirma o que o Eduardo (6,4) disse, explicando ao João 2 

(4,0) o seu raciocínio.» D.E. 1.229 (p. 229) 

 

As crianças do género masculino pedem a outras crianças do mesmo género que 

consideram ter mais aptidões na área da expressão plástica, que lhes façam um desenho 

na sua folha, de modo a obterem um trabalho com um bom resultado estético, nesta 

interação encontram-se presentes habilidades sociais de comunicação, de trabalho, 
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assertivas de enfrentamento e empáticas, uma vez que se encontram envolvidos 

sentimentos como a cooperação, a entre-ajuda e a solidariedade para com os outros, ao 

satisfazerem-lhes o solicitado. Este tipo de pedido é feito sem o conhecimento do adulto 

que não iria aprovar, numa atividade individual. De referir ainda que a solidariedade 

existente entre as crianças leva ao rompimento das regras (uma vez que cada criança faz o 

seu próprio trabalho individual), não apenas entre o que pede e o que faz, mas também na 

crianças do mesmo género que observam os comportamentos e não alertam o adulto, 

verifica-se que a relação entre eles assenta numa amizade que é fortalecida por 

experiências emocionais positivas. 

 

«… O Francisco (5,8) pede ao Luís (6,1) que lhe faça um desenho no seu papel e dá-lhe 

o marcador, levanta os braços, abana-os e olha para a educadora PA, o David (4,11) vira 

a cabeça e olha também para a educadora PA. (…) O Luís (6,1) dá ao Francisco (5,8) o 

papel do seu desenho, o Francisco (5,8) pega rapidamente no marcador verde e continua 

a desenhar.» D.E. 1.151 (p. 15) 

 

Por outro lado, as crianças do género masculino ao resolverem as dificuldades de 

outras crianças do mesmo género, que não conseguem ainda fazer determinados 

pormenores ao nível do desenho, ao fazerem-lhes na folha o mesmo desenho que fizeram 

na sua, para que a outra criança apresente um trabalho com estética, demonstram 

apresentar habilidades sociais de trabalho. 

 

«O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito.» D.E. 1.132 (p. 14) 

 

Segundo Coll, Colomina, Onrubia & Rochera (1995), tradicionalmente deu-se 

mais importância às relações professor-aluno do que às relações que se estabelecem entre 

os alunos no decorrer das atividades escolares e às suas repercussões na consecução dos 

objetivos educacionais. Neste caso, o professor assume o papel de um mediador indireto 

que, coordenando as interações entre os alunos, coloca-os, de certa forma, também no 

papel de coeducadores em sala de aula. 

 

A importância desse papel é assinalada por Coll, Colomina, Onrubia & Rochera 

(1995), segundo estes autores, a interação entre iguais contribui, portanto, para o 

rendimento escolar e proporciona, ainda, a aprendizagem de habilidades (sociais) e 
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comportamentos necessários à vida adulta, como o controle de impulsos agressivos, a 

adaptação às normas estabelecidas e a tomada de perspetiva. 

 

Para Davis, Silva e Espósito (1989), interações educativas são aquelas que exigem 

coordenação de conhecimentos e ações em torno de objetivos comuns e que sejam 

pautadas pela simetria, ou seja, pela distribuição relativamente equivalente, entre os 

alunos, de oportunidades de participação, no tempo e espaço interativo, para a superação 

de contradições, para a expressão individual e para a troca de experiências. A 

implementação de interações educativas entre os alunos em sala de aula requer, portanto, 

além de um razoável “controlo da classe” (no sentido tradicional de disciplina), um 

conjunto de habilidades interpessoais do professor para conceber, planejar, participar (de) 

e coordenar as interações educativas com e entre os alunos. 

 

De referir ainda que as crianças do género masculino apresentam habilidades 

sociais ao estabelecerem interações entre si, ao mostrarem o seu trabalho realizado 

(desenhos), para que suscite o interesse no outro, levando-o à observação para que 

posteriormente o outro manifeste a sua opinião. 

 

«… O Rafael (5,11) mostra o seu desenho ao Miguel 1 (5,8) que está sentado no seu 

lado direito. O Francisco (5,8) levanta-se para ver melhor o desenho do Luís (6,1) que 

está sentado na sua frente. …» D.E. 1.133 (p. 14) 

 

Noutras situações, quando as crianças do género masculino pretendem interagir 

com outras crianças do mesmo género, mas que se encontram noutra mesa de trabalho, 

elevam o trabalho que estão a realizar (desenho), para que fique mais visível e chamam 

pelo nome da criança, para que observe detalhadamente o trabalho; nesta situação 

encontram-se presentes habilidades sociais de comunicação e habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento. 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega no seu desenho, levanta-o e mostra-o ao Miguel 1 (5,9), a seguir 

vira-se na cadeira na direção do Eduardo (6,3) e diz-lhe: “Eduardo, Eduardo! Olha, 

Eduardo, Eduardo”» D.E. 1.198 (p. 19) 

«O Miguel 2 (5,9) pega na folha do desenho com as duas mãos e estica os braços para a 

frente para o Eduardo (6,3) poder observar melhor. O Eduardo (6,3) observa o desenho 

atentamente.» D.E. 1.199 (p. 19) 
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As crianças do género masculino também apresentam entre si habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento e de comunicação ao colocarem os seus objetos pessoais das 

atividades de uso diário (dossier), ao lado do de outra criança do mesmo género, para que 

esta observe, compare e analise a quem pertencem os dossiers, para serem um ponto de 

partida para fazerem e responderem a perguntas, iniciando uma conversação na qual 

manifestam a sua opinião, fazendo comentários sobre os dossiers que se encontram um ao 

lado do outro. 

 

«O João 2 (3,10) levanta-se e vai dizer ao Miguel 3 (3,8) onde está a sua capa e volta 

para o lugar. O Miguel 3 (3,8) tinha colocado a dele ao lado da do João 2 (3,10).» D.E. 

1.136 (p. 14) 

 

As habilidades sociais de comunicação e as habilidades sociais assertivas de 

enfrentamento encontram-se presentes em crianças do género masculino quando 

dialogam entre si, manifestando a sua opinião sobre a interseção assinalada no mapa de 

presenças, do nome e do número do dia, além de estar presente o conhecimento e a 

aplicação de conceitos matemáticos. 

 

«O Miguel 3 (3,9) levanta-se e dirige-se para o mapa das presenças. O João 2 (4,0) vai 

ter com ele e diz-lhe: “Não! Não! Sabes!” e coloca o dedo sobre o dia e desliza sobre o 

mapa até ao seu nome. O Miguel 3 (3,9) imita-o a deslizar o dedo sobre o papel.» D.E. 

1.213 (p. 20) 

 

Mas, os diálogos entre as crianças do género masculino também se estendem ao 

conhecimento a aplicação de conceitos de leitura e escrita. Através desses diálogos, as 

crianças aplicam os conceitos assimilados e é uma forma de se conhecerem umas às 

outras e de demonstrarem a existência de habilidades sociais. 

 

«O Miguel 3 (3,9) está ao lado do João 2 (4,0) que está sentado na mesa, o Miguel 3 

(3,9) dirige-se ao placar com os nomes afixados na parede e aponta para o nome do João 

2 (4,0), a seguir senta-se no seu lugar, em frente ao seu dossier individual.» D.E. 1.217 

(p. 20) 

 

As habilidades sociais de comunicação não existem apenas entre as crianças do 

género masculino, elas também se encontram presentes entre as crianças do género 
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masculino e as crianças do género feminino, ao dialogarem entre si e ao manifestarem a 

sua opinião, o que revela a existência de um modelo educativo tanto ao nível da família 

como ao nível pedagógico, que proporciona a existência de habilidades sociais nas 

crianças. 

 

«O Miguel 3 (3,8) regressa ao seu lugar, começa a desenhar e começa a conversar com 

Raquel 2 (4,4).» D.E. 1.137 (p. 14) 

 

«O Miguel 2 (5,8) que estava atrás do Rafael (5,11), vira-se e mete-se na conversa que 

estava a haver na mesa do Rafael.» D.E. 1.138 (p. 14) 

 

Mas, apesar de as crianças do género masculino tentarem estabelecer um diálogo 

com as crianças do género feminino, chamando-lhes pelo nome, o que revela terem 

habilidades sociais de comunicação; contudo, nem sempre as crianças do género 

feminino são recetivas, uma vez que as ignoram e se afastam, apesar de estarem sentadas 

ao lado, preferindo irem arrumar o material, não demonstrando habilidades sociais 

empáticas, levando a criança do género masculino a continuar a sequência de atividades 

programadas pelo adulto.  

 

«O Miguel 3 (3,8) levanta-se e estica o seu braço esquerdo e diz: “Olha Raquel, Raquel”, 

mas esta ignora-o, afastando-se, indo à volta da mesa, para, coça a cabeça e vai para o 

seu lugar que fica ao lado do Miguel 3, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário; o 

Miguel 3 (3,8) permanece de pé a arrumar a sua capa individual.» D.E. 1.146 (p. 15) 

 

Quanto à compreensão interpessoal ser o resultado de processos cognitivos e 

afetivos, todas as educadoras (MD, AS e PA) concordam, MD explica que as crianças 

para se relacionarem entre si têm que estabelecer afetos entre os outros, o que por vezes 

resulta com uns, por vezes não resulta com os outros devido a essa compreensão 

interpessoal e isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento cognitivo. AS 

considera que as crianças desenvolvem afetos com os outros e um dos fatores que 

determina esses afetos é o seu desenvolvimento cognitivo porque este lhes dá 

instrumentos para fazerem escolhas e para desenvolverem esses laços com os outros. 

Finalmente, PA é de opinião de que a criança à medida que evolui cognitivamente 

consegue melhorar as suas relações afetivas porque também já consegue determinar quais 
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são os comportamentos que serão melhor aceites pelo outro, de modo a fortalecer essa 

mesma relação. 

 

«É muitas vezes, é porque os afetos são o motor, para mim, são o motor do 

desenvolvimento, portanto aí está.» E. MD.36 (p. 72) 

 

«É o resultado de processos afetivos, naturalmente porque tem muito a ver com a 

experiência da criança e com a vivência que ela tem com os outros, logo é o resultado 

de uma experiência afetiva e também de uma experiência cognitiva porque naturalmente 

ela está numa fase de desenvolvimento e dá-lhe condições e indicações para que ela já 

determine.» E. AS.41 (p. 81) 

 

«Acho que o tal desenvolvimento cognitivo há medida que a criança vai adquirindo 

competências é natural que vá mudando a sua maneira de ser, de estar e de 

relacionamento com os outros.» E. PA.45 (p. 89) 

 

Apenas MD e PA mantêm no questionário a opinião dada na entrevista; no 

entanto, AS revela ter alterado o seu parecer dado na entrevista, tendo no questionário 

estado de acordo com a MD e PA, deste modo todas as educadoras consideram que a 

compreensão interpessoal é frequentemente o resultado de processos cognitivos e afetivos. 

 

«A compreensão interpessoal é muitas vezes o resultado de processos cognitivos e 

afetivos.» Q35 MD.4 

 

«A compreensão interpessoal é muitas vezes o resultado de processos cognitivos e 

afetivos.» Q35 AS.4 

 

«A compreensão interpessoal é muitas vezes o resultado de processos cognitivos e 

afetivos.» Q35 PA.4 

 

No que se refere à utilização do material, verifica-se que as crianças do género 

masculino apresentam habilidades sociais assertivas de enfrentamento para com outras 

crianças do mesmo género, ao darem o material que a outra criança necessita para 

desenvolver o seu trabalho individual (desenho); por outro lado, a criança que espera que 

o colega termine de utilizar o material, sem o pressionar a terminar, demonstra que o 

saber esperar e o partilhar revelam a existência de competências sociais positivas, o que 
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pressupõe um modelo educativo familiar e a existência de um trabalho pedagógico na 

Área de Formação Pessoal e Social. 

 

«O Luís (6,1) estava a pintar com o marcador verde e assim que termina, dá-o ao 

Francisco (5,8) que ficou à espera que o Luís (6,1) terminasse.» D.E. 1.150 (p. 15) 

 

«O Miguel 1 (5,8) pousa o marcador cinzento, levanta-se à procura de outro marcador, 

assim que o Eduardo (6,3) termina, o Miguel 1 (5,8) pega-lhe no marcador e senta-

se, …» D.E. 1.152 (p. 16) 

«… O Miguel 1 (5,8) olha para o trabalho do Eduardo (6,3) e espera que este termine de 

utilizar o marcador azul, para lhe pegar….» D.E. 1.158 (p. 16) 

 

«O Rafael (5,11) espera que o Miguel 1 (5,8) termine de pintar com um marcador, assim 

que este termina, ele estica o braço e o Miguel 1 (5,8) dá-lho. O Miguel 1 (5,8) tira 

outro marcador de cima da mesa, pinta na sua folha e dá-o ao Rafael (5,11).» D.E. 1.131 

(p. 14) 

 

Contudo, nem sempre as crianças do género masculino manifestam entre si 

habilidades sociais assertivas de enfrentamento para com outras crianças do mesmo 

género, no que se refere à partilha de material, sendo um reflexo do modelo educativo 

parental, havendo a necessidade do adulto/ educador intervir. 

 

«…O Manuel (4,7) levanta-se e vai para junto do Miguel 2 (5,8), mas o Miguel 2 (5,8) 

afasta-o com o seu braço esquerdo. O Manuel (4,7) tenta novamente chegar à caixa dos 

lápis, o Miguel 2 (5,8) baixa o braço e o Manuel (4,7) consegue chegar-lhe, ficam os 

dois a segurar na caixa dos lápis. A educadora PA acaba por ter que ir separá-los e o 

Miguel 2 (5,8) e o Manuel (4,7) regressam ao seu lugar.» D.E. 1.147 (p. 15) 

 

No entanto, as crianças do género feminino apresentam um comportamento de 

entreajuda para com outras crianças do mesmo género, apresentando a existência de 

habilidades sociais empáticas e de trabalho, esse comportamento reflete o contexto da 

cultura em que se dá a construção social, de significados, com base nas tradições, ideias e 

valores do grupo cultural que cria e recria padrões de participação; uma vez que a criança 

constrói uma versão pessoal dos eventos sociais que lhe são transmitidos pelos membros 

da sua cultura e essa construção é elaborada pelos processos de interação. 
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«A Rita (5,2) levanta-se para ir buscar o marcador castanho que a Andreia não consegue 

alcançar do seu lugar, e dá-o à Andreia (4,9), a Rita (5,2) regressa para o seu lugar ao 

lado da Andreia (4,9).» D.E. 1.148 (p. 15) 

 

Quando uma criança do género masculino e outra criança do género feminino 

desejam o mesmo material (marcador) que está a ser utilizado por uma criança do género 

feminino, todas as crianças demonstram possuir habilidades sociais assertivas de 

enfrentamento. A criança que estava a utilizar o material, perante a existência de duas 

crianças para o mesmo material, opta por dá-lo à criança do género masculino, o que leva 

a criança do género feminino a discordar da decisão. Contudo, a criança do género 

masculino resolve o conflito, dando-lhe o material que já não necessitava, revelando a 

existência de habilidades sociais de trabalho para com a criança de género diferente do 

seu.  

 

«… A Bruna (5,4) estava a segurar num marcador, levantou-se da cadeira e esticou-se 

em cima da mesa para o dar ao Francisco (5,8) que estava na sua frente.» D.E. 1.156 (p. 

16) 

 

«A Margarida 2 (4,5) levanta-se e vai para o lado direito do Francisco (5,8), a Bruna 

(5,4) encolhe-se, assim que a Margarida 2 (4,5) chega ao lado do Francisco (5,8) e 

abana a mão a dizer não e só a dá ao Francisco (5,8) quando este consegue pegar 

primeiro do que a Margarida 2 (4,5) no marcador. A Margarida 2 (4,5) tente tirar-lhe o 

marcador, mas o Francisco (5,8) dá-lhe o marcador que tinha, ficando com o que a 

Bruna (5,4) lhe deu.» D.E. 1.157 (p. 16) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

revelam ter habilidades assertivas de enfrentamento, uma vez que as crianças do género 

feminino tomam a iniciativa de fazer um pedido de material que as crianças do género 

masculino aceitam, o que por outro lado revela uma organização e coordenação da 

utilização dos materiais. 

 

«A Mafalda (6,0) diz para o Miguel 2 (5,8): “Toma lá o amarelo e dá-me lá o vermelho”, 

pois ele estava a mexer nos marcadores. A Mafalda (6,0) enquanto espera que o Miguel 

2 (5,8) procure o vermelho, abana o marcador de um lado para o outro. O Miguel 2 (5,8) 

acha o vermelho e dá-lhe, por sua vez, a Mafalda (6,0) dá-lhe o marcador amarelo para 

ele o guardar.» D.E. 1.165 (p. 17) 
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Quanto à arrumação do material, tanto as crianças do género feminino como as 

crianças do género masculino, demonstram ter habilidades sociais, uma vez que arrumam 

o material que estavam a utilizar no local correto, para que os outros o possam utilizar 

igualmente. 

 

«…A Bruna (5,4) arruma o marcador junto com os outros, (…). O David (4,11) sai do 

seu lugar e aproxima-se da Margarida 2 (4,5), indo pôr o marcador que tinha na sua 

mão, dentro da caixa (…), escolhe a cor que pretende e retira o marcador verde, 

deslocando-se novamente para a sua cadeira, senta-se e continua a pintar.» D.E. 1.140 

(p. 14) 

 

No que se refere à existência de comportamentos sociais semelhantes nas crianças 

que frequentam o mesmo Jardim de Infância, apesar de as educadoras MD e PA terem 

dado a mesma resposta, tanto no questionário como na entrevista, verifica-se que na 

entrevista as suas opiniões divergem uma vez que para PA a influência exterior, a 

personalidade e o Jardim de Infância estão em igualdade na inflência dos 

comportamentos sociais da criança. Já MD considera que apesar de existirem fatores que 

influenciam os comportamentos sociais da criança como a envolvência onde habitam; no 

entanto, o grupo social que mais influencia a criança é o Jardim de Infância. 

 

«Algumas vezes, no entanto isso está relacionado também com o local onde habitam 

porque muitas vezes habitam num sítio e andam num Jardim de Infância de outro, ou 

por razões de terem as avós perto daquele Jardim de Infância portanto o que determina 

aí é um bocado o grupo social onde estão, o grupo do Jardim de Infância.» E. MD.30 (p. 

72) 

 

«Às vezes.» E. PA.36 (p. 88) 

 

«Porque lá está, é a individualidade de cada um, embora a influência exterior seja ou 

parecida ou igual, mas depois há também que contar com o fator da individualidade, 

muitas vezes acontece, outras não.» E. PA.37 (p. 88) 

 

As crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm algumas vezes 

comportamentos sociais semelhantes. Q30 MD.3 

 

As crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm algumas vezes 

comportamentos sociais semelhantes. Q30 PA.3 
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A educadora AS foi a única que alterou significativamente a sua opinião, uma vez 

que na entrevista considerou que os comportamentos sociais das crianças são 

frequentemente semelhantes aos dos seus pares no Jardim de Infância porque o dia a dia 

do Jardim de Infância é idêntico para todos; ou seja, o ambiente educativo é igual para 

todos. No questionário apresentou uma opinião contrária à da entrevista, ao considerar 

que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm poucos comportamentos 

sociais semelhantes. 

 

«Muitas vezes.» E. AS.29 

 

«Porque estão habituadas ao mesmo espaço, às mesmas pessoas, aos mesmos rostos, aos 

mesmos materiais, às mesmas hipóteses de jogo e brincadeira, rotinas que são idênticas, 

penso que sim.» E. AS.30 (p. 79) 

 

As crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância raramente têm 

comportamentos sociais semelhantes. Q30 AS.2 

 

Apesar de as crianças do género masculino gostarem de ajudar outras crianças do 

mesmo género, ao expressarem a sua solidariedade, ajudando a outra crianças a arrumar o 

seu material (dossier) no armário, revelando possuírem habilidades sociais de expressão 

de sentimento positivo; contudo, nem sempre a outra criança aceita a ajuda, uma vez que 

gosta de ser ela própria a tentar ultrapassar as suas dificuldades e a testar as suas 

capacidades, recusando assim qualquer tipo de ajuda. 

 

«… o Miguel 3 (3,8) fica a arrumar sozinho a sua capa no armário….» D.E. 1.204 (p. 19) 

 

Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino 

gostam de observar outras crianças do mesmo género, o que revela haver uma 

identificação do género, o que lhes vi permitir uma aceitação do grupo de pares, pois 

através da observação dos comportamentos vai apresentar noutras situações um 

desempenho social igual.  

 

«O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8) ….» D.E. 1.151 (p. 15) 
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«… a Andreia (4,9) pousa o marcador, levanta-se e estica a cabeça para a frente à 

procura de outro marcador que está em cima da mesa, senta-se e olha para a Rita (5,2).» 

D.E. 1.153 (p. 16) 

 

«…O Miguel 1 (5,8) olha para o trabalho do Eduardo (6,3) e espera que este termine de 

utilizar o marcador azul, para lhe pegar….» D.E. 1.158 (p. 16) 

 

«O Manuel (4,7) em vez de preencher a sua capa individual, observa-os….» D.E. 1.133 

(p. 14) 

 

Mas, as crianças não observam apenas os comportamentos das outras crianças do 

mesmo género, elas também gostam de observar as produções (desenhos) das outras 

crianças do mesmo género. 

 

«…O Francisco (5,8) levanta-se para ver melhor o desenho do Luís (6,1) que está 

sentado na sua frente….» D.E. 1.133 (p. 14) 

 

«O Eduardo (6,3) levanta-se e vai ver o desenho que o Rafael (6,0) está a fazer e vai 

buscar um lápis de cera de cor azul que está no armário ao lado das capas.» D.E. 1.207 

(p. 20) 

 

«…A Raquel 2 (4,4) levantou-se e foi ver o que a Mafalda (6,0) tinha feito no seu 

dossier individual.» D.E. 1.145 (p. 15) 

 

Porém, a observação dos trabalhos realizados (desenho) não se realiza apenas 

entre as crianças do mesmo género masculino, uma vez que as crianças do género 

feminino também demonstram interesse em observarem as produções (desenhos) 

realizados por crianças do género masculino, o que revela um interesse em saber o que as 

crianças de outro género representam graficamente no seu trabalho individual (desenho). 

 

«A Rita (5,2) termina, levanta-se e leva a sua capa para o armário, quando ia a passar ao 

lado da Margarida 2 (4,5) pega na capa e pousa-a na cabeça segura pelas duas mãos, 

chega junto do armário, tira a capa da cabeça e arruma-a; pega numa folha de desenho e 

ao passar junto do Manuel (4,7), para e observa o desenho do Manuel (4,7), a seguir 

dirige-se para a sua cadeira e senta-se.» D.E. 1.205 (p. 20) 
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As crianças do género masculino, durante a realização das atividades programadas 

pelo adulto, transformam-nas em brincadeira com os materiais que estão a utilizar. Para 

as crianças qualquer objeto é o ponto de partida para interagirem com outra e iniciarem 

uma brincadeira, a recetividade à brincadeira é obtida com a repetição do comportamento 

e com o riso; como se verifica, a brincadeira não tem um objetivo educativo ou de 

aprendizagem pré-definido, a brincadeira é uma forma de expressão, de interação e 

comunicação entre as crianças. 

 

«O Manuel (4,7) tenta tirar a tampa do marcador da mão do Luís (6,1), mas o Luís (6,1) 

não lha dá e coloca-a no marcador que tira da caixa dos marcadores, imitando o que o 

Manuel (4,7) fez.» D.E. 1.172 (p. 17) 

 

«O Manuel (4,7) tenta novamente tirar a tampa do marcador do Luís (6,1) e este 

consente que ele a tire, ri-se para o Manuel (4,7), pega na tampa e põe-a na caixa dos 

marcadores, o Manuel (4,7) estica-se para ir buscar a tampa mas não consegue chegar-

lhe, então o Luís (6,1) tira-a da caixa e dá-a ao Manuel (4,7) que a põe novamente no 

marcador vermelho e mostra ao Luís. O Luís (6,1) tenta tirar a tampa, mas o Manuel 

(4,7) evita e é ele próprio Manuel (4,7) que a tira. A seguir, o Manuel (4,7) pergunta ao 

Luís: “Qual é a parte mais forte (do marcador)?» D.E. 1.173 (p. 17) 

 

«O Luís (6,1) toca na mão direita do Manuel (4,7) e este tira a tampa que está na sua 

mão direita e ri.» D.E. 1.174 (p. 17) 

 

Quando as crianças do género masculino não conseguem mediar os conflitos entre 

crianças do género feminino, solicitam o adulto para que este estabeleça a ordem e faça 

cumprir as regras previamente estipuladas. 

 

«O Miguel 2 (5,8) dirige-se para a educadora e diz: “Paula, olha lá a Margarida (e 

aponta para a Margarida 2) está a fazer mal à da Mafalda”. A Margarida 2 (4,5) estava 

com a capa exterior do dossier a abaná-la….» D.E. 1.167 (p. 17) 

 

Por outro lado, as crianças do género feminino apresentam habilidades sociais de 

trabalho, para com uma criança do género masculino que está a quebrar as regras pré-

estabelecidas na sala, dialogando, levando-o a cumprir as regras, resolvendo o problema, 

o que revela que já tinha as regras interiorizadas e as aplica sempre que necessário. 
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«O Miguel 2 (5,8) levanta-se da sua cadeira, mas a Raquel 1 (6,3) que estava sentada no 

seu lado direito toca-lhe no braço, fala com ele e este volta-se e continua a desenhar.» 

D.E. 1.139 (p. 14) 

 

De referir também que as crianças do género feminino não apresentam apenas 

habilidades sociais de comunicação para com outras crianças da sala, também as revelam 

para com o adulto, como forma de confirmarem o conhecimento das rotinas diárias do 

jardim de infância, demonstrando também um conhecimento do tipo de interações que se 

estabelecem nos diferentes espaços do estabelecimento de ensino. 

 

«A Inês (6,2) pergunta à educadora: “Paula, vamos ao parque?” 

A educadora abana-lhe afirmativamente com a cabeça e diz: “Vamos”» D.E. 1.191 (p. 

19) 

 

As crianças do género feminino e do género masculino não interagem apenas 

entre si, também interagem com o adulto, acenando-lhe, sendo uma estratégia para obter 

a sua atenção, o que revela que as crianças de ambos os géneros demonstram ter 

habilidades sociais positivas. 

 

«Na outra mesa, a Inês (6,2) levanta-se e começa a acenar a dizer adeus para a 

educadora, o Miguel 2 (5,8) levanta-se também e acena a dizer adeus para a educadora, 

o Manuel (4,7) apenas se levanta e fica a olhar. Tanto a Inês (6,2) como o Miguel 2 (5,8) 

voltam-se a sentar, o Manuel (4,7) continua de pé a olhar para a educadora, e senta-se a 

seguir.» D.E. 1.155 (p. 16) 
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Tabela 13 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, no recreio do caso 1. 

Comportamento social positivo  Comportamento social negativo 

 

Jogo cooperativo: 

- As crianças do género masculino gostam das mesmas brincadeiras, veja-se o 

caso do futebol  

- O jogo cooperativo escolhido pelas crianças do género masculino e de várias 

idades, foi o futebol 

- Apenas as crianças do género masculino é que o jogam 

- Quando uma criança marca um golo à equipa adversária, os colegas de equipa 

demonstram a sua satisfação através de comportamentos pró-sociais, abraçando 

e levantando a criança que marcou o golo (da sua equipa) 

- Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um 

obstáculo (a bola fica presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar 

esforços entre si, de modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura a abanar a 

árvore) 

- As restantes crianças mudem de jogo cooperativo, escolhendo outro jogo 

cooperativo (a bola de fogo) 

- As crianças do género feminino que estão a assistir a jogos de futebol, são 

procuradas por crianças do género masculino cuja equipa marcou um golo 

- Quando uma criança marca um golo festeja (gritar “iupiii”, correr e abraçar) 

- Os outros membros da equipa em relação à criança que marcou o golo 

apresentam comportamentos de alegria (“golo do João”, abraço e bater palmas) 

- Quando uma criança da equipa adversária questiona o resultado, as crianças da 

equipa que marcou defendem o resultado e atribuem o golo à criança que 

marcou 

- A aceitação do golo marcado pela equipa sofredora, verifica-se quando a 

criança do género masculino que questionou o resultado, entrega a bola apenas 

à criança que marcou o golo 

- Quando a criança que é rejeitada marca um golo, a criança que a ignorou vai 

abraçar-se a ela 

- A criança rejeitada no jogo de futebol, transforma situações desagradáveis como 

  

Jogo cooperativo: 

- As crianças quando estão a jogar nem sempre dão atenção aos colegas que lhes 

apresentam sugestões ou solicitam o brinquedo (bola) 

- As crianças apresentam comportamentos antissociais, ao agarrar a bola e não a 

passando aos outros colegas da sua equipa 

- Após terem conseguido ultrapassar as barreiras que os impediam de continuarem a 

jogar, surgem conflitos entre eles, quanto à arrumação dos materiais, que resultam 

em agressões, uma vez que querem continuar a jogar, chegando o adulto a ter que 

interferir 

- Quando uma criança solicita a participação no jogo, através da posse da bola, a 

outra criança ignora-a 

- Após a celebração da vitória com o golo, continua a ignorar a criança que marcou o 

golo 

- As crianças mais velhas são rejeitadas pelos seus pares do jogo de futebol 

- As crianças mais novas são rejeitadas pelos seus pares do jogo de futebol 

- A falta do guarda-redes faz com que a equipa se extinga 
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o ser ignorada, o não lhe passarem a bola através do brincar, com a marcação 

de um golo 

- As crianças mais velhas que são rejeitadas optam por realizar uma atividade 

diferente 

- A falta do guarda-redes faz com que a equipa se extinga 

- As crianças do género masculino gostam de explicar os procedimentos do jogo 

a outras crianças do mesmo género;  

- As crianças do género masculino fazem com que as outras crianças do mesmo 

género respeitem as regras do jogo 

 

 

Jogo associativo: 

- Crianças do mesmo género brincam juntas 

- Crianças de géneros diferentes brincam juntas 

- Crianças da mesma idade brincam juntas 

- Crianças de idades diferentes brincam juntas 

- Quando as crianças brincam ao limpar a locomotiva, a criança mais velha do 

género masculino assume o papel de responsável da obra, dando instruções aos 

outros colegas mais novos de ambos os géneros 

- O brincar nas argolas é um jogo da preferência das crianças do género feminino, 

mas as outras crianças do género masculino também procuram este jogo  

- Enquanto uma criança está a fazer a sequência de movimentos que a estrutura 

tem, as outras crianças do mesmo género incentivam-na gritando e saltando, 

como forma de a estimularem a ultrapassar as dificuldades 

- As crianças do género feminino cujo desenvolvimento motor ainda não lhes 

permite executar a sequência optam por escolher outra brincadeira que não seja 

tão exigente a nível motor 

- No jogo de limpar a locomotiva do comboio existe um interesse apenas das 

crianças do género masculino e da mesma idade, onde falam em grupo 

- Nos jogos como o brincar com um barco na areia, existe uma predominância de 

crianças do género masculino 

 

 

Jogo paralelo: 

- Surge entre crianças do género feminino 

- Surge entre crianças do género masculino 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo solitário para uma criança do género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo associativo: 

- No jogo das argolas, nem todas as crianças respeitam a vez das outras, passando-

lhes à frente, não respeitando as regras, havendo umas que permitem e outras que 

contestam esse comportamento, dialogando, expressando a sua opinião de 

desagrado 

- Nem sempre as crianças do género masculino são aceites por outras crianças mais 

velhas do mesmo género, por não concordarem com a opinião 

- As crianças do género masculino não são recetivas à entrada de outras crianças do 

mesmo género, uma vez que quando a outra criança do género masculino tenta 

interagir dialogando e gesticulando, é ignorada pelo grupo, sendo uma forma de o 

grupo a rejeitar e a desencorajar a fazer parte da brincadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo paralelo: 

 

 

 



 

 

5
8

7
 

feminino e num jogo de espectador para a outra criança 

- Procuram outras crianças do mesmo género 

 

 

Jogo solitário: 

- Presente principalmente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de 

género diferente 

- Uma criança do género feminino está a brincar ao faz-de-conta (que conduz um 

automóvel) 

 

 

Jogo de espectador: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente principalmente em crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino gostam de observar outras crianças do mesmo 

género que se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para 

seguidamente escolherem com qual desejam interagir, fazer parte do grupo e do 

tipo de brincadeira em que desejam participar 

- Crianças do género feminino observam outras crianças do mesmo género 

enquanto brincam 

- Uma criança do género masculino observa outras crianças do mesmo género 

que disputavam um brinquedo (pistola) entre si 

 

 

 

 

 

Jogo solitário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo de espectador: 

 

 

Outros interesses para a interação: 

- Crianças do mesmo género brincam juntas 

- Crianças de géneros diferentes brincam juntas 

- Crianças da mesma idade brincam juntas 

- Crianças de idades diferentes brincam juntas 

- As crianças escolhem o brinquedo com que desejam brincar  

- O recreio é o espaço onde se estabelecem comunicações interpessoais entre as 

crianças de idades diferentes e géneros diferentes 

- Crianças do mesmo género que disputam um brinquedo (pistola) entre si, 

inventando uma situação imaginária em que assumem um papel e reproduzem 

regras; posteriormente, deixam de imitar e passam a construir novas 

  

Outros interesses para a interação: 

- O recreio é o espaço no qual as crianças vivenciam os primeiros conflitos e os 

primeiros confrontos 

- Crianças do mesmo género que disputam um brinquedo (pistola) entre si, 

inventando uma situação imaginária em que assumem um papel e reproduzem 

regras; posteriormente, deixam de imitar e passam a construir novas combinações 

de regras e novas regras 

- As crianças do género feminino não se identificam com a personagem (Homem-

Aranha), dando indicações verbais do desinteresse, como criança do género 

masculino insiste na personagem, a criança do género feminino utiliza a agressão, o 

que levou a criança do género masculino a procurar outra criança do mesmo género 
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combinações de regras e novas regras 

- As crianças do género feminino combinam e criam entre si jogos com regras, no 

espaço dos baloiços, quando estes são em número insuficiente, de modo a 

brincarem todas juntas 

- As crianças do género masculino cujo desenvolvimento motor não se encontra 

adequado à brincadeira nos baloiços, optam por desistir e escolherem outra 

brincadeira do seu interesse e que esteja adequada ao seu desenvolvimento 

- Quando as crianças do género masculino estão a brincar e lhes surgem 

obstáculos relativos à manipulação dos brinquedos, outras crianças do mesmo 

género vão ajudá-las a resolverem a situação/ problema 

- Quando numa primeira tentativa de solucionarem o problema, a estratégia é 

ineficaz, as crianças do género masculino arranjam em conjunto, alternativas de 

ultrapassarem os obstáculos e fazerem experiências com os materiais de modo a 

solucionarem o problema inicial 

- As crianças do género masculino transformam a função dos objetos (pás de 

areia em martelos) para atenderem aos seus desejos, uma vez que ao brincar a 

criança representa o universo dos adultos 

- As crianças do género feminino inventam brincadeiras a partir de detalhes 

existentes no espaço (autorretratos), transformando-os em jogos de sequência, 

criando uma combinação que é repetida pelas outras crianças do grupo 

- Na formação de pares, as crianças do género masculino procuram outras 

crianças do mesmo género que tenham os mesmos brinquedos 

- As crianças quando formam o grupo de pares, fazem-no com crianças da mesma 

idade e de idade diferente 

- O grupo de pares que se tenha formado com crianças do mesmo género, no 

decorrer da brincadeira, são inseridas crianças de género diferente que desejam 

ter a mesma brincadeira 

- As crianças do género masculino gostam de brincar com brinquedos 

tradicionais como o pião 

- As crianças do género masculino identificam-se com personagens masculinas 

dos desenhos animados (Homem-Aranha), utilizando adereços (luvas) e 

posicionando-se em locais mais elevados 

- A personagem do Homem-Aranha é utilizada como forma de interarir com 

outra criança de género diferente 

- As crianças do género feminino escolhem o espaço do comboio de madeira, 

para partilharem afetos entre si, sentando-se ao colo, dando a mão e beijinhos 

- Na formação de pares, as crianças do género feminino, interagem com outras 

que se identificasse com a personagem 

- Na formação de pares, as crianças do género feminino, interagem com outras 

crianças do mesmo género, partilhando objetos de uso pessoal (chapéu); mas nem 

sempre a outra criança aceita essa interação 

- O fazer ruídos com os brinquedos foi ineficaz, uma vez que a criança do género 

masculino foi ignorada e os outros retiraram-se para outro espaço 

- O acenar com objetos e cantarolar foi ineficaz, uma vez que a criança não foi aceite 

na brincadeira 
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crianças do mesmo género, partilhando objetos de uso pessoal (chapéu); mas 

nem sempre a outra criança aceita essa interação 

- Na formação de pares, as crianças do género masculino interagem com outras 

crianças do mesmo género, com as quais desejam brincar, fazendo ruídos com 

os brinquedos 

- A criança do género masculino que foi ignorada opta por brincar ao lado das 

outras crianças do mesmo género 

- Na formação de pares, as crianças do género masculino interagem com outras 

crianças do mesmo género, com as quais desejam brincar, acenando com 

objetos e cantarolando 

- A criança do género masculino que não foi aceite na brincadeira, foi chamada à 

atenção pelas outras crianças do mesmo género para o cumprimento das regras 

existentes (o lixo deve ser colocado nos recipientes apropriados), tendo um 

elemento do grupo pedido a confirmação ao adulto das regras existentes 

- A criança do género masculino que foi rejeitada opta por brincar ao lado das 

outras crianças do mesmo género 

 

Incorporação de um adulto: 

- O adulto não interfere nas escolhas das crianças relativamente à formação de 

pares 

- O adulto não tem influência na brincadeira  

- O adulto não tem influência na constituição dos jogos das crianças 

- O brincar das crianças encontra-se condicionado pelo adulto, quanto ao(s) 

espaço(s)  

- O brincar das crianças encontra-se condicionado pelo adulto, quanto ao(s)  

tempo(s)  

- O brincar das crianças encontra-se condicionado pelo adulto, quanto ao(s) 

materiais/ brinquedos existentes no recreio 

- O adulto não determina papéis específicos em função do género 

- As crianças mais novas do género masculino que, são ignoradas pelas outras 

crianças do género masculino, procuram o adulto para que este as ajude a 

resolver as suas dificuldades de interação 

- Surge junto do adulto uma criança da mesma idade, também do género 

masculino para o informar que irá ajudar a criança excluída que revela 

dificuldades em participar no jogo 

- As crianças do género feminino procuram o adulto para lhes mostrarem jogos 

que pertencem às irmãs mais velhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças mais novas que são rejeitadas procuram o adulto para que este altere as 

regras a seu favor 

- As crianças do género masculino que são mais novas em relação aos outros 

elementos da equipa, que desempenham o papel de guarda-redes, mas que se 

encontram descontentes com a posição que lhes foi atribuída, dirigem-se ao adulto 

para que este altere as regras do jogo em função dos seus interesses 

- Após a explicação quer do adulto, quer dos colegas que fazem parte da equipa, 

sobre as funções de um guarda-redes num jogo de futebol, estas ignoram as 

explicações e vão participar no jogo, ao mesmo tempo que informam os outros da 

desistência do cargo de guarda-redes 
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Tabela 14 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, na aula de educação física, do caso 1. 

 

 

 

 

Comportamento social positivo  Comportamento social negativo 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino procuram crianças 

do género feminino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino procuram outras 

do género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino procuram crianças 

do género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino procuram outras 

crianças do género feminino 

- Quando uma criança do género feminino se desequilibra e cai magoando-se, 

procura outras crianças do género feminino para lhe darem afeto 

- As crianças do género feminino reagem de uma forma empática, ao pedido de 

necessidade afetiva de uma criança do género feminino 

- Algumas crianças do género masculino quando são selecionadas pelo adulto 

para o papel de chefe de equipa, parecem desconhecer as funções desse papel, 

apesar de já terem observado outras crianças, de ambos os géneros e de várias 

idades, nesse papel anteriormente 

- As crianças que já escolheram a sua equipa enquanto esperam que as equipas 

estejam concluídas; as crianças de géneros opostos iniciam uma brincadeira 

baseada numa atividade matemática de medição e comparação das suas alturas 

- Quando as crianças das equipas começam a jogar, as restantes que aguardam 

pela sua vez, tanto do género feminino como do género masculino, tanto mais 

novas como mais velhas, incentivam a criança da sua equipa que se encontra a 

jogar, saltando e gritando, como forma de a estimular a terminar o mais rápido 

possível 

 - As crianças do género masculino quando consideram que outra criança do mesmo 

género não possui um desenvolvimento motor adequado, tentam afastá-lo 

empurrando-o com as mãos e falando alto de maneira a intimidá-lo, para que 

procure outra equipa 

- As crianças do género feminino quando dialogam com outra do género masculino e 

a criança do género feminino discorda da opinião, simula uma agressão física, de 

forma a intimidar a criança do género oposto 

Aula de Educação 

Física 
Categoria: Conhecimento do outro Jardim de Infância do 
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Tabela 15 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, na sala de aula, do caso 1. 

Comportamento social positivo  Comportamento social negativo 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género masculino preferem 

ficar ao lado de crianças do género feminino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género feminino preferem 

ficar ao lado de crianças do género masculino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género masculino preferem 

ficar ao lado de crianças do género masculino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género feminino preferem 

ficar ao lado de crianças do género feminino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género feminino preferem 

ficar sozinhas 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças mais novas que preferem ficar 

ao lado de crianças mais velhas 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças mais velhas que preferem ficar 

ao lado de crianças mais novas 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, há crianças que preferem ficar ao lado de 

outras da mesma idade 

- As crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, tanto do género feminino como do género 

masculino têm  as regras da sala assimiladas 

- As crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, tanto do género feminino como do género 

masculino sabem a sequência de atividades a realizarem 

- As crianças do género feminino observam, comparam e verificam os resultados/ 

conclusões que outras crianças do mesmo género obtiveram na atividade de 

raciocínio lógico-matemático (preenchimento do quadro do tempo), apesar de 

não terem obtido uma reação da criança observada 

- Quando existe uma criança do género feminino que se situa ao lado da criança 

que solicitou ajuda ao adulto, e toma a iniciativa de a ajudar, explicando-lhe, 

dando-lhe a resposta correta, a criança que apresenta dificuldades prefere 

observar primeiro a outra a realizar a atividade no seu dossier individual, e só a 

seguir preencher no local indicado e observado 

 - As crianças do género feminino nem sempre são recetivas para com as crianças do 

género masculino, mesmo quando estas chamam pelo seu nome, uma vez que as 

ignoram e se afastam, apesar de estarem sentadas ao lado, preferindo irem arrumar o 

material, levando a criança do género masculino a continuar a sequência de 

atividades programadas pelo adulto 

- As crianças do género masculino nem sempre gostam de partilhar com outras 

crianças do mesmo género os materiais existentes, tendo o adulto que intervir 

- Quando duas crianças de géneros diferentes, necessitam de um material que está na 

posse de uma criança do género feminino, esta opta por dá-lo à criança que o 

solicitou em primeiro lugar (o menino). Contudo, a outra criança (a menina) 

discorda da decisão e tenta retirar o material à criança do género masculino. O 

menino acaba por dar o material que já não necessitava e fica com o que tinha 

recebido. Por outro lado, a criança do género feminino que desejava o mesmo 

material, acaba por aceitar a proposta de criança do género masculino 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar outras crianças do mesmo 

género a arrumar o seu material (dossier) no armário; contudo, nem sempre a outra 

criança aceita a ajuda 
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- As crianças do género masculino preferem pedir ajuda a outra criança do género 

masculino, quando têm dificuldades em realizarem a atividade (preenchimento 

da tabela de dupla entrada do tempo) 

- A criança do género masculino a quem foi solicitada a ajuda, explica o processo 

para que a outra criança do mesmo género que apresentou dificuldades, 

compreenda e resolva a atividade 

- As crianças do género masculino pedem a outras crianças do mesmo género que 

consideram ter mais aptidões na área da expressão plástica, que lhes façam um 

desenho na sua folha, sendo este tipo de pedido é feito sem o conhecimento do 

adulto 

- As crianças do género masculino mostram o seu trabalho realizado (desenhos), 

para que suscite o interesse noutra criança do género masculino, levando-o à 

observação para que posteriormente manifeste a sua opinião 

- Quando as crianças do género masculino pretendem interagir com outras 

crianças do mesmo género, mas que se encontram noutra mesa de trabalho, 

elevam o trabalho que estão a realizar (desenho), para que fique mais visível e 

chamam pelo nome da criança, para que observe detalhadamente o trabalho 

- As crianças do género masculino colocam os seus objetos pessoais das 

atividades de uso diário (dossier), ao lado do de outra criança do mesmo género, 

para que esta observe, compare e analise a quem pertencem os dossiers, para 

serem um ponto de partida para fazerem e responderem a perguntas, iniciando 

uma conversação na qual manifestam a sua opinião, fazendo comentários sobre 

os dossiers que se encontram um ao lado do outro 

- As crianças do género masculino dialogam entre si, manifestando a sua opinião 

sobre a interseção assinalada no mapa de presenças, do nome e do número do 

dia 

- As crianças do género masculino dialogam entre si, manifestando a sua opinião 

sobre a identificação do nome existente no mapa de presenças 

- As crianças do género masculino e as crianças do género feminino dialogam 

entre si e manifestam a sua opinião 

- As crianças do género masculino tentam estabelecer um diálogo com as 

crianças do género feminino, chamando-lhes pelo nome 

- As crianças do género masculino dão o material que outra criança do mesmo 

género necessita para desenvolver o seu trabalho individual (desenho) 

- A criança do género masculino espera que o colega do mesmo género termine 

de utilizar o material 

- As crianças do género feminino gostam de ajudar outras crianças do mesmo 
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género que se encontram com dificuldades em aceder aos materias 

- Quando duas crianças de géneros diferentes, necessitam de um material que está 

na posse de uma criança do género feminino, esta opta por dá-lo à criança que o 

solicitou em primeiro lugar (o menino). Contudo, a outra criança (a menina) 

discorda da decisão e tenta retirar o material à criança do género masculino. O 

menino acaba por dar o material que já não necessitava e fica com o que tinha 

recebido. Por outro lado, a criança do género feminino que desejava o mesmo 

material, acaba por aceitar a proposta de criança do género masculino 

- As crianças do género feminino trocam e pedem materiais com as crianças do 

género masculino 

- As crianças do género feminino e do género masculino arrumam o material que 

utilizam no local correto, para que os outros o possam utilizar igualmente 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar outras crianças do mesmo 

género a arrumar o seu material (dossier) no armário; contudo, nem sempre a 

outra criança aceita a ajuda 

- As crianças do género masculino como as crianças do género feminino gostam 

de observar outras crianças do mesmo género 

- As crianças do género masculino como as crianças do género feminino gostam 

de observar as produções (desenhos) das outras crianças do mesmo género 

- As crianças do género feminino gostam de observar as produções (desenhos) 

das outras crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino, durante a realização das atividades 

programadas pelo adulto, transformam-nas em brincadeira com os materiais que 

estão a utilizar 

- Quando uma criança do género masculino que está a quebrar as regras pré-

estabelecidas na sala, outra criança do género feminino através do diálogo, 

levando-o a cumprir as regras 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género feminino preferem pedir ajuda ao adulto/ educador em 

vez de pedirem a outra criança do mesmo género ou género diferente, quando 

têm dificuldades na concretização da atividade (preenchimento da tabela de 

dupla entrada do tempo) 

- As crianças do género feminino pedem ajuda ao adulto quando têm dúvidas em 

estabelecer a relação entre a sequência temporal e a sequência numérica, em vez 

de pedirem ajuda a outra colega do género feminino ou um colega do género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 
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masculino 

- Quando as crianças do género masculino não conseguem mediar os conflitos 

entre crianças do género feminino, solicitam o adulto para que este estabeleça a 

ordem e faça cumprir as regras previamente estipuladas 

- As crianças do género feminino confirmam com o adulto a sequência das 

rotinas diárias 

- As crianças do género feminino e masculino interagem com o adulto acenando-

lhe, para lhe captarem a atenção 
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d) Tipos de interações 

 

RECREIO 

 

No espaço e tempo do recreio verificou-se que o adulto não interfere nas escolhas 

das crianças relativamente à formação de pares e este só intervém quando a situação 

assim o exige.  

 

Durante a frequência do Jardim de Infância, as crianças defrontam-se com as 

primeiras experiências, com outras crianças, fora do contexto familiar. O Jardim de 

Infância é um dos espaços contemporâneos de socialização das crianças, permitindo às 

mesmas a interiorização de normas, valores, funções cognitivas, conhecimentos e práticas, 

através da interação com outras crianças; dessa forma, a qualidade dessas primeiras 

experiências irá influenciar a adaptação social nos anos escolares subsequentes. 

 

O contexto das interações e as redes de sociabilidade em que as crianças estão 

envolvidas, como no caso dos jogos cooperativos, em especial, no futebol, em que quem 

faz o quê perante quem, como e a sua sistematização, torna-se fulcral para revelar que as 

diferenças percebidas se podem construir em desigualdades sociais, uma vez que as 

crianças que participam no jogo de futebol, refletem desproporções de poder, sendo 

notória a existência de uma relação complementar assim como uma hierarquia de poder. 

As crianças que são rejeitadas pelos seus pares, em comparação com aquelas que são bem 

aceites no grupo têm maior probabilidade de desenvolverem dificuldades sócio-

emocionais. 

 

«…O Miguel 2 (5,8) vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” o Miguel 2 (5,8) 

pega na bola e diz: “Espera aí que eu já te digo”, não a dando ao David (4,11) ….» D.E. 

1.4 (p. 1) 

 

«…O Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se para a bola. Quem a 

apanha é o Miguel 2 (5,8), corre com a bola na mão e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

ignora-o; continua com a bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, …» D.E. 1.6 (p. 1) 

 

«O Miguel 2 (5,8) não lhe liga e o David (4,11) diz: “A gente conseguimos! Marquei 

um golo!”. O Miguel 2 (5,8) não festeja, contínua sentado até que vê a bola a vir, 
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levanta-se e vai na direção desta e dá-lhe um pontapé e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

sem que o Miguel 2 (5,8) lhe passe a bola.» D.E 1.8 (p. 1) 

 

«…O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, o Miguel 2 (5,8) 

vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!”» D.E. 1.9 (p. 1) 

 

No quotidiano das crianças no Jardim de Infância, uma grande parte das suas 

ações sociais ocorre durante o brincar. O brincar é parte integrante da vida social e é um 

processo interpretativo com uma textura complexa, em que criar a realidade requer 

negociações do significado, conduzidas pelo corpo e pela linguagem. Através dos jogos 

cooperativos como o futebol, verifica-se nas crianças do género masculino que a 

representação de um determinado papel é indicativa da apropriação individual que cada 

criança efetuou do mundo adulto, o brincar é muitas vezes sinónimo de confronto 

intercultural entre as crianças e de lutas pela afirmação e legitimação de determinados 

saberes e fazeres em detrimento de outros, continuando a decorrer desse confronto entre 

pares, a expansão de conhecimentos e experiências acerca da realidade social adulta. 

Verifica-se assim uma dupla socialização em que as crianças adquirem conhecimentos 

acerca do futuro, brincando com a “vida adulta” no presente; ao mesmo tempo que os 

papéis e as identidades que as crianças utilizam entre si nas suas brincadeiras, reflete as 

suas relações de poder e de hierarquias de estatuto que existem entre elas, assim como os 

processos e as relações sociais que ocorrem entre si. 

 

«O Rafael (5,11), o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) e outra criança da sala da educadora AS 

jogam à bola no cimento, em frente da sala 1. O Rafael (5,11) tinha a bola, larga-a e vai 

à sala, o Miguel 2 (5,8) que estava na baliza dá-lhe um pontapé e grita: “Golo! Viva!”» 

D.E. 1.59 (p. 6) 

 

«O Eduardo (6,3) está na areia com uma bola na mão, junto dele está o Miguel 1 (5,8), o 

Francisco (5,8) e outra criança da sala da Educadora AS. O Eduardo (6,3) diz: “Agora 

tens que marcar um pénalti” e dá a bola à criança da sala da AS e agarra no Francisco 

(5,8) pela roupa e pelo braço para ele não ir atrás dos outros dois.» D.E. 1.61 (p. 6) 

 

«A criança da outra sala chuta várias vezes, o Miguel 1 (5,8) vai atrás da bola, o da 

outra sala pega na bola e volta atrás, o Miguel 1 (5,8) acompanha. O outro pousa a bola 

no chão, ajeita a areia e faz um montinho de areia.» D.E. 1.62 (p. 6) 
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«O Manuel (4,7), o Miguel 3 (3,8), o David (4,11), o João 2 (3,11) e outra criança da 

sala da educadora AS estão juntos a jogar à bola. Um da outra sala pega na bola, segura-

a no chão. O David (4,11) diz: “Passa-me! Passa-me!” O outro chuta, o David (4,11) 

põe o braço para o Manuel (4,7) não passar e corre.» D.E. 1.64 (p. 6) 

 

Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um obstáculo 

(a bola ficar presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar esforços entre si, de 

modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura e abanar a árvore). No entanto, após terem 

conseguido ultrapassar as barreiras que os impediam de continuarem a jogar, surgem 

conflitos entre eles, quanto à arrumação dos materiais, que resulta em agressões, tendo 

que o adulto intervir. 

 

Salienta-se a vertiginosa reversibilidade de posições sociais em que as crianças se 

podem encontrar: ora ocupando uma posição simétrica, em que emergem cooperações, 

ora ocupando uma posição complementar, em que não aceitam a solicitação, surgindo a 

agressão como uma forma de dominação do outro, como substituição da argumentação, o 

que revela ainda uma maneira de resolver os problemas, sendo o reflexo do contexto 

sócio-cultural, no qual a criança se encontra inserida, demonstrando uma necessidade de 

controlo social. 

 

«O Rafael (5,11) está com uma vassoura a tentar tirar uma bola que ficou presa na 

tangerineira, à sua volta está o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) que abana a árvore e outra 

criança da sala da educadora AS.» D.E. 1.79 (p. 8) 

 

«A bola cai, o Rafael (5,11) larga a vassoura no chão, corre atrás da bola, agarra a bola; 

o Miguel 2 (5,8) agarra a vassoura do chão, tenta dá-la ao Luís (6,1) e diz-lhe: “Vai 

levar a vassoura”, assim que toca no Luís com a mão este começa a esbracejar, sem que 

ninguém se consiga aproximar dele. O Miguel 2 (5,8) bate-lhe com a vassoura no braço 

e o Luís (6,1) diz: “Au!”, virando-se para o Miguel 2 (5,8) tira-lhe a vassoura e dá-lhe 

com ela nas costas. O Miguel 2 (5,8) foge e diz-lhe: “Para!” O Luís (6,1) atira com a 

vassoura para a areia. O Miguel 2 (5,8) diz: “Vai tu levar”. A educadora intervém e diz: 

“Um tem que ir arrumar a vassoura” O Luís (6,1) argumenta que o Miguel 2 (5,8) lhe 

bateu, a educadora responde-lhe: “Eu vi; e tu também. Vá alguém tem que ir arrumar a 

vassoura”. O Luís (6,1) acaba por ir buscar a vassoura e ir arrumá-la. Entretanto, os 

outros três combinam ir jogar à bola de fogo e correm em direção à escada de madeira.» 

D.E. 1.80 (p. 8) 
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No jogo cooperativo como o futebol, é de referir que o caráter repetitivo do 

brincar não deve, em caso algum, levar a pensar que as brincadeiras são iguais ou que 

nelas duas ações são idênticas. Pelo contrário, há permanentemente um amplo conjunto 

de variações na ação pela introdução de inovações ou da sua complexificação que, 

revelam a expressão da autoria das crianças. As repetições do brincar revelam ainda o 

reconhecimento mútuo do poder transformador do brincar como elemento relevante da 

cultura de pares, assim como a manutenção da reprodução das estruturas de poder e de 

autoridade no seio do grupo de crianças. 

 

Se os participantes desenvolvem repetidamente o mesmo tipo de brincadeiras 

durante algum tempo, também se verifica as regras assumirem formas mais rígidas, com a 

rotinização da ação e das suas negociações, seja pela forma como as crianças constroem 

as suas próprias regras, seja pelo uso social que fazem das mesmas, da sua adesão, do 

consenso sobre a sua atualização, reconhecimento, reinvenção ou adequação; as crianças 

ao serem simultaneamente legisladoras e legisladas, veem-se obrigadas a seguirem as 

regras e a submeterem-se mutuamente à apreciação dos outros, o que denota no brincar 

uma moral cooperante. 

 

«Entretanto a Maria 1 (4,0) que estava sentada no lancil de cimento, levanta-se e 

caminha na direção dos que estão a jogar à bola, eles passam por ela atrás da bola e 

marcam um golo, ela para. O João 2 (3,11) grita “gooolo”, dá duas voltas de braços 

abertos à volta da Maria (4,0) e grita “iupiii” e abraça-a, larga-a e afasta-se em direção 

aos outros, a Maria (4,0) regressa ao lancil onde estava sentada, ficando de pé.» D.E. 

1.95 (p. 10) 

 

«…O João 2 (3,11) marca um golo e o Rafael (6,0) diz-lhe: “Golo do João!”, continua a 

repetir e abraça-o de costas, o João 2 (3,11) bate palmas, o Miguel 1 (5,9) puxa-o mas o 

Rafael (6,0) continua a agarrá-lo. O Miguel 1 (5,9) aponta e diz que não “Não é golo, ali 

é fora” O Rafael (6,0) larga o João 2 (3,11) e defende-o “Aqui é golo! Não vale?!” 

Começa a correr e a bater palmas e diz: “É golo do João”, na direção oposta.» D.E. 

1.197 (p. 10) 

 

«Os outros todos estavam à volta do Miguel 2 (5,9) que estava agarrado à bola e não a 

dava a ninguém, só a deu ao João 2 (3,11) quando este chegou ao pé deste. O João 2 

(3,11) pegou na bola e começou a correr, chegou ao meio do campo, pousou-a e deu-lhe 

um pontapé. …» D.E. 1.99 (p. 10) 
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Para que as crianças, do género masculino brinquem, uma condição é que elas 

sejam capazes de desenvolver ações comuns entre si, o que implica ter de haver um 

entendimento mínimo entre os participantes, previamente acordado, tácita ou verbalmente, 

de modo a poderem reciprocamente correalizar e coorientarem as suas ações, num dado 

tempo, espaço e em determinados cenários, isto é, num contexto situacional. Com efeito, 

grande parte das brincadeiras e jogos das crianças requerem e implicam, em primeiro 

lugar, o envolvimento mútuo; ou seja, para que as ações comuns sejam bem sucedidas; 

cada um dos participantes envolvidos na interação deverá apresentar uma performance de 

acordo com e em resposta à do outro, experimentando (in)diretamente a partir do ponto 

de vista do outro e das respostas dos outros membros do mesmo grupo social. Isto 

significa que no brincar social não se incluem nem as situações de jogo paralelo, 

consideradas como uma forma de comportamento social, pautada pela proximidade física 

de outras crianças e até mesmo partilha dos mesmos objetos e espaços, mas não como 

interações, nem as situações de brincar sozinho(a) ou jogo solitário. 

 

«O Francisco (5,9) e o Eduardo (6,3) juntam-se a eles, o Miguel 3 (3,8) afasta-se e vem 

ter com a educadora e diz-lhe: “Os meninos não deixam-me jogar!”A educadora 

responde: “Deixam” Miguel 3 (3,8): “Não deixam” e esfrega a palma da mão. 

Educadora: “Meninos, deixem jogar também o Miguel” 

O Manuel (4,7) argumenta que o deixam jogar, a educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8) 

se ele é o guarda-redes, ele abana a cabeça num sinal afirmativo e o Manuel (4,7) 

acrescenta “Ele é da nossa equipa”» D.E. 1.100 (p. 10) 

 

«A educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8): “Então de que equipa é que tu és?” O Miguel 

3 (3,8) faz silêncio. Volta a perguntar: “Qual é a tua equipa?” Miguel 3: “É o Manuel” 

A educadora: “Então tens que estar na equipa do Manuel” O João 2 (3,11) vem ter com 

a educadora e explica: “Ele não vai atrás da bola!” A educadora: “Ai ele não vai atrás da 

bola?!” Miguel 3: “Vou!” O David (4,11) vem ter com a educadora e diz: “Ele precisa 

ficar na baliza” A educadora questiona: Ele fica na baliza?” O David: “Sim” A 

educadora diz para o Miguel 3: “Então se ficas na baliza, não vais atrás da bola, tens 

que tomar conta da baliza” O Miguel 2 (5,9) vem ter com a educadora e diz-lhe: “Paula, 

o Manuel ia marcando na baliza dele”. A educadora diz ao Miguel 3: “Então tens que 

tomar conta da bola”. O Miguel 3 (3,8) responde: “Então eles não me dá-me”. A 

educadora: “Não! O guarda-redes não anda atrás da bola, não deixa é a bola passar”. 

Miguel 3: “Deixa”. A educadora: “Onde é a baliza?”. Miguel 3: “É além”. A educadora: 

“Então tens que estar lá”. Miguel 3: “Mas eles não me dão a bola”. A educadora: “O 

guarda-redes não é para dar a bola”. Miguel 3: “É, é, é”. A educadora: “Então vai 



__________________________________    CAPÍTULO V  ____________________________________ 
 

600 

combinar com eles”. O Miguel 3 (3,8) dirige-se na direção deles e diz: “Eu também 

jogo!”, mas os outros continuam a andar ignorando-o.» D.E. 1.101 (p. 10) 

 

«O Miguel 3 (3,8) repete em voz alta: “Eu também jogo!”. O Rafael (6,0) tinha a bola 

debaixo do braço e diz para o Miguel 1: “Assim não dá equipas” e repete enquanto 

caminha na minha direção. O Miguel 1 (5,9) diz: “Agora já não há equipas” ao passar 

junto do Miguel 3, o Rafael diz também “Já não há equipas”. O João 2 (3,11) dirige-se 

junto do Rafael aos pulos a dizer “Nãooo!”, tentando tirar-lhe a bola. O Rafael (6,0) 

evita que o João 2 (3,11) lhe tire a bola. O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e tira-

lha.» D.E. 1.102 (p. 10) 

 

«O João 2 (3,11) diz-lhe: “Eu deixo, eu deixo”, dando-lhe atenção. Os outros observam 

o João 2 (3,11) e o Miguel 3 (3,8), o David (4,11) que tinha a bola, atira a bola, o João 2 

vai e dá um chuto na bola; vão atrás dela, o Miguel 3 (3,8) mantém-se à distância.» D.E. 

1.73 (p. 7) 

 

«O David (4,11) dá um pontapé na bola e correm atrás da bola, o Miguel 3 (3,8) vem 

outra vez ter com a educadora e diz: “Não me deixam dar um chuto” e aponta para eles. 

A educadora pergunta-lhe: “Quem não deixa?! Quem não deixa?!”. Ele diz-me: “O 

Manuel”. A educadora diz: “Manuel, Manuel! Deixa lá o Miguel também!”. O Manuel 

(4,7) não ouve a educadora, continua atrás da bola com o David (4,11). A educadora 

continua: “Manuel, olha!”. O João 2 (3,11) dirige-se para ao pé da educadora e do 

Miguel 3 (3,8) e diz: “Eu deixo” e toca no peito com a sua mão direita. A educadora diz 

para o Miguel 3 (3,8): “O João deixa. Vai lá”. O João 2 (3,11) repete: “Eu deixo” e 

afasta-se em direção à bola. A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “Tens que ir lá ter 

com eles”. Ele vai, a bola mistura-se com o jogo do grupo do Rafael (5,11); o Miguel 2 

(5,8) dá um chuto e a bola vai para a areia. O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e 

vai dá-la ao Miguel 2 (3,8) e diz-lhe: “Miguel, olha aqui a bola”.» D.E. 1.74 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) agarra a bola, pousa-a no chão e dá-lhe um pontapé, todos correm a 

trás da bola, o Miguel 3 (3,8) pega novamente na bola, corre, pousa-a e dá-lhe um 

pontapé. …» D.E. 1.75 (p. 8) 

 

O recreio enquanto momento de brincar, sublinha uma mudança deliberada na 

direção das relações sociais, no que se refere à conversão de papéis e estatuto do adulto/ 

educadora e das suas relações explícitas de maior verticalidade para uma posição de 

retaguarda e para uma intervenção mais individualizada, em prol de uma configuração 

das relações sociais em que se espera que sejam as crianças a fonte de uma redistribuição 

das relações de poder numa maior horizontalidade. É como se o adulto/ educadora 
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autossuspendesse as suas funções ao disponibilizar o(s) momento(s) de brincar à livre 

iniciativa das crianças, deixando-lhes como legado um espaço previamente organizado, 

proponente de ações para que nele, as crianças hajam onde, com quem, como e quando 

quiserem. Os) espaço(s) do recreio e o(s) momento(s) do brincar constituem o elo de 

ligação que (re)contextualizam e enquadram os processos sociais entre a ordem 

institucional adulta e permitem a emergência da ordem instituinte definida pelas crianças. 

Nesta perspetiva, as crianças no momento de brincar, a partir dos seus modos particulares 

de verem o mundo, têm oportunidade de, nas suas interações umas com as outras, se 

apropriarem dos espaços e de lhes atribuir os seus próprios sentidos, construindo 

coletivamente significados culturais, padrões, regras e sanções, e de os manter. 

 

«O Manuel (4,7) volta para trás e diz-me: “Paula, a bola é minha.” A educadora PA não 

intervém.» D.E. 1.65 (p. 6) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vai atrás da bola, mas o David (4,11) chega primeiro e abre os braços 

para que o Miguel 3 (3,8) não consiga chegar à bola, e vai chutando.» D.E. 1.66 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vem ter com a educadora PA e diz-lhe: “O Manuel (4,7) não me 

deixa jogar” e a educadora responde-lhe: “Vá! Vai lá falar com ele”. Ele (Miguel 3) diz: 

“Não me deixa dar um chuto” e foi ter com eles.» D.E. 1.70 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) vem outra vez falar com a educadora PA, que não o deixam jogar, a 

educadora diz-lhe: “Vai lá falar com eles.”» D.E. 1.72 (p. 7) 

 

«O Miguel 3 (3,8) agarra a bola, pousa-a no chão e dá-lhe um pontapé, todos correm a 

trás da bola, o Miguel 3 (3,8) pega novamente na bola, corre, pousa-a e dá-lhe um 

pontapé. O Miguel 3 (3,8) vem novamente ter com a educadora e diz: “Paula, o Manuel 

não manda-me para mim. Paula, Paula!”. A educadora não interfere.» D.E. 1.75 (p. 8) 

 

No jogo associativo como o limpar a locomotiva, as crianças de géneros diferentes 

organizam-se entre si e assumem papeis sociais diferenciados. O jogo assume-se como 

uma possibilidade de socialização do grupo de pares, ajudando as crianças a definirem e a 

estabelecerem regras. As crianças desenvolvem competências sociais e interpessoais 

fundamentais, tais como a capacidade de organização, de planeamento e sequência da 

atividade; negociação de regras e de papeis de cada um no jogo e os momentos em que 

estes poderão ser alterados. Note-se que as regras não assumem um caráter definitivo nas 
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brincadeiras das crianças, podendo ser negociadas a qualquer altura, conciliando 

interesses e desejos distintos. Também se verifica que as relações simétricas ou 

complementares revelam sempre um jogo de lugares entre as crianças. 

 

Todas as crianças necessitam de vivenciar dois tipos de relacionamento: o vertical 

e o horizontal. O relacionamento vertical caracteriza-se por relacionamentos 

complementares com outra criança com mais poder social ou conhecimento que 

proporciona segurança ou proteção. O relacionamento horizontal caracteriza-se por ser 

recíproco e igualitário com outra criança, com o mesmo poder social, proporcionando a 

vivência de habilidades sociais no relacionamento entre iguais, através da cooperação e 

intimidade. Estes dois tipos de relacionamento têm funções diferentes e são necessários 

para o desenvolvimento de habilidades sociais efetivas. As relações entre as crianças 

contribuem para o desenvolvimento de competências sócio-cognitivas, assim como para o 

autoconhecimento. 

 

As interações com outras crianças, através do brincar proporcionam contextos 

sociais que permitem vivenciar experiências que dão origem à troca de ideias, de papéis, 

assim como proporcionam a negociação interpessoal e a discussão para a resolução de 

conflitos. 

 

No grupo de pares emergem as regras que estruturam as atividades de cooperação 

e competição; assim, a qualidade das interações com iguais e a competência social 

influenciam-se mutuamente. Verifica-se também que as crianças que gostam de ter o 

controlo procuram outras que gostam de ser controladas para estabelecerem relações 

complementares. 

 

Na entrevista todas as educadoras (MD, AS e PA) foram unânimes ao 

considerarem que as crianças que gostam de ter o controlo nem sempre procuram outras 

que gostam de ser controladas para estabelecerem relações complementares; no entanto, 

no questionário, todas as educadoras alteraram a sua opinião igualmente, sendo unânimes 

ao considerarem as crianças mais controladoras procuram estabelecer frequentemente 

relações complementares com crianças que gostam de ser controladas. MD explica que 

uma criança que gosta de controlar brinca melhor com crianças que admitem esse 

controle, já a AS considera que a tendência de ser controlador aumenta com a idade, pois 
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vão tomando consciência que há outros que eles conseguem manipular. Para PA as 

crianças controladoras costumam procurar outras que lhes obedeçam mas essas crianças 

controladoras também podem procurar outras crianças controladoras. Verifica-se que 

apenas PA considera que as crianças controladoras tanto podem procurar crianças que 

gostam de ser controladas como crianças que gostam igualmente de ser controladoras. 

 

«Algumas vezes, algumas vezes precisam de facto de ter meninos que controlam e por 

isso escolhem-nos para controlar.» E.MD.11 (p. 70) 

 

«Penso que já tem a ver com a idade, penso que algumas vezes isso acontece porque eu 

penso que a idade, principalmente para os mais velhos, já há essa possibilidade de 

escolha dos companheiros e da relação.» E. AS.10 (p. 77) 

 

«Algumas vezes.» E. PA.11 (p. 85) 

 

«Porque para estabelecerem exatamente essas relações complementares, umas que 

gostam de controlar as outras que gostam de ser controladas, mas nem sempre isso 

acontece; às vezes as que gostam de controlar também se procuram umas às outras.» E. 

PA.12 (p. 85) 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram muitas vezes outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares.» Q14 MD.4 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram muitas vezes outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares.» Q14 AS.4 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram muitas vezes outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares.» Q14 PA.4 

 

As crianças que gostam de ter o controlo procuram-se umas às outras; no entanto, 

não estabelecem relações simétricas entre si, pois uma não se submete à outra, ambas 

querem dominar; uma não aceita a decisão da outra, contestando-a, discordando e 

desobedecendo às suas ordens, acabando por se afastarem. As crianças que gostam de ser 

controladas procuram outras crianças com as mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si. 

 

Quanto às crianças que gostam de ter o controlo procurarem outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si, todas as 
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educadoras (MD, AS e PA) são unânimes ao considerarem que essa situação nem sempre 

se verifica, pois como explica MD é uma situação que pode acontecer; no entanto, 

quando ocorre uma das partes tem que ceder à outra ou afastar-se. Na opinião de AS os 

que têm capacidade para reconhecerem os seus limites, que têm um autoconhecimento, se 

se perceberem que já existe um que controla, afastam-se; mas se gostam de gerar 

conflitos podem eventualmente disputar o lugar de chefia do que está no controle. Para 

PA há crianças que também gostam de procurar outras crianças com as mesmas 

características e que não sejam tão submissas às suas vontades, uma vez que surgem 

brincadeiras apelativas; contudo, também gostam de procurar outras que lhes obedeçam 

porque necessitam de alguém que as apoie para se sentirem mais seguros e também 

podem haver fatores externos à escola, no círculo familiar que potenciem determinados 

comportamentos. 

 

«Também algumas vezes, mas no entanto quando disputam o comando alguma tem de 

ceder.» E. MD.12 (p. 70) 

 

«Algumas vezes eu penso que depende das características que as crianças apresentam, 

umas procuram sim senhora, até para medir forças, para ver que equilíbrio, se sou eu 

que comando é o outro, outros muitas vezes afastam-se porque se aquele vai comandar 

eu não vou lá envolver porque já percebi, mas isso é rodeado por um outro conjunto de 

fatores, mas algumas vezes isso acontece.» E. AS.11 (p. 77) 

 

«Algumas vezes acontece que as crianças parecem necessitar de algum apoio às suas 

atitudes e comportamentos, procurando unir-se para controlar e liderar. No entanto isto 

nem sempre acontece, pois também é frequente verificar-se que os seguidores são 

apenas imitadores do líder. Existe também aqui um fator social exterior à escola, 

crianças que em ambientes familiares já se conhecem e frequentam os mesmos círculos 

e continuam o processo dentro da escola.» E. PA.13 (p. 85) 

 

Apenas a educadora AS e PA mantiveram no questionário, a opinião dada na 

entrevista ao considerarem que as crianças que gostam de ter o controlo nem sempre 

procuram outras crianças com as mesmas características, para estabelecerem relações 

simétricas. A educadora MD que na entrevista partilhou o mesmo ponto de vista das 

outras educadoras, no questionário alterou a sua opinião ao ter passado a considerar que 

as crianças que gostam de ter o controle poucas vezes procuram outras que gostam 

igualmente de ter o controle para estabelecerem entre si relações simétricas. 
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«As crianças que gostam de ter o controlo raramente procuram outras crianças com as 

mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q15 MD.2 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram algumas vezes outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q15 AS.3 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram algumas vezes outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q15 PA.3 

 

Na hierarquia de domínio, cada elemento ocupa um lugar em função da aceitação 

dos outros, quanto maior for a sua aceitação, mais próximo do topo da hierarquia ocupará 

a sua posição. A frequência do Jardim de Infância representa uma fonte de relações que 

influencia as diferenças individuais durante o desenvolvimento social de qualquer criança. 

 

«A Raquel 2 (4,4), o Eduardo (6,2) e a Bruna (5,4) estão na locomotiva do comboio de 

madeira, o Miguel 2 (5,8) está em cima da roda da locomotiva. O Miguel 2 (5,8) vai-se 

embora. O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11) e para a Bruna (5,4): “Vá, toca a 

limpar isto aqui!” e aponta com a pá de areia para a primeira carruagem e acrescenta: 

“Temos de tirar isto!” O Rafael (5,11) dirige-se à Bruna (5,4) que tinha duas pás de 

areia nas mãos e estende a mão para ela lhe dar uma. A Bruna (5,4) dá-lhe uma pá de 

areia.» D.E. 1.12 (p. 2) 

 

«A Bruna (5,4) e o Eduardo (6,2) ficam na primeira carruagem e o Rafael (5,11) vai 

para a segunda carruagem e começam a limpar o chão das carruagens que tinham areia e 

folhas. O Rafael (5,11) dirige-se para a primeira carruagem e fala com a Bruna (5,4) e o 

Eduardo (6,2), volta novamente para a segunda carruagem e continua a limpar, assim 

como os outros. O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11): “Primeiro é este Rafa!”, o 

Rafael responde-lhe: “Não! Estou a limpar!” E continuam a limpar.» D.E. 1.13 (p. 2) 

 

Quanto às hierarquias de domínio, tanto a educadora MD como a educadora AS 

partilham do mesmo ponto de vista, uma vez que consideram que as crianças ocupam 

frequentemente um lugar nessa hierarquia em função da aceitação dos outros. MD 

considera que quando uma criança tem uma boa relação com os seus pares consegue 

desempenhar um papel relevante no grupo; por outro lado, se a criança não tem um bom 

relacionamento com os outros, não se consegue afirmar tão bem. A educadora AS 

considera que as crianças são como os adultos, em que se uma criança dominante 

consegue fazer prevalecer as suas ideias de uma maneira subtil, sem forçar, leva as outras 
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a seguirem-na e a fazerem-lhe as vontades. A educadora PA apresenta uma outra opinião, 

uma vez que considera que nas hierarquias de domínio, as crianças nem sempre ocupam 

um lugar em função da aceitação dos outros e explica que as crianças que são líderes 

conseguem fazer com que a sua opinião prevaleça, embora nem sempre o façam de 

maneira positiva e os outros por vezes submetem-se, embora nem sempre concordem 

com as atitudes ou as ordens da criança que lidera, porque são incapazes de fazer 

prevalecer a sua própria vontade. 

 

«Considero muitas vezes.» E. MD.16 (p. 70) 

 

«Sim porque uma criança que seja bem aceite por um grupo desempenha funções nesse 

grupo muito fortes e outra que não seja tão bem aceite, tem que ter uma postura mais 

calma.» E. MD.17 (p. 70) 

 

«Muitas vezes.» E. AS.15 (p. 77) 

 

«Tal como nós adultos, o grau de aceitação que as crianças sentem em relação aos 

outros é consequência da maneira como cada um consegue transmitir a sua vontade.» E. 

AS.16 (p. 77) 

 

«Sim, às vezes. Normalmente existem crianças cujos comportamentos ou atitudes se 

destacam, nem sempre pela via positiva e que estabelecem alguma liderança sobre parte 

ou totalidade do grupo. Muitas vezes, outras crianças acabam por ocupar lugares de 

hierarquia de influencia inferior, pois não conseguem distanciar-se das lideres.» E. 

PA.19 (p. 86) 

 

No questionário, todas as educadoras mantiveram a opinião dada na entrevista, o 

que revela uma coerência e consistência nas suas opiniões, uma vez que estas não 

sofreram alterações. 

 

«Nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam muitas vezes um lugar em função da 

aceitação dos outros.» Q19 MD.4 

 

«Nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam muitas vezes um lugar em função da 

aceitação dos outros.» Q19 AS.4 

 

«Nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam algumas vezes um lugar em função da 

aceitação dos outros.» Q19 PA.3 
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A partir de um brinquedo (pistola), as crianças do género masculino estabelecem 

relações sociais, as quais lhe dão a oportunidade de assumir diferentes papéis sociais, 

auxilia a criança a compreender a dinâmica social em que está inserida, percebendo e 

entendendo a sua posição face a outras crianças, bem como a posição das outras em 

relação a si. Os papéis sociais influenciam diretamente as relações interpessoais 

estabelecidas pelas crianças, as quais ao assumirem determinado papel social apresentam 

comportamentos relacionados com ele e alteram a dinâmica das relações estabelecidas. 

 

«…O Miguel 3 (3,8) foi ter com o João 1 (5,1) e com outra criança da SCMM, que 

estavam debaixo da ponte de madeira. Encosta-se a um tronco de madeira e vê o João 1 

(5,1) a tirar uma pistola de brincar à outra criança da SCMM, o outro estica o braço para 

agarrar a sua pistola.» D.E. 1.28 (p. 3) 

 

«O João 1 (5,1) sai, dá uns passos e começa a disparar em frente. O outro chega ao pé 

dele com o Miguel 3 (3,8) que continua agarrado à bola, e tira-lhe a pistola.» D.E. 1.29 

(p. 4) 

 

«O João 1 (5,1) começa a correr e o outro segue-o disparando tiros e a seguir trocam de 

posição sendo o João 1 (5,1) que corre atrás do outro. O Miguel 3 (3,8) corre atrás dos 

dois.» D.E. 1.30 (p. 4) 

 

As relações sociais entre pares começam por se consubstanciar na emergência de 

díades e tríades que podem tomar diferentes configurações no tempo (James, 1993; 

Kalekin-Fishman, 1987; Von Salisch, Chowdhuri, Krappmann & Oswald, 1987; 

Goodwin, 1990). Em torno deste núcleos sociais, pautados por vínculos de dependência 

mútua e de recíproca familiaridade, assiste-se a um trabalho de equipa (Goffman, 1993) 

assente em acordos tácitos que garantem o desempenho bem sucedido dos seus 

participantes e a construção de determinado estatuto e posição no grupo de crianças. 

Estes núcleos sociais que proporcionam aos seus membros um sentido para a sua 

identidade, o estímulo necessário à reiteração de ações comuns pela projeção de 

interesses futuros e maiores facilidades no acesso a recursos, tendem também a intervir 

na estruturação de redes de sociabilidade mais alargadas. Assim sendo, as redes de 

amizade podem ser vistas como importantes contributos para o processo de reprodução 

cultural dentro do grupo porque é com outras crianças que se brinca, conversa, trocam 

ideias, se constrói se expande a sua cultura. De referir que as crianças se situam em 

diferentes posições sociais, com interesses e recursos distintos, jogam com os diferentes 
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papéis, inserindo-os no conteúdo das relações, do contexto e das circunstâncias, através 

da cooperação e/ ou competições entre si, em prol da conceção, aplicação ou 

transformação de regras, do controlo das condutas dos seus membros e da fixação de 

padrões de comportamento, tanto por referência à ordem social adulta como à das 

crianças (Burns & Flam, 2000; James, 1993; Corsaro, 1997; Rizzo, 1992). 

 

«O Rafael (6,0) encontra uma tira de plástico enterrada na areia, pega nela, abana-a e 

começa a trautear “lá, lá, lá, lá”. Eduardo (6,4): “Ai, isso é porcaria”. O Luís (6,2) 

arranca ao Rafael (6,0) a tira de plástico da mão e atira-a para o chão. O Eduardo (6,4) 

dirige-se à educadora: “Paula, isso é porcaria” A educadora: “Então lixo, lixo”. O 

Rafael (6,0) começa a escavar, o Luís (6,2) também.» D.E. 1.113 (p. 12) 

 

«O Miguel 1 (5,9) aproxima-se mais para ver a tira e o Eduardo (6,4) dirige-se para o 

Rafael (6,0), aponta para este e diz-lhe: “Foste tu, foste tu. Tiraste aquilo, vai buscar 

agora”. O Rafael (6,0) levanta-se e aponta com a pá e diz: “Olha!” O Eduardo (6,4) diz: 

“Vai!” e aponta com a mão na direção da tira. Mas o Rafael (6,0) continua de pé e diz: 

“Achei castanho”. O Miguel 1 (5,9) aproxima-se para ver o que é que o Rafael (6,0) 

achou. O Rafael (6,0) baixa-se e continua a escavar na areia. O Eduardo (6,4) vai ter 

com o Luís (6,2) para este levar o plástico para o lixo. O Luís (6,2) levanta-se, pega na 

tira de plástico e leva-a para o cesto do lixo que se encontra na esquina do lancil e volta 

para junto dos outros.» D.E. 1.114 (p. 12) 

 

Nas relações interpessoais estabelecidas entre as crianças do género masculino 

(que limpam a carruagem do comboio), verificou-se que os diferentes poderes exibidos e 

mantidos no contexto das ações comuns em que as crianças se envolvem e o julgamento 

de tais feitos pelo seu alcance junto das outras crianças, podem conduzir à eleição de 

algumas delas e à indiferença relativamente a outras, por parte de quem as julga. Esses 

diferentes julgamentos podem reverter-se em diferentes formas de estatuto, que atribuirão 

à criança uma determinada posição na organização social do grupo; ou seja, o modo 

como as crianças conseguem ou não, fazer ampliar os efeitos sociais alcançados com uma 

gestão pertinente e consistente dos variados recursos pessoais em trocas multicomplexas 

(Lazega, 1999) que podem facilitar ou não, o processo de entrada e aceitação no grupo de 

pares, bem como consolidar no tempo a sua posição social no grupo. 

 

A acumulação e a gestão dos múltiplos recursos pessoais, bem como o controlo 

dos da instituição, tornam-se numa importante estratégia para as crianças forjarem uma 
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posição social, com um dão estatuto e prestígio na hierarquia do grupo, que as capacita a 

definirem os seus próprios termos de negociação. Ao definirem os comportamentos, as 

conceções e os valores apropriados e legítimos na cultura de pares, angariando a base de 

reconhecimento e aceitação, manifestam o poder para institui-los e controlar o seu 

cumprimento no grupo de crianças. 

 

«O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo estão 

agora a limpar a areia da primeira carruagem do comboio. O Eduardo (6,3) diz: “Este já 

está! Embora! Vamos fazer um buraco e obras.”, e toma a iniciativa de ir tirar areia 

junto à roda do comboio. O Francisco (5,8) repete: “Embora! Vamos fazer um buraco e 

obras.”. Os outros seguem-no e vão todos tirar areia da roda onde o Eduardo (6,3) está.» 

D.E. 1.31 (p. 4) 

 

«O Miguel 1 (5,8) diz: “Eh pá! Já não cabe mais!”, pois sentiu-se apertado. O Eduardo 

(6,3) levanta-se e diz: “Está em obras! Vou para a outra roda! Venham cá!”. Os outros 

levantam-se e seguem-no. O Rafael fica a limpar uma roda sozinho. O Miguel 1 (5,8) 

levanta-se. O Francisco (5,8) apanha algo da areia, mostra ao Eduardo (6,3) e ao Miguel 

1 (5,8), seu irmão, e diz: “Olha aqui!”.» D.E. 1.32 (p. 4) 

 

«O Rafael (5,11) diz para o Eduardo (6,3): “Eduardo, olha lá o que é que eu tou a fazer”. 

O Eduardo (6,3) não lhe deu atenção e continuou a tirar areia. O Francisco (5,8) levanta-

se e vai mostrar ao Miguel 1 (5,8) e ao Luís (6,1) um bicho que estava dentro da pá: 

“Olha aqui um bicho.”, e vai mostrar também ao Eduardo (6,3). O Francisco (5,8) põe o 

bicho em cima do comboio.» D.E. 1.33 (p. 4) 

 

«O Rafael (5,11) levanta-se e diz: “Este já está! Este já está! Este...”. O Francisco (5,8) 

responde com uma pergunta: “E o outro?” E vai limpar a outra roda. O Rafael (5,11) vai 

ajudá-lo. O Eduardo (6,3) diz: “Já chega! Falta aquela grandalhona! Esta...” E dá um 

pontapé na roda.» D.E. 1.34 (p. 4) 

 

«Todos se dirigem para junto do Eduardo (6,3); o Rafael (5,11) volta para limpar a roda 

onde estava enquanto que os outros vão com o Eduardo (6,3) para o outro lado do 

comboio. O Rafael (5,11) termina e diz: “Esta também já está!” E vai ter com os 

outros.» D.E. 1.35 (p. 4) 

 

Verificou-se que todas as educadoras (MD, AS e PA), consideraram na entrevista 

que as crianças de idade pré-escolar nem sempre se estruturam em hierarquias de domínio, 

com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito, MD explica 
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que as crianças não têm noção da sua capacidade de liderança ou submissão, elas fazem 

valer os seus interesses consoante o que se está a passar naquele momento e cada um 

desempenha o seu papel. AS é de opinião que em crianças desta idade não se consegue 

perceber se o domínio sobre o outro ou a submissão ao outro é conscientemente 

intencional. PA que apesar de aparentemente ser da mesma opinião das outras duas 

educadoras, desataca-se destas uma vez que considera que há relações hierárquicas dentro 

do grupo e que essa escala hierárquica está relacionada com as crianças que têm mais 

capacidade de liderar e as outras que têm características para se deixarem comandar, 

embora esta hierarquização não seja por vezes, fácil de detetar. 

 

«Algumas vezes, mas naturalmente não têm isso presente, as coisas acontecem 

naturalmente.» E. MD.15 (p. 70) 

 

«Eu penso que algumas vezes isso acontece, embora eu nessa área tenha algumas 

dúvidas, tenho muito poucas certezas, a observação que tenho feito de facto diz-me que 

algumas vezes isso acontece, mas não posso responder com segurança sobre isso.» E. 

AS. 14 (p. 77) 

 

«Às vezes.» E. PA. 17 (p. 85) 

 

«Há crianças que têm uma personalidade muito mais dominadora e que de alguma 

forma são líderes, portanto, acho que aí se pode considerar que há realmente uma 

hierarquia, não é porque normalmente aqueles, eu não sei se me estou realmente a fazer 

entender, normalmente os lideres são os modelos não é, e como tal o resto vem por ai 

abaixo, quem é mais amigo, menos amigo, até, é uma escala hierárquica, não será muito 

visível, mas pode acontecer.» E. PA. 18 (p. 86) 

 

As educadoras AS e PA mantêm no questionário as opiniões dadas na entrevista, a 

educadora MD que partilhou igualmente a sua opinião dada na entrevista, alterou-a no 

questionário passando a considerar que as crianças em idade pré-escolar estruturam-se 

frequentemente em hierarquias de domínio, com base em quem domina e em quem se 

submete em situações de conflito. 

 

«As crianças de idade pré-escolar estruturam-se muitas vezes em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito.» 

Q18 MD.4 
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«As crianças de idade pré-escolar estruturam-se algumas vezes em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito.» 

Q18 AS.3 

 

«As crianças de idade pré-escolar estruturam-se algumas vezes em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito.» 

Q18 PA.3 

 

Existem também situações em que se verifica a vulnerabilidade do poder e a sua 

fragilidade nas interações face-a-face, uma vez que os outros podem recusar em participar 

em determinadas ações, assim como podem ser investidos em sociabilidade e afetos, 

alianças e rivalidades. 

 

«A Inês (6,2) diz: “David (4,11) vai acabar o trabalho.” A Inês (6,2) regula o tamanho 

do chapéu, o David (4,11) não vai.» D.E. 1.39 (p. 4) 

 

O uso estratégico do(s) poder(es) de cada um, muitas vezes contraditórios com os 

laços de dependência formalmente estabelecidos entre o sexo, a idade e a pertença a um 

grupo social com uma dada posição social, tornam-se relevantes para compreender que o 

estatuto de dominado se pode revelar como oposto de docilidade ou passividade e que as 

relações de poder não são fixas e imutáveis. Verifica-se que a emergência dos processos 

de organização social no grupo de pares é feita com base não apenas em posições sociais, 

mas também em categorias culturais construídas, em que a recriação de novas 

desigualdades, diferenciações e estereótipos a reproduzir da estrutura social, pode 

denunciar a heterogeneidade interna do grupo de pares, apresentado tendencialmente 

como homogéneo. 

 

«O João 2 (3,10) afasta-se do Miguel 3 (3,8) com a pá na mão esquerda, para junto da 

roda das meninas. Volta-se para trás e com a mão direita acena ao Miguel 3 (3,8) a 

chamá-lo e vai para junto da Mafalda (6,0) e da Raquel 2 (4,4), o João 2 (3,10) tira o 

ancinho à Mafalda (6,0), mas esta não reage. …» D.E. 1.15 (p. 2) 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com a 

Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 (3,10) 

regressa ao grupo. A Mafalda (6,0) afasta-se e a Margarida 2 (4,5) vai atrás dela. A 

Andreia (4,9) levanta-se e dirige-se para junto da Mafalda (6,0) e da Margarida 2 (4,5). 
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A Margarida 2 (4,5) e a Andreia (4,9) andam atrás da Mafalda (6,0). A Rita (5,1) 

levanta-se e vai-se juntar às outras três, correm, sobem todas à rede de corda.» D.E. 1.16  

(p. 2) 

 

«Entretanto o Miguel 3 (3,8) levanta-se e o João 2 (3,10) segue-o, indo os dois para 

junto das meninas. 

Apenas a Raquel 2 (4,4) fica sozinha a vê-las a subir a rede de corda e grita: “Meninas! 

Meninas!”, elas não respondem, levanta-se, pega no balde cheio de areia e vai para 

junto delas. Elas vêm ao encontro dela.» D.E. 1.17 (p. 2) 

 

«A Mafalda (6,0) agarra a Margarida 2 (4,5) pondo-lhe o braço sobre o ombro. Depois 

de passar pela Raquel 2 (4,4) larga a Margarida 2 (4,5), voltam ao local onde estavam a 

brincar com os baldes e a Mafalda (6,0) e a Margarida 2 (4,5) afastam-se. A Mafalda 

(6,0) põe o braço por cima da Margarida 2 (4,5) e voltam para a rede de corda. A Rita 

(5,1) segue-as e junta-se a elas, assim como a Andreia (4,9). A Mafalda (6,0) pega num 

ramo e fica a vê-las subir a rede de corda. A Raquel 2 (4,4) fica sozinha, a encher o seu 

balde de areia, no mesmo sítio onde estava inicialmente.» D.E. 1.18 (p. 3) 

 

Salienta-se a vertiginosa reversibilidade de posições sociais em que as crianças se 

podem encontrar: ora ocupando uma posição de exterioridade, em que podem ter que 

enfrentar entraves vários à entrada numa interação, ora ocupando uma posição de 

interioridade em que podem passar a oferecer resistência à entrada de outros para 

proteger o espaço interativo (Corsaro, 1985, 1988). Aquela reversibilidade não deixa 

assim de ser inerente ao próprio movimento de atração e curiosidade por outrem e às 

contingências várias que no seu decurso enfrentam. Nesta permanente oscilação, o 

momento de brincar deixa-se adivinhar nalgumas dificuldades e agruras que a afetam a 

vida em comum entre pares, quer aquando da iniciação quer depois, na manutenção de 

ações comuns com outros. 

 

O recreio surge como um espaço multifocado, onde as crianças impelidas pela 

curiosidade social face ao espaço e às outras crianças, agem como se fossem pequenos 

ímanes (Strandell, 1997), parecendo ser atraídas por uma força social que, fazendo-as 

mover em direção ao que elas fazem e ao que nos espaços se faz, as leva a procurar 

iniciar ou integrar ações comuns; contudo, e reflexamente, são também essas mesmas 

razões que a qualquer momento as podem levar a suspendê-las, interrompê-las, terminá-

las ou abandoná-las. 
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Na ausência de indícios, aviso prévio ou possibilidade de negociação, a saída 

súbita das crianças de uma situação, deslocando-se para outro local, não havendo nenhum 

vestígio nem do seu retorno nem tão pouco da sua aceitação, por parte das crianças que 

ficaram, deixa antever a existência de uma estrutura de relação social frágil e precária. 

Em instantes, as crianças podem passar da situação de acompanhados (as) para a situação 

de abandonados (as), de requisitados (as) para a de requerentes, o que as leva em ambos 

os casos, a orientarem-se em relação aos outros: umas procurando com quem brincar e 

querendo entrar numa ação, outras a procurar salvaguardar a todo o custo a ação em que 

estão envolvidas, dissuadindo ou excluindo os seus pares, oferecendo resistências várias a 

essas entradas. 

 

«O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com a 

Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 (3,10) 

regressa ao grupo. A Mafalda (6,0) afasta-se e a Margarida 2 (4,5) vai atrás dela. A 

Andreia (4,9) levanta-se e dirige-se para junto da Mafalda (6,0) e da Margarida 2 (4,5). 

A Margarida 2 (4,5) e a Andreia (4,9) andam atrás da Mafalda (6,0). A Rita (5,1) 

levanta-se e vai-se juntar às outras três, correm, sobem todas à rede de corda.» D.E. 1.16 

(p. 2) 

 

«A Mafalda (6,0) agarra a Margarida 2 (4,5) pondo-lhe o braço sobre o ombro. Depois 

de passar pela Raquel 2 (4,4) larga a Margarida 2 (4,5), voltam ao local onde estavam a 

brincar com os baldes e a Mafalda (6,0) e a Margarida 2 (4,5) afastam-se. A Mafalda 

(6,0) põe o braço por cima da Margarida 2 (4,5) e voltam para a rede de corda. A Rita 

(5,1) segue-as e junta-se a elas, assim como a Andreia (4,9). A Mafalda (6,0) pega num 

ramo e fica a vê-las subir a rede de corda. A Raquel 2 (4,4) fica sozinha, a encher o seu 

balde de areia, no mesmo sítio onde estava inicialmente.» D.E. 1.18 (p. 3) 

 

«No comboio de madeira está a Margarida 1 (5,1) sentada na segunda carruagem a 

encher uma garrafa de água de areia. Na primeira carruagem está a Mafalda (6,0) com a 

Maria (4,0) ao colo e a Inês (6,2). A Bruna (5,4) aparece e vai ter com as meninas da 

primeira carruagem.» D.E. 1.67 (p. 7) 

 

«A Inês (6,2) senta-se no banco onde está a Mafalda (6,0), a Mafalda deixa a Maria (4,0) 

sentada no banco com a Inês (6,2) e vai-se sentar no outro com a Bruna (5,4) ficando 

frente a frente.» D.E. 1.69 (p. 7) 
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«A Margarida 2 (4,5) tem um boneco na mão e está dentro da segunda carruagem, a 

Raquel 2 (4,5) está do lado de fora, a Rita (5,2) também está do lado de fora com uma 

pá. A Raquel 2 (4,5) afasta-se. A Inês (6,2) dirige-se para a segunda carruagem. Chega o 

David (4,11) com a Bruna (5,5). A Inês (6,2), a Bruna (5,5) e o David (4,11) vão para a 

primeira carruagem. A Raquel 2 (4,5) vai para o baloiço.» D.E. 1.86 (p. 9) 

 

«O Manuel (4,7), o Miguel 2 (5,8) e o Miguel 3 (3,8) estão a correr atrás da bola. O 

Manuel (4,7) deixa os outros e vai ter com o João 1 (5,1) que está sentado à sombra a 

brincar sozinho, mas não lhe diz nada, volta as costas e vai novamente atrás da bola.» 

D.E. 1.46 (p. 5) 

 

«À sombra de outra árvore está o João 2 (3,11), o Miguel 3 (3,9), o David (5,0) e o João 

1 (5,2) a escavarem na areia. O Manuel (4,8) chega com um balde e uma pá. Começa a 

bater com a pá no balde para chamar a atenção dos outros, mas sem sucesso. O João 1 

(5,2) vai-se embora. O Manuel (4,8) começa então a encher o balde com areia, enquanto 

que os outros estão a pôr areia para dentro de um carro de mão.» D.E. 1.109 (p. 12) 

 

Na formação de pares nos jogos associativos, como o brincar com um barco na 

areia, observou-se que as crianças do género masculino ao procurarem parceiros, ou ao 

tentarem entrar numa outra atividade em curso, ou para se manterem sozinhas, permite-

nos inferir que a experiência interativa das crianças pode não ser tarefa fácil de 

concretizar. A estas dificuldades podem juntar-se outras que se tornam mais visíveis 

quando, do ponto de vista das crianças, se detalham as heterogeneidades e desigualdades 

biossociais que subjazem às inúmeras possibilidades que as crianças têm de jogar 

estrategicamente com elas para serem aceites, aceitarem, rejeitarem ou para procurarem 

ultrapassar a rejeição. Os jogos de probabilidade positiva de todas as heterogeneidades 

podem não ser suficientes para os processos de negociação, desenvolvimento e 

manutenção de uma atividade coletiva e para o sucesso dos processos de integração social 

entre as crianças (Davies, 1980; Argyle, 1991; Ross & Rogers, 1990). 

 

«…O Rafael (6,0) vem ter com eles e diz-lhes: “Eu estava agarrado naquelas coisinhas. 

Olé” e repete “Olé”, tenta chamar à atenção dos outros gesticulando os braços; contudo, 

os outros ignoram-no. O Eduardo (6,3) e o Francisco (5,9) levantam-se e aproximam-se 

do Miguel 1 (5,9) e do Luís. O Luís (6,2) levanta-se. O Rafael (6,0) pergunta-lhes: “Eu 

posso brincar?”» D.E. 1.84 (p. 9) 
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No jogo associativo, como o brincar nas argolas, verifica-se que este tipo de jogo 

é da preferência das crianças do género feminino. As interações sociais são a base dos 

processos de negociação, participação e aprendizagem social em atividades que facultam 

a apropriação do valor e da qualidade dos espaços, objetos, pessoas, ações e que estão na 

génese e produção de culturas infantis no Jardim de Infância. Como tal, as interações 

sociais são processos de relação, comunicação e identificação que permitem a negociação 

das definições da realidade de cada indivíduo e facilitam a criação de entendimentos 

comuns acerca do significado dos símbolos e ações e a sua aceitação mútua, por bem a 

tornar bem sucedida a ação associativa. 

 

«Nas argolas estavam a Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5) e a 

Andreia (4,9). A Margarida 1 (5,1) pega nas argolas e salta, tenta voltar para de onde 

saiu, mas não consegue. Segura na argola seguinte, a mão escorrega e cai na areia. Sobe 

as escadas de madeira, passa a ponte de madeira.» D.E. 1.41 (p. 5) 

 

«Na ponte passa pela Inês (6,2), pela Andreia (4,9) e pela Margarida 2 (4,5) e coloca-se 

no início da fila. A Mafalda (6,0) já tinha as argolas na mão. A Inês (6,2) fala com a 

Margarida 1 (5,1) e volta para trás a olhar para elas entre as escadas e a ponte a 

responder à Margarida 1 (5,1). A Rita (5,2) sobe as escadas, passa pela Inês (6,2) que 

está na fila.» D.E. 1.42 (p. 5) 

 

«A Mafalda (6,0) salta, a Margarida 2 (4,5) empurra-a ela volta-se e chama à atenção da 

Margarida 2 (4,5), a Margarida 1 (5,1) senta-se no alto e a Mafalda (6,0) larga as argolas 

caindo na areia. A Margarida 1 (5,1) salta do alto e pega nas argolas.» D.E. 1.43 (p. 5) 

 

Nas culturas de pares das crianças, tanto do género feminino como do género 

masculino, existem diferentes tipos de relações que as crianças constroem entre si, 

influenciando os seus estatutos dentro dos grupos. Para as crianças, a amizade, que se 

traduz numa relação simétrica, representa uma fonte de feedback, de sentimentos de 

pertença a grupos específicos e constitui-se como estruturadora da própria personalidade. 

 

O brincar é fundamental para se compreender o envolvimento das crianças como 

membros que simboliza alguém ser parte do grupo (Corsaro, 1997), uma vez que é uma 

forma de fazer e encontrar amigos, desempenhando um papel central no estabelecimento 

de relações de amizade, uma vez que muita construção de significados comuns está no 

cerne das amizades que se desenvolvem durante o brincar (Davies, 1982). 
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Fazer amigos e brincar surgem como sinónimos na forma de as crianças 

participarem e fazerem parte de uma cultura de crianças, uma vez que a dinâmica do 

brincar e do jogo conduzem a ajudam na formação de amizades com base em interesses e/ 

ou perspetivas comuns e/ ou características pessoais. 

 

«O Rafael (6,0), o Eduardo (6,4) e o Francisco (5,9) estão a escavar na areia com as pás, 

o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, chega o Luís (6,2) com uma pá e começa a 

escavar, mas levanta-se de imediato, seguido do Francisco (5,9) e do Rafael (6,0).» D.E. 

1.107 (p. 11) 

 

«Nos baloiços está a Raquel 2 (4,5), a Maria (4,0) e a Margarida 2 (4,6) está a empurrar 

a Maria (4,0).» D.E. 1.108 (p. 12) 

 

No que concerne as crianças procurarem outras com as mesmas características de 

personalidade, na entrevista MD e PA consideram que nem sempre se verifica esse 

comportamento, a educadora MD explica que se as características de personalidade são 

semelhantes, isso leva a que tenham os mesmos gostos e os mesmos interesses em termos 

de brincadeiras, o que faz com que se juntem em grupos com características semelhantes; 

a educadora PA refere que as crianças com as mesmas características procuram-se e 

formam um grupo organizado e coeso porque têm os mesmos interesses, contudo essa 

característica também pode despoletar conflitos precisamente pela sobreposição de 

interesses; no entanto, no questionário PA altera a sua opinião passando a considerar que 

as crianças procuram frequentemente outras com as mesmas características de 

personalidade.  

 

A educadora AS considera que as crianças com as mesmas características de 

personalidade procuram-se frequentemente, o que pode estar relacionado com fatores de 

proximidade social que levam a que tenham gostos e desejos semelhantes, verificou-se 

igualmente que esta educadora também mudou de opinião no questionário tendo passado 

a considerar que as crianças nem sempre procuram outras com as mesmas características 

de personalidade. 

 

«Com os mesmos interesses, portanto aqui se calhar, aqui também algumas vezes 

porque com a mesma personalidade ou com as mesmas características de personalidade 

muitas vezes procuram as mesmas brincadeiras.» E. MD.14 (p. 70) 
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«Acontece muitas vezes, as crianças aproximarem-se entre si por haver uma semelhança 

de posição social ao nível das suas características, não tem nada a ver com as relações 

sociais, procuram-se porque provavelmente encontrarão alguém que, porque tem as 

mesmas características, acaba por ter os mesmos gostos, os mesmos desejos, as mesmas 

ansiedades, pode ser uma boa relação de aproximação, uma boa hipótese de 

aproximação.» E. AS.13 (p. 77) 

 

«Algumas vezes.» E. PA.15 (p. 85) 

 

«Porque por terem as mesmas características, quase que se acabam por se complementar 

e entender melhor, algumas vezes, sim senhora, isso acontece outras vezes, 

precisamente por terem as mesmas características, desentendem-se. Eu acho é que isso 

depende muito é das características.» E. PA.16 (p. 85) 

 

Apenas a educadora MD manteve a opinião dada na entrevista no questionário, 

tanto a educadora AS como a educadora PA mudaram de opinião no questionário, quanto 

à frequência da procura das crianças por outras com as mesmas características de 

personalidade. 

 

«As crianças procuram algumas vezes outras com as mesmas características de 

personalidade.» Q17 MD.3 

 

«As crianças procuram algumas vezes outras com as mesmas características de 

personalidade.» Q17 AS.3 

 

«As crianças procuram muitas vezes outras com as mesmas características de 

personalidade.» Q17 PA.4 

 

Os comportamentos sociais, tanto das crianças do género masculino como das 

crianças do género feminino, são desenvolvidos no contexto das interações. A interação 

da criança com o grupo de iguais pode contribuir positivamente ou negativamente para o 

desenvolvimento cognitivo e sócio-cognitivo. Veja-se as crianças do género feminino que 

escolhem o espaço do comboio de madeira, para partilharem afetos entre si, sentando-se 

ao colo e dando beijinhos, o que revela que as relações sociais positivas e recíprocas são 

responsáveis pelo aumento do bem-estar e da autoestima individual. 
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«…A Inês (6,2) diz adeus com a mão, a Maria (4,0) sai da carruagem a Inês sai também 

e dá-lhe a mão e a Mafalda (6,0) dá-lhe a outra mão, ficando a Maria (4,0) no meio. A 

Inês (6,2) dá um beijinho na mão da Maria (4,0), a Margarida 1 (5,1) assim que as vê 

afastarem dá uma corrida com a garrafa plástica na mão cheia de areia com um ramo e 

anda na frente delas.» D.E. 1.71 (p. 7) 

 

No que se refere às crianças que gostam de ser controladas, procurarem outras 

crianças com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si, 

verifica-se que a educadoras MD, AS e PA partilham todas da mesma opinião na 

entrevista, acontecendo o mesmo no questionário, revelando uma consistência nas 

respostas dadas. MD considera que por vezes, as crianças que gostam de ser controladas 

procuram-se entre si para organizarem brincadeiras mais harmoniosas, sem conflitos, 

uma vez que têm a oportunidade de negociarem as suas ideias e vontades, o que com as 

que controlam nem sempre acontece. AS refere que as crianças que gostam de ser 

controladas embora se procurem umas às outras, têm mais tendência para se juntarem às 

crianças com características de líder, por questões de segurança, uma vez que nem 

necessitam de investir na organização da brincadeira. A educadora PA também é de 

opinião que as crianças procuram outras com as mesmas características, tanto sejam as 

que gostam de controlar, como as que gostam de ser controladas, uma vez que essa 

procura está relacionada com os interesses que têm naquele momento, no que diz respeito 

à brincadeira que se está a desenrolar. 

 

«Também algumas vezes, algumas vezes elas precisam de um ambiente mais ameno daí 

que como não há nenhuma que queira controlar conseguem estabelecer brincadeira a par 

sem grande conflito.» E. MD.13 (p. 70) 

 

«Algumas vezes, embora por outro lado elas procurem precisamente os líderes dos 

grupos porque com eles sentem segurança, alguém que lidera, alguém que dá ordens, 

alguém que controla e então eles sentem-se seguros, aqueles que não têm características 

de líder submetem-se.» E. AS.12 (p. 77) 

 

«Algumas vezes, da mesma forma que acontece com as que gostam de manter o 

controlo.» E. PA.14 (p. 85) 

 

Como já foi referido, todas as educadoras mantêm no questionário, as opiniões 

dadas nas entrevistas, considerando as crianças que gostam de ser controladas nem 
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sempre procuram outras crianças com as mesmas características, para estabelecerem 

relações simétricas entre si. 

 

«As crianças que gostam de ser controladas procuram algumas vezes outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q16 

MD. 3 

 

«As crianças que gostam de ser controladas procuram algumas vezes outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q16 AS. 

3 

 

«As crianças que gostam de ser controladas procuram algumas vezes outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q16 PA. 

3 

 

Brincar é sinónimo de encontros sociais em que a criança tem oportunidade de 

adquirir um sentido de si, assumindo as atitudes das outras crianças em relação a si, num 

contexto social ou num contexto de experiência e comportamento, nos quais as duas estão 

envolvidas (Corsaro & Evaldson, 1998; Goldman & Emminson, 1997; Garvey, 1987). 

Tomar em consideração as perspetivas e o papel do outro, assumindo uma postura que é 

diferente da que habitualmente se tomaria sozinho, sendo uma competência sócio-

cognitiva aprendida no contexto e no decurso dos jogos e brincadeiras, sendo uma 

condição central para estabelecer acordos que permitam, ou não, uma abertura para 

brincar. O brincar é considerado social, livre e autorreferencial para a criança porque 

decorre do protagonismo e automotivação das crianças, ao mesmo tempo que cumpre a 

função de abertura ao outro, facilitando a comunicação entre si. 

 

«A Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0) e a Maria (4,0) vinham da sala. A Margarida 1 

(5,1) trazia a garrafa da água cheia de areia com um ramo e dá-a à Mafalda (6,0), esta 

começa a correr e a Margarida 1 (5,1) também em direção à areia. Na areia a Mafalda 

(6,0) começa a despejar a garrafa e atira-a para trás das costas caindo no chão. A 

Margarida 1 (5,1) começa a subir a escada de madeira e a Mafalda (6,0) corre na sua 

direção e vão para torre junto das argolas. Ao verem a Maria (4,0) que se aproxima das 

escadas a Mafalda (6,0) vem buscá-la dando-lhe a mão.» D.E. 1.76 (p. 8) 

 

As crianças do género masculino e feminino aprendem a manter relações sociais, 

a desenvolver uma compreensão empática e ainda a ajustarem-se às normas sociais 
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através de experiências com outras crianças, com as quais têm uma relação simétrica, o 

que contribui para a aquisição de um repertório comportamental que facilita a 

convivência social, sendo fundamental para o desenvolvimento da criança. 

 

«O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Rafael (5,11) e o Luís (6,1) estão à volta do 

balde do lixo que está ao pé dos arbustos em frente à sala. A bola vai na direção do 

Miguel 1 (5,8), Francisco (5,8), Rafael (5,11) e Luís (6,1).» D.E. 1.47 (p. 5) 

 

«O Miguel 2 (5,8) dá um chuto na bola e esta vai bater no Francisco. O Francisco (5,8) 

pega na bola e atira-a na direção dos outros. O Miguel 2 (5,8) chuta a bola e volta para 

trás para junto do Miguel 1 (5,8), Francisco (5,8), Luís (6,1) e Rafael (5,11). O Miguel 2 

(5,8) fala com o Rafael (5,11) e fica junto deste com o Francisco (5,8), Miguel 1 (5,8) e 

o Luís (6,1).» D.E. 1.48 (p. 5) 

 

«A Mafalda (6,0), a Raquel 2 (4,4), a Rita (5,1) a Andreia (4,9) e a Margarida 2 (4,5) 

estavam todas sentadas em roda na areia. A Margarida 2 (4,5) alisava muito depressa a 

areia. A Raquel 2 (4,4) estava a encher um balde com areia, com a ajuda de uma pá, a 

Mafalda (6,0) batia levemente com o ancinho na areia.» D.E. 1.10 (p. 1) 

 

Quando um grupo de crianças do género feminino deseja brincar nos baloiços, 

mas estes são em número insuficiente para todos os elementos brincarem em simultâneo, 

as crianças inventam um jogo com regras que lhes permitia a participação de todas. 

Verifica-se também que no recreio, os momentos de brincar são deixados à iniciativa das 

crianças, para se envolverem, movimentarem e implicarem nas mais diversas relações e 

interações, nas várias atividades, recursos materiais e humanos disponíveis. No recreio, as 

crianças têm um papel ativo e central na tomada de decisões e na condução das ações, na 

gestão, manutenção e permanência nas/ das atividades, individualmente ou em grupos. 

Nestes momentos, ao adulto coloca-se na retaguarda e assume um papel secundário, 

intervindo quando solicitado para as apoiar na implementação e desenvolvimento das 

suas ações ou em caso de resolução de conflito ou agressão. No recreio são as crianças 

que escolhem para onde querem ir e o que querem fazer num determinado lugar e tempo, 

exercendo plenos poderes na recriação e exploração do contexto. De referir que as 

relações de iniciativa mútua, de maior simetria nas negociações, maior horizontalidade e 

menos hierarquizadas entre as crianças no grupo de pares, não significa que isso seja 

sinónimo de igualdade ou ausência de relações de poder. 
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«A Rita (5,1) começa a andar de baloiço, a Margarida 2 (4,5) está encostada ao baloiço 

a combinar com a Mafalda (6,0) e a Raquel 2 (4,4), um jogo feito com os baloiços. A 

Margarida 2 (4,5) indica com o braço, a direção que a Mafalda deve seguir. A Mafalda 

(6,0) passa e a Margarida 2 (4,5) diz para a Raquel 2 (4,4): “Passa!, Vai para ali!” ao 

mesmo tempo que aponta com o braço. A Raquel 2 (4,4) passa.» D.E. 1.26 (p. 3) 

 

A Margarida 2 (4,5) manda a Rita (5,1) parar: “Para!” A Mafalda (6,0) segura no 

baloiço para ajudar a Rita (5,1) a parar. A Margarida 2 (4,5) sobe para o baloiço. Ambas 

(a Margarida 2 e a Rita) começam em simultâneo a baloiçar para os lados ao mesmo 

tempo. A Mafalda (6,0) passa no intervalo e a seguir passa a Raquel 2 (4,4), …» D.E. 

1.27 (p. 3) 

 

De referir que com os crescentes investimentos do marketing para o público 

infantil como consumidor promissor, a sociedade preocupa-se cada vez mais com a 

exploração da criança pelos meios de comunicação social. A personagem (Homem-

Aranha) é muito usada pelas marcas para conquistar o público infantil, principalmente 

pela publicidade. 

 

Uma criança do género masculino identifica-se com a personagem dos desenhos 

animados (Homem-Aranha), chegando a haver uma identidade e empatia vivenciada com 

as imagens televisivas como se verifica com a utilização de adereços (luvas) e 

posicionando-se em locais mais elevados como a ponte de madeira, o que leva à adoção 

de modelos de comportamento, transferidos da televisão para a vida real, perante os quais 

estabelece relações simétricas ou complementares, no caso de haver aceitação ou de 

rejeição, quando o outro não se identifica com a personagem, o que foi o que aconteceu 

com a criança do género feminino inicialmente através de indicações verbais do seu 

desinteresse, da sua rejeição, como essa estratégia não funcionou, utilizou a agressão, o 

que levou a criança do género masculino a procurar outra criança do mesmo género para 

estabelecer uma relação simétrica, utilizando igualmente o adereço (luvas) para 

estabelecer uma interação. Essa personagem, o herói influencia a criança, uma vez que 

lhe mostra como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar, originando uma empatia com a 

própria criança e que lhe serve de referência para estabelecer interações com outras 

crianças, tanto do mesmo género como de género diferente. 

 

«O Rafael (5,11) veio com as suas luvas vermelhas de Homem-Aranha para o cimo da 

ponte de madeira e estava a gritar: “Homem-Aranha iá!”. A Mafalda (6,0) ia na areia na 
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direção das escadas e diz para o Rafael: “Homem-Aranha, cala-te”. A Mafalda (6,0) ao 

subir as escadas de madeira diz-lhe novamente: “Homem-Aranha, cala-te!” Assim que 

chega junto dele bate-lhe, ele foge pela ponte de madeira. Ele chega ao pé da Rita (5,2) 

e da Margarida 2 (4,5) que estão na ponte de madeira e para.» D.E. 1.53 (p. 6) 

 

«A Mafalda (6,0) ao chegar ao pé dele bate-lhe outra vez e ele defende-se com as mãos. 

Ele vai para ao pé das argolas e a Mafalda (6,0) vai também. O Rafael (5,11) segura nas 

argolas e cai no chão e vai mostrar as luvas ao Luís (6,1). O Luís (6,1) corre, o Rafael 

(5,11) vai atrás dele e entram na sala.» D.E. 1.54 (p. 6) 

 

Querendo estar onde a ação está (Sutton-Smith, 1986), as crianças estão 

permanentemente a observarem-se, a escutarem-se e a comentarem-se a si, aos outros e às 

situações ou a movimentarem-se de uns grupos para os outros, de umas áreas para as 

outras (ou de uns espaços para os outros), à semelhança dos grupos nómadas que se 

deslocam em busca de recursos dispersos por territórios vastos, sem que com isso, o 

momento de brincar enquanto fluxo de atividade (Strandell, 1997) revele quebras de 

ritmo ou ruturas na circulação delas pelo espaço. Através do brincar, as crianças 

alicerçam ordens sociais o que permite interpretar as funções de socialização do brincar 

como meios através dos quais as crianças aprendem acerca dos sistemas cognitivo e 

afetivo de uma cultura particular. O brincar permite compreender a indissociabilidade 

entre a cultura de pares, a organização do grupo de crianças e a construção da (s) suas (s) 

ordem (ens) social (ais). 

 

O brincar como prática cultural reflete os valores, as realizações da cultura das 

crianças e fornece-lhes oportunidades para experimentarem, exercitarem e adquirirem 

atitudes, comportamentos e conhecimentos valorizados culturalmente, onde as crianças 

aprendem as suas regras e identificam os tipos e as formas estruturais das brincadeiras 

(Corsaro, 1997) e produzem os seus processos de relações interpessoais. 

 

«…O David (5,0) tenta pegar no carro de mão cheio de areia, mas não consegue.» D.E. 

1.117 (p. 13) 

 

«…Entretanto, o João 1 (5,2) vem ter com o David (5,0) com um balde e uma pá. O 

David (5,0) pede ajuda ao João 1 (5,2) para levar o carro de mão cheio de areia.» D.E. 

1.118 (p. 13) 
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«Os dois tentam pegar no carro de mão mas não conseguem, trocam de posição e os 

dois conseguem arrastar o carro de mão. O David (5,0) começa a tirar areia de dentro do 

carro com a pá. O João 1 (5,2) observa-o, arrastam novamente o carro mais um pouco. 

Ambos começam a tirar areia de dentro do carro com as pás.» D.E. 1.119 (p. 13) 

 

«Deixam o carro e o João 1 (5,2) corre para junto do Manuel (4,8) que está com a bola, 

e o David (5,0) segue-o. O Manuel (4,8) chuta a bola para o Miguel 3 (3,9). O David 

(5,0) pega num braço do Manuel (4,8) e tenta-o puxar na direção do carro de mão.» D.E 

1.120 (p. 13) 

 

«O Miguel 3 (3,9) chuta a bola e o Manuel (4,8) vai a correr na direção da bola. O 

David (5,0) e o João 1 (5,2) aproximam-se do Miguel 3, o Miguel 3 (3,9) vira-lhes as 

costas, torna a virar. O Manuel (4,8) passa com a bola e o Miguel 3 (3,9) vai atrás; o 

David (5,0) segue-os, mas fica parado enquanto o Miguel 3 (3,9) se afasta.» D.E. 1.121 

(p. 13) 

 

No jogo paralelo, a criança imita o comportamento do outro, uma vez que ela 

brinca junto de outras crianças, mas não com elas. De referir que este tipo de jogo surge 

apenas nas crianças do género feminino, que procuram outras crianças do mesmo género; 

porém não interagem entre si, nem apresentam vontade de interagir entre si, este jogo 

paralelo acaba por se transformar para uma criança num jogo solitário e para outra num 

jogo de espectador. 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a 

Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola 

saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola.» 

D.E. 1.91 (p. 9) 

 

No jogo de espectador verificou-se que as crianças do género masculino gostam 

de observar outras crianças do mesmo género que se encontram inseridas em diferentes 

grupos de brincadeiras, para seguidamente escolherem o grupo em que estarão 

interessadas em participar na brincadeira; mas, o jogo de espectador não se encontra 

presente apenas em crianças do género masculino, ele também se encontra presente me 

crianças do género feminino que observam outras crianças do mesmo género enquanto 

brincam. 
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«…o David (5,0) dirige-se para o grupo do Eduardo (6,4), observa-os à distância, vai ter 

com o Miguel 1 (5,9), mas este afasta-se.» D.E. 1.122 (p. 13) 

 

«A Margarida 1 (5,2), a Mafalda (6,1) e a Raquel 1 (6,4) estão ao pé do muro, onde 

foram feitas pinturas murais, pelas crianças do primeiro ciclo que frequentam a Oficina 

da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Essas pinturas são o autorretrato 

das crianças que frequentam a referida Oficina. A Mafalda (6,1) toca na pintura de uma 

criança, a Margarida 1 (5,2) imita-a tocando na mesma pintura. A Mafalda (6,1) toca na 

pintura do lado, a Margarida 1 (5,2) toca também; a Mafalda (6,1) toca noutra pintura 

que fica na extremidade da parede, a Margarida 1 (5,2) segue-a e toca nessa figura, a 

Mafalda (6,1) volta para a primeira pintura em que tocou, a Margarida 1 (5,2) toca em 

todas as pinturas que estão na parede até chegar à primeira que tocou; a Raquel 1 (6,4) 

fica a observá-las.» D.E. 1.110 (p. 12) 

 

Este jogo de espectador permite-lhes observar como as outras crianças agem numa 

determinada situação, para posteriormente reproduzirem o que observaram, dando-lhes 

mais segurança e mais possibilidades de sucesso quando participarem na brincadeira. Por 

outro lado, as crianças consideram a hipótese de fazerem parte desse grupo de pares ou 

não, pois observam que tipo de interações se estabelece entre os seus membros de modo a 

fazerem uma opção entre irem para um grupo onde predomina uma relação 

complementar ou uma relação simétrica. 

 

«…O Miguel 3 (3,8) (…) Encosta-se a um tronco de madeira e vê o João 1 (5,1) a tirar 

uma pistola de brincar à outra criança da SCMM, o outro estica o braço para agarrar a 

sua pistola.» D.E. 1.28 (p. 3) 

 

«…o David (5,0) dirige-se para o grupo do Eduardo (6,4), observa-os à distância, vai ter 

com o Miguel 1 (5,9), mas este afasta-se.» D.E. 1.122 (p. 13) 

 

«…A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a 

ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola saírem.» D.E. 1.88 (p. 9) 

«A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola.» 

D.E. 1.91 (p. 9) 

 

Quanto ao jogo solitário, verificou-se um interesse principalmente por parte das 

crianças do género feminino; no entanto apesar de haver uma preferência mais 

significativa das crianças do género feminino, não significa que não esteja igualmente em 

crianças do género masculino. No jogo solitário as crianças preferem brincar sozinhas, 
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não demonstrando intenção de brincarem com outras crianças do mesmo género ou de 

género diferente do seu. 

 

«O Miguel 2 (5,9) continua a andar de baloiço.» D.E. 1.85 (p. 9) 

 

«A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. …» D.E. 1.88 (p. 9) 

 

«…A Margarida 1 (5,1) está sentada sozinha na torre, fazendo os gestos de conduzir um 

carro e o som do carro a acelerar. A Mafalda (6,0) vai ter com ela e empurra-lhe as 

pernas.» D.E. 1.78 (p. 8) 

 

«…a Andreia (4,9) a encher sozinha um balde de areia, …» D.E. 1.27 (p. 3) 

 

«…A Andreia (4,9) continua a brincar sozinha com o balde na areia.» D.E. 1.36 (p. 4) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Os contextos de vida da criança, têm-se alterado rápida e profundamente nas 

últimas décadas. Ainda que a família constitua um ponto de referência fundamental, a 

educação tem-se expandido em larga escala, para além do âmbito familiar, o que tem 

levado a criança a estabelecer uma multiplicidade de interações, sendo profundamente 

afetada pelo mundo social em que se desenvolve. 

 

A vida quotidiana, em contextos formais e informais, estimula a(s) criança(s) 

permanentemente e, desde os primeiros anos, já lhe(s) é requerido um domínio de várias 

competências, muitas das quais decisivas, para satisfazerem as suas necessidades 

biológicas, motoras, cognitivas, psicológicas e sociais: o corpo, que inicialmente lutava 

contra a lei da gravidade para manter-se ereto, passa a desafiá-la correndo, saltando, 

rodopiando; as mãos que mal conseguiam alcançar um objeto imóvel, aventuram-se a 

lançar, com grande precisão, pedras e bolas em alvos ou a receber objetos vindos de 

diferentes direções; a energia gasta e a atenção voltada para a realização de uma 

habilidade simples são, mais tarde, utilizadas na combinação de várias habilidades 

simultâneas. Nessa perspetiva, o movimento assume um papel fulcral, tornando-se o 

centro da vida ativa das crianças, ao dar-lhes autonomia nas mais simples e diferentes 
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situações do seu dia a dia e ao permitir-lhes construir, desconstruir e reconstruir 

permanentemente interrelações com o meio (os espaços físicos, os objetos) e com os 

outros. 

 

Os anos pré-escolares caracterizam-se pela aquisição, intensa e vigorosa, de um 

amplo espectro de habilidades motoras que lhes possibilitarão um domínio do corpo de 

forma gradual. O movimento realizado naturalmente pelas crianças pode faze-las 

conquistar muito do que precisam para crescer e desenvolver, mas parte dessa conquista 

depende do que lhes é proporcionado no seu ambiente pelos adultos responsáveis pela sua 

educação. Nessa premissa, a variedade de experiências motoras vivenciadas em tenra 

idade, aliada à qualidade de espaços e a materiais a serem utilizados, a situações 

pedagógicas que utilizem o jogo como meio educativo e à intervenção de um professor 

que realmente conheça e considere as características e as necessidades das crianças, 

podem configurar-se como uma oportunidade ímpar nesse processo.  

 

Nesta etapa da vida, as crianças estão ativamente envolvidas na exploração e na 

experimentação das suas capacidades motoras para dar conta dos desafios impostos pelo 

meio; por isso, a aprendizagem deve ser potencializada, de maneira a que a aquisição e o 

aperfeiçoamento de uma ampla base de habilidades seja alcançadas através de 

oportunidades oferecidas em projetos de educação física. 

 

Durante as aulas de educação física, as experiências vivenciadas em grupo, trazem 

múltiplos benefícios para a criança, uma vez que vão sendo construídas relações entre os 

pares. As aulas de educação física encorajam a comunicação e a confiança da criança em 

si mesma. Através das atividades físicas, a criança atinge a autoestima e motivação para 

participar, por outro lado, permitem à criança perceber as suas capacidades e limitações. 

 

Os grupos sociais em que participam, contribuem para a aquisição competências e 

promovem a autoestima e o autoconceito da criança, assim como lhe permitem 

desenvolver a autonomia, a liderança, a capacidade de comunicação, o confrontar-se com 

os seus limites e com as suas qualidades, melhorar as competências de adaptação social, 

sendo-lhe possibilitado vivenciar experiências diversificadas. 

 



__________________________________    CAPÍTULO V  ____________________________________ 
 

627 

«Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipa três 

crianças.» D.E. 1.230 (p. 21) 

 

«A educadora prepara o ginásio com o material necessário para a realização desta 

atividade.» D.E. 1.251 (p. 23) 

 

«Para chefes de equipa a educadora escolhe o David (5,0), a Andreia (4,10) e o João 2 

(4,0).» D.E. 1.253 (p. 23) 

 

Quando uma criança do género masculino considera que outra criança do mesmo 

género não possui um desenvolvimento motor adequado, e iria pôr em causa o resultado 

da sua equipa, tenta afastá-lo, empurrando-o com as mãos e falando alto de maneira a 

intimidá-lo, para que procure outra equipa; no entanto, a agressividade não se verifica 

apenas em crianças do género masculino, encontrando-se também presente em crianças 

do género feminino, verifica-se que a agressividade surge numa relação interpessoal, no 

contexto de grupo de pares. As características individuais do dominado podem convidar 

ou suscitar a dominação. As crianças consideradas como dominadas, podem-se apresentar 

como passivas, tendo dificuldades em se defenderem nas interações de/em grupo. As 

crianças que ocupam altas posições sociais no grupo de iguais (líderes) podem mostrar 

altos níveis de agressividade. O líder pode ajudar os seus amigos mais vulneráveis, o que 

revela que uma criança agressiva pode ser protetora para com uma criança mais 

vulnerável e agressiva para com outra também considerada agressiva mas que não é líder. 

Por outro lado, a hierarquia também se verifica na avaliação que as crianças fazem das 

competências das outras crianças: neste sentido, as competências constituem uma forma 

de se localizarem e serem localizadas na organização social do grupo de crianças. 

 

«Atrás da Mafalda (6,1) colocaram-se o Eduardo (6,4), o Francisco (5,9), o Miguel 1 

(5,9), o Luís (6,2), o João 2 (3,11), o Rafael (6,0); o David (5,0) tenta ir para trás do 

Rafael (6,0), mas o Rafael (6,0) empurra-o com as mãos, fala alto com ele, torna a 

empurrá-lo mas desta vez, o David (5,0) também empurra o Rafael (6,0), o Rafael (6,0) 

torna a empurrá-lo, não se apercebendo os dois que a fila se tinha deslocado para o 

lado.» D.E. 1.232 (p. 21) 

 

«A educadora coloca a Margarida 1 (5,1) na ponta do lado direito do campo, atrás dela 

está a Bruna (5,5), a Inês (6,3), o David (5,0), a Rita (5,2) e a Margarida 2 (4,6); eles 

olham todos para os outros, o David (5,0) fala com a Margarida 2 (4,6), ela estica o 

braço como se fosse para lhe dar um estalo, mas não chega a dar.» D.E. 1.238 (p. 22) 
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«A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço.» D.E. 1.239 (p. 22) 

 

Quando o adulto coloca uma criança numa situação complementar que 

experiência apenas situações simétricas, verifica-se que esta não sabe como agir. As 

crianças ao desenvolverem ações comuns com outras crianças para que, enquanto atores 

sociais localizados na cultura de pares, elas possam constituir-se como grupo de pertença, 

não se dispensa o papel que aí assume a socialização entre crianças. Isso significa 

reconhecer as interações e as relações sociais e o seu caráter de práticas culturais 

estruturantes de regularidades sociais, uma vez que produzindo e reproduzindo rotinas de 

ação no quotidiano do Jardim de Infância, permitem tornar aquele mundo familiar, 

recorrente, predictível, objeto por isso mesmo, de intervenções discursivas e práticas, 

inovadoras e criativas que o tornam altamente flexível, adaptável e transformável 

(Giddens, 1984, 2000; Reynaud, 1998; Conein, 1998; Dubuisson, 1998; Burns & Flam, 

2000). 

 

«O Manuel (4,8) vai-se pôr ao lado da Mafalda (6,1) com as mãos atrás das costas, a 

seguir vai para ao pé da Margarida 1 (5,1), dá a volta por detrás da fila da Margarida 1 

(5,1), vai para o fim da fila da Mafalda (6,1), aí põe a mão esquerda na anca e vai-se 

colocar ao lado da Margarida 1 (5,1), atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5). A Rita (5,2) 

está a apontar para o Manuel (4,8), ao mesmo tempo que ouve a Educadora.» D.E. 

1.234 (p. 22) 

 

Quando uma criança do género feminino se desequilibra e cai, magoando-se, 

procura outras crianças do género feminino para lhe darem afeto. As outras crianças do 

género feminino reagem ao pedido de necessidade afetiva de uma forma empática. A 

empatia pressupõe uma relação simétrica baseada na identificação e reconhecimento de 

emoções, existindo uma interdependência entre a competência emocional e a 

competência social; assim, as crianças com maior conhecimento das emoções respondem 

de forma mais positiva aos pares, mostrando empatia e preocupação com os outros, 

verifica-se que o conhecimento das emoções facilita as interações sociais e as relações 

interpessoais em especial, as relações simétricas. 

 

«A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço.» D.E. 1.239 (p. 22) 
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«A Rita (5,2) vira-se para a Margarida 2 (4,6) e para a Raquel 2 (4,5), a Margarida 2 

(4,6) fala com a Rita (5,2), a Raquel 2 (4,5) passa a mão esquerda pelos olhos e a seguir 

a mão direita, a Margarida 2 (4,6) segura na mão esquerda da Raquel 2 (4,5) e mostra-a 

à Rita (5,2), isto porque a Raquel 2 (4,5) tinha caído, a Margarida 2 (4,6) põe a sua mão 

esquerda em cima da mão esquerda da Raquel 2 (4,5).» D.E. 1.242 (p. 22) 

 

Quando as crianças das equipas começam a jogar, as restantes aguardam pela sua 

vez, tanto as crianças do género feminino como do género masculino, incentivam a 

criança da sua equipa que se encontra a jogar, saltando e gritando, como forma de a 

estimular a terminar o mais rápido possível, de forma a equipa sair vencedora. Através 

dos jogos, o educador pode trabalhar a resolução de conflitos, o desenvolvimento de 

sentimento de grupo, a cooperação, as relações simétricas, apesar de nos jogos haver 

implícita a ideia de hegemonia, de competição característica das relações complementares, 

assim, através da educação física, o educador encontra-se perante dois tipos de interação 

que alternam entre si, mediante o desenrolar da atividade e que permitem à criança poder 

experimentar no decorrer do jogo, onde a criança é a base da construção do conhecimento 

e o educador deixa de ser o controlador do conteúdo, podendo a criança vivenciar 

relacionamentos verticais e horizontais. 

 

«O grupo da Mafalda (6,1) começa a saltar e a gritar pelo nome da Mafalda.» D.E. 

1.248 (p. 23) 

 

«A seguir o grupo do Manuel (4,8) também começa a gritar pelo nome do Manuel, 

quando o Manuel (4,8) passa o pano ao Miguel 3 (3,9), a intensidade diminui.» D.E 

1.249 (p. 23) 

 

 

SALA DE AULA 

 

Na sociedade portuguesa, verifica-se que as crianças de idades entre os 3 e os 6 

anos, encontram-se no sistema educativo, mais precisamente no Jardim de Infância. Tal 

deve-se à crescente importância do Jardim de Infância na constituição da infância 

moderna pelo facto de, ao organizar a vida quotidiana das crianças, localizando e 

regularizando as suas práticas sociais, desempenha um papel importante na construção 
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social, em que as idades pré-escolares são reconhecidas como idades educativas (Gomes, 

1986; Ferreira, 2000; Vilarinho, 2000). 

 

Por outro lado, a institucionalização das crianças destas idades, sendo um dos 

factos mais visíveis da realidade atual e da tendência globalizante que assume o ano que 

antecede a entrada no Primeiro Ciclo do Ensino Básico (Bairrão, 1997; Vilarinho, 2002), 

permite considerar que uma das maiores mudanças nos mundos da infância de idade pré-

escolar ocorre quando as crianças passam a frequentar regularmente o Jardim de infância, 

esta institucionalização marca um momento em que quotidianamente elas permanecem 

num (outro) contexto espaço-tempo organizado para as crianças por um outro adulto, a 

educadora; marca também um momento em que as crianças permanecem 

quotidianamente num mesmo espaço e tempo com outras crianças, meninas e meninos, 

mais ou menos da mesma idade, participando no designado grupo de pares. 

 

A entrada das criança no Jardim de Infância coloca-as numa situação singular face 

a: a) outras crianças, uma vez que só muito raramente, no início do ano, o conjunto das 

crianças que se passa a encontrar numa sala de Jardim de Infância, independentemente 

dos seus percursos institucionais, já se conhecerá na totalidade; b) outros adultos, pois as 

crianças passarão a re(estabelecer) uma relação com a educadora e a auxiliar da ação 

educativa; c) outro(s) espaço(s), tempo(s), objetos e atividades, em que as crianças 

passam a permanecer diariamente num contexto organizado e a funcionar de maneira 

diferente do espaço doméstico; d) outras relações sociais, pois a permanência no Jardim 

de Infância obriga-as à interação face-a-face com os outros, pelo que as experiências 

familiares da criança são confrontadas com as conceções dos pares e dos adultos. 

 

«…Na mesa redonda superior esquerda ficou o Miguel 3 (3,8), a Raquel 2 (4,5), o João 

2 (3,10), o João 1 (5,1) e a Rita (5,1). Na mesa inferior esquerda ficou a Inês (6,2) por 

sua opção.…» D.E. 1.124 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada superior direita está a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5), a Raquel 

1 (6,3), o Miguel 2 (5,8) e a Margarida 1 (5,1).» D.E. 1.125 (p. 13) 

 

«Na mesa quadrada inferior direita está o Rafael (5,11), o Luís (6,1), o Manuel (4,7), O 

Francisco (5,8), O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8).» D.E. 1.126 (p. 13) 
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«…Passa o Miguel 1 (5,8) para ir mostrar à Ana a sua capa e o Miguel 2 (5,8) já está a 

arrumar a sua capa no armário.» D.E. 1.128 (p. 14) 

 

«…O Rafael (5,11) mostra o seu desenho ao Miguel 1 (5,8) que está sentado no seu lado 

direito….» D.E. 1.133 (p. 14) 

 

Na sala de Jardim de Infância, existem sistemas de regras estabelecidos ao nível 

dos espaços, tempos, objetos e atividades que intervêm nas condições e possibilidades de 

desenvolvimento da ação e interação social (Boltanski & Thévenot, 1991). 

 

«…A Bruna (5,4) arruma o marcador junto com os outros, o David (4,11) que tem uma 

prótese levanta-se para pôr o marcador que estava a utilizar junto dos outros, na caixa; 

mas a Margarida 2 (4,5) pousa primeiro o seu marcador e retira a caixa dos marcadores 

da mesa segurando-a junto ao seu corpo. O David (4,11) sai do seu lugar e aproxima-se 

da Margarida 2 (4,5), indo pôr o marcador que tinha na sua mão, dentro da caixa que 

estava junto do corpo da Margarida 2 (4,5), escolhe a cor que pretende e retira o 

marcador verde, deslocando-se novamente para a sua cadeira, senta-se e continua a 

pintar.» D.E. 1.140 (p. 14) 

 

Na sala, os momentos/ tempos do adulto-educadora decorrem da iniciativa da 

educadora e implicam uma relação formal com o grupo de crianças. A educadora tem um 

papel ativo e central, quer pela sua presença direta, quer pela sua presença indireta 

através de regras implícitas que se dirigem a todas as crianças, refletindo relações de tipo 

vertical, hierarquias que implicam diferenças substanciais entre o poder dos adultos e as 

crianças, na capacidade de tomarem a iniciativa, manipularem ou dominarem e, de um 

modo geral, para exercerem um controlo e uma autoridade sobre o grupo social infantil. 

 

«O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8). O Francisco (5,8) pede ao 

Luís (6,1) que lhe faça um desenho no seu papel e dá-lhe o marcador, levanta os braços, 

abana-os e olha para a educadora PA, o David (4,11) vira a cabeça e olha também para a 

educadora PA. O Francisco (5,8) baixa a cabeça, põe as mãos ao nível da cara e olha 

fixamente para o papel. O David (4,11) olha para eles, vira a cabeça para olhar para a 

educadora e volta a virá-la no sentido do Luís (6,1) e do Francisco (5,8).» D.E. 1.151 (p. 

15) 

 

A presença do adulto faz-se sentir com maior preponderância nas áreas de 

atividades em que as crianças, individualmente ou em pequenos grupos, desenvolvem as 
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atividades; daí que as atividades e as relações sejam limitadas no espaço e no tempo 

empreguem frequentemente formas de equipamento fixo, com mesas e cadeiras onde 

ocorrem ocasiões sociais que propiciam o contexto estruturador onde existe um padrão de 

conduta como o apropriado. 

 

«Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 1 (5,1), a Raquel 1 (6,4), o Luís 

(6,2), a Mafalda (6,1) e a Inês (6,2). Estão todas a preencher o seu dossier individual, à 

exceção do Luís (6,2) que já está a fazer o desenho.» D.E. 1.184 (p. 18) 

 

«Na mesa redonda superior esquerda está o João 2 (3,11), a Maria (4,0), a Raquel 2 (4,5) 

e o Eduardo (6,3). Apenas o João 2 (3,11) e a Maria (4,0) é que estão a preencher o seu 

dossier individual, tanto o Eduardo (6,3) como a Raquel 2 (4,5) já estão a fazer o 

desenho.» D.E. 1.185 (p. 18) 

 

Quanto às relações que uma criança estabelece serem o resultado da influência do 

Jardim de Infância, verifica-se na entrevista que apenas a MD considera que esse 

resultado se deve frequentemente à influência do estabelecimento de ensino, pois 

considera que o grupo de crianças determina as relações das crianças entre si. As 

restantes educadoras (AS e PA) apresentam pontos de vista distintos entre si, para AS, 

consoante as crianças passam muito ou pouco tempo inseridas no grupo, assim são 

influenciadas por este para estabelecerem determinadas relações entre si; no entanto, para 

PA o Jardim de Infância representa um papel determinante nas relações, embora o que a 

criança traz da família assim como as suas características individuais têm influências 

semelhantes. 

 

«Também muitas vezes.» E. MD.48 (p. 74) 

 

«Porque num determinado grupo são criadas, uma determinada dinâmica que é 

importante no estabelecer dessa conduta.» E. MD.49 (p. 74) 

 

«Algumas vezes.» E. AS.48 (p. 82) 

 

«As rotinas do Jardim de Infância e o tempo que a criança passa, naturalmente que 

determina e condiciona as atitudes que ela tem.» E. AS.49 (p. 82) 

 

«Podem ser algumas vezes, é o primeiro grupo social em que a criança se insere, às 

vezes é o primeiro grupo fora do seio familiar e portanto é natural que isso algumas 
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vezes possa acontecer mas lá está, também tem muito a ver com o meio familiar, com as 

características individuais de cada um, portanto, há tantos fatores que esse poderá ser 

mais um.» E. PA.55 (p. 90) 

 

À exceção da educadora MD que apresentou na entrevista uma opinião mais 

diferenciada, todas as educadoras manifestaram o mesmo ponto de vista no questionário, 

o que revelou uma unanimidade ao considerarem que as relações que uma criança 

estabelece são por vezes, o resultado da influência do Jardim de Infância. 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado da influência do 

Jardim de Infância.» Q31 MD.3 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado da influência do 

Jardim de Infância.» Q31 AS.3 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado da influência do 

Jardim de Infância.» Q31 PA.3 

 

As crianças do género feminino revelam ter um conhecimento das rotinas diárias 

do Jardim de Infância, assim como um conhecimento do tipo de interações que se 

estabelecem nos diferentes espaços do estabelecimento de ensino. O adulto ao definir 

uma hierarquia implícita de regras de sequência e critérios, cria o contexto que a criança 

irá recriar e explorar, tendo a criança poder/ escolha sobre o que seleciona e como 

estrutura movimentos e relações sociais (Bernstein, 1996). 

 

«A Margarida 1 (5,1) termina de fazer as atividades da sua capa individual, levanta-se e 

vai arrumar a capa no armário.» D.E. 1.200 (p. 19) 

«A Inês (6,2) pergunta à educadora: “Paula, vamos ao parque?”. A educadora abana-lhe 

afirmativamente com a cabeça e diz: “Vamos”» D.E. 1.201 (p. 19) 

 

«A Andreia (4,9) termina, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário e regressa com a 

folha de desenho.» D.E. 1.206 (p. 20) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

revelam conhecer as rotinas da sala, uma vez que realizam autonomamente a sequência 

das atividades, o preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo que se encontra no 

dossier individual; confirmação junto do adulto, do raciocínio lógico-matemático, 
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envolvido na atividade; arrumação do dossier individual; buscar folha de papel A4 para a 

realização do desenho. 

 

A rotinização das atividades do quotidiano no jardim de Infância, contribui para 

que o grupo se autoestruture na partilha da comunicação e saberes, na rotinização, a 

sequência é repetida vezes sem conta (Corsaro, 1985, 1986, 1988, 1993, 1997). 

 

«O Luís (6,1) é o primeiro a terminar o seu trabalho individual, o Rafael (5,11) apressa-

se a fechar a sua capa. O Luís (6,1) levanta-se e dirige-se para a Animadora Ana, põe a 

sua capa à cabeça, pois nesta altura do ano letivo já está pesada. Espera que a Ana ajude 

a Raquel 2 (4,4); entretanto o Rafael (5,11) chega junto dele e fica também à espera. A 

seguir chega o Eduardo (6,3), já a Ana verifica a capa do Luís (6,1).» D.E. 1.127 (p. 13) 

 

«O Luís (6,1) regressa à mesa coma folha para começar a fazer o desenho, pois já 

mostrou a capa à Ana (animadora) e a arrumou no armário, onde estão também as folhas 

para fazer o desenho.» D.E. 1.129 (p. 14) 

 

«…A Rita (5,2) e a Andreia (4,9) estão a preencher o seu dossier individual….» D.E. 

1.143 (p. 15)  

 

«A Inês (6,2) termina e vai arrumar o dossier no armário.» D.E. 1.166 (p. 17) 

 

«A Margarida 2 (4,5) pega na capa, levanta-se e vai arrumá-la no armário.» D.E. 1.169 

(p. 17) 

 

«Na mesa da Margarida 2 (4,5), apenas ela ainda não terminou de preencher a sua capa 

individual, todos os outros já estão a fazer o desenho.» D.E. 1.156 (p. 16) 

 

«Na mesa redonda superior esquerda está o João 2 (3,11), a Maria (4,0), a Raquel 2 (4,5) 

e o Eduardo (6,3). Apenas o João 2 (3,11) e a Maria (4,0) é que estão a preencher o seu 

dossier individual, tanto o Eduardo (6,3) como a Raquel 2 (4,5) já estão a fazer o 

desenho.» D.E. 1.185 (p. 18) 

 

«A Raquel 1 (6,4) termina as atividades do seu dossier e vai arrumá-lo no armário.» D.E. 

1.188 (p. 18) 

 

«A Mafalda (6,1) pega na folha de desenho e dirige-se para o seu lugar.» D.E. 1.192 (p. 

19) 
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«O Manuel (4,7) e a Maria (4,0) terminam também as suas atividades da capa individual 

e vão arrumar o dossier no armário, cada um tira uma folha de desenho que está no 

armário. O Manuel (4,7) dirige-se para o seu lugar. A Maria (4,0) fica à espera que o 

João 2 (3,11) arrume o seu dossier no armário e tira uma folha de desenho para ele.» 

D.E. 1.203 (p. 19) 

 

«Na mesa redonda superior esquerda a Raquel 2 (4,4) trás a folha para fazer o desenho, 

o João 2 (3,10) vem logo atrás dela com a sua folha. A Ana (animadora) verifica que a 

capa do Miguel 3 (3,8) ao seu lado, este levanta-se e vai buscar uma folha para fazer um 

desenho, chega à mesa com a folha na mão e mostra-a aos outros, pousa-a na mesa e vai 

arrumar a capa no armário.» D.E. 1.135 (p. 14) 

 

Relativamente à frequência de um determinado Jardim de Infância decidir o tipo 

de relações que a criança estabelece com as outras, as educadoras divergem umas das 

outras, para MD uma criança que consiga estabelecer boas relações sociais consegue 

integrar-se num grupo independentemente da estrutura do mesmo ou do tipo de crianças 

que o compõem; no entanto, MD altera significativamente a sua opinião no questionário, 

uma vez que passa a considerar que o tipo de Jardim de Infância é frequentemente 

determinante nas relações estabelecidas pela criança. 

 

«Não, muito raramente na minha opinião, porque um menino que saiba relacionar-se 

que tenha uma relação positiva com outros meninos, integrado noutro grupo, consegue 

tê-la na mesma.» E. MD.46 (p. 74) 

 

«A frequência de um determinado Jardim de Infância determina muitas vezes o tipo de 

relações que a criança estabelece com outras.» Q29 MD.4 

 

 AS é a única educadora que apresenta consistência na sua opinião, mantendo o 

seu ponto de vista tanto na entrevista como no questionário, uma vez que considera que o 

tipo de relações que as crianças estabelecem com os outros pode ser determinante, uma 

vez que a organização dos grupos pode obedecer a regras diferentes e isso pode ser uma 

condicionante das relações sociais das crianças.  

 

«Talvez aconteça algumas vezes até porque havendo um Jardim de Infância em que há 

grupos heterogéneos que provoca um determinado padrão de relações sociais, 

comparativamente a um Jardim de Infância em que há grupos homogéneos, que 
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provocam um outro padrão de relações sociais, algumas vezes isso acontece.» E. AS.45 

(p. 81) 

«A frequência de um determinado Jardim de Infância determina algumas vezes o tipo de 

relações que a criança estabelece com outras.» Q29 AS.3 

 

PA altera igualmente a sua opinião dada na entrevista, quanto ao tipo de relações 

estabelecidas pela criança, sendo estas determinadas pelas características institucionais, 

PA explica que a organização e as regras de um determinado Jardim de Infância podem 

ter influência nas relações sociais que a criança estabelece com o restante grupo. No 

questionário, passa a considerar que a frequência de um determinado tipo de Jardim de 

Infância nem sempre determina o tipo de relações que a criança estabelece com as outras, 

tendo o seu ponto de vista apresentado no questionário, aproximado da educadora AS. 

 

«Pode, pode acontecer dependendo da metodologia e da filosofia educativa do Jardim 

de Infância, portanto, algumas vezes sim.» E. PA.52 (p. 90) 

 

«A frequência de um determinado Jardim de Infância determina algumas vezes o tipo de 

relações que a criança estabelece com outras.» Q29 PA.3 

 

As crianças do género masculino, durante a realização das atividades programadas 

pelo adulto, transformam-nas em brincadeira com os materiais que estão a utilizar, as 

crianças criam atividades baseadas no ato de brincar, na imaginação e na interpretação da 

realidade de uma forma própria dos grupos infantis. A constante atividade das crianças, 

as apropriações de elementos do meio sócio-cultural só confirmam as suas culturas de 

pares, onde se verifica a existência de relações baseadas na igualdade e também na 

diferença. 

 

«O Manuel (4,7) tenta novamente tirar a tampa do marcador do Luís (6,1) e este 

consente que ele a tire, ri-se para o Manuel (4,7), pega na tampa e põe-a na caixa dos 

marcadores, o Manuel (4,7) estica-se para ir buscar a tampa mas não consegue chegar-

lhe, então o Luís (6,1) tira-a da caixa e dá-a ao Manuel (4,7) que a põe novamente no 

marcador vermelho e mostra ao Luís. O Luís (6,1) tenta tirar a tampa, mas o Manuel 

(4,7) evita e é ele próprio Manuel (4,7) que a tira. A seguir, o Manuel (4,7) pergunta ao 

Luís: “Qual é a parte mais forte (do marcador)?» D.E. 1.173 (p. 17) 

 

«O Luís (6,1) toca na mão direita do Manuel (4,7) e este tira a tampa que está na sua 

mão direita e ri.» D.E. 1.174 (p. 17) 



__________________________________    CAPÍTULO V  ____________________________________ 
 

637 

«A seguir, o Manuel (4,7) tira a tampa do marcador e começa a pintar na sua folha de 

desenho, põe a tampa em cima da tampa que está na parte exterior do marcador, volta a 

pintar e mostra ao Luís (6,1). Tira a tampa extra, põe-a no bico do marcador, tira a que 

estava na extremidade e coloca-a em cima da que estava no bico e arruma-a na caixa 

dos marcadores e tira outro marcador, desta vez de cor azul e pinta com ele.» D.E. 1.175 

(p. 18) 

 

«Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 2 (4,5), o David (4,11), a Mafalda 

(6,0), o João 2 (3,11) e o Miguel 2 (5,8).» D.E. 1.162 (p. 16) 

 

As crianças do género feminino estabelecem relações complementares com 

crianças do género masculino quando estas quebram as regras pré-estabelecidas, 

dialogando, levando-o a cumprir as regras, o que revela já terem as regras interiorizadas e 

as aplicarem sempre que necessário. As crianças estão implicadas numa construção social 

referenciada com o mundo adulto e com a ordem institucional definida pela educadora, 

nesse processo as crianças apropriam-se interpretativa, seletiva e criativamente desse 

mundo adulto e da ordem institucional quando procuram dar um sentido para si. No 

âmbito da ação coletiva, as crianças constroem simetrias através da sua participação ativa 

em redes de sociabilidade intra e inter geracionais, onde (re)produzem o seu mundo 

social. 

 

«O Miguel 2 (5,8) levanta-se da sua cadeira, mas a Raquel 1 (6,3) que estava sentada no 

seu lado direito toca-lhe no braço, fala com ele e este volta-se e continua a desenhar.» 

D.E. 1.139 (p. 14) 

 

«O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito.» D.E. 1.132 (p. 14) 

 

Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino, de 

idades diferentes, estabelecem entre si relações interpessoais, apresentando uma interação 

simétrica, caracterizada pela igualdade de papéis e de estatutos sociais entre si. 

 

«O Miguel 3 (3,8) regressa ao seu lugar, começa a desenhar e começa a conversar com 

Raquel 2 (4,4).» D.E. 1.137 (p. 14) 

 

«O Miguel 2 (5,8) que estava atrás do Rafael (5,11), vira-se e mete-se na conversa que 

estava a haver na mesa do Rafael.» D.E. 1.138 (p. 14) 
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Além disso, as crianças do género feminino e do género masculino apresentam 

uma equivalência de papéis e de estatutos, característica das interações simétricas. 

 

«O Francisco (5,9) e o Miguel 1 (5,9) já estão a fazer o desenho, o Miguel 3 (3,9) está 

entre a Rita (5,3) e o Miguel 1 (5,9), a Rita (5,3) tem a caixa dos marcadores e está a 

escolher a cor que deseja, em simultâneo o Miguel 1 (5,9) segura na caixa com a sua 

mão esquerda, o Miguel 3 (3,9) tenta tirar um marcador.» D.E. 1.220 (p. 20) 

 

«Assim que a Rita (5,3) tira o marcador, o Miguel 1 (5,9) puxa a caixa dos marcadores 

para a sua frente, o Miguel 3 (3,9) escolhe o marcador que deseja, retira o marcador 

verde escuro e dirige-se para o seu lugar para preencher o seu dossier individual, o 

Miguel 1 (5,9) tira o marcador vermelho e desenha com ele.» D.E. 1.221 (p. 21) 

 

As organizações interativas entre as crianças do género masculino coexistem e 

variam em função da simetria de relações que se estabelecem entre as crianças. O tipo de 

interação está relacionado com a perceção da competência do par, na resolução da tarefa, 

pois tem um papel determinante na forma como se vai estabelecer a dinâmica interativa e 

em situações complementares tendem a predominar os comportamentos de submissão e 

uma resolução da tarefa de um modo mais relacional que não favorece os benefícios 

cognitivos individuais. 

 

«O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8) estão a fazer um desenho; o Eduardo (6,3) faz um 

desenho no papel do Miguel 1 (5,8) …» D.E. 1.143 (p. 15) 

 

«O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito.» D.E. 1.132 (p. 14) 

 

As crianças do género feminino e do género masculino que mantêm o mesmo 

padrão de interação (partilha de materiais e cooperação sem oposição de interesses ou 

conflitos manifestos, sem necessidade de negociar explicitamente a sua entrada ou definir 

a sua situação) reforçam afinidades estruturais que as unem (idade e grupo social), 

mostram que as crianças partilham sobretudo um conjunto de interesses, preferências, 

gostos, modos de falar e interpretar a realidade, tal conjunto alicerça uma comunicação de 

habitus a habitus (Cardeira da Silva, 1999) que as distingue no grupo de pares enquanto 

amigos. 
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«A Rita (5,2) levanta-se para ir buscar o marcador castanho que a Andreia não consegue 

alcançar do seu lugar, e dá-o à Andreia (4,9), a Rita (5,2) regressa para o seu lugar ao 

lado da Andreia (4,9).» D.E. 1.148 (p. 15) 

 

«O Francisco (5,9) que está sentado entre o Miguel 1 (5,9) e o Miguel 3 (3,9), puxa a 

caixa para a sua frente para escolher o marcador verde claro.» D.E. 1.222 (p. 21) 

 

As diversidades do grupo de crianças constituem-se em traços relevantes de 

reconhecimento das similitudes e das diferenciações percebidas ou atribuídas. É esse 

reconhecimento que lhes faculta a sua identificação como grupo e, ao mesmo tempo lhes 

permite situarem-se a si próprias dentro dele (Corsaro, 1985, 1997; James, 1993; Passuth, 

1978). Assim, quando referenciadas às relações verticais com o adulto-educadora, tal 

contribui para que as crianças, indo além das suas diferenças, se reconheçam globalmente 

como semelhantes porque partilham uma identidade coletiva: ser e agir como criança. Por 

outro lado, quando referenciadas ao seu próprio universo, às suas relações mais 

horizontais, tanto o tamanho como a compleição física, a aparência e o género de cada 

criança se particularizam. Tornam-se aspetos altamente valorizados por elas, para o 

estabelecimento de limites e fronteiras internas que as pré-qualificam, hierarquizando-as 

e restaurando diferenças e desigualdades entre si. 

 

«O Miguel 3 (3,8) levanta-se e estica o seu braço esquerdo e diz: “Olha Raquel, Raquel”, 

mas esta ignora-o, afastando-se, indo à volta da mesa, para, coça a cabeça e vai para o 

seu lugar que fica ao lado do Miguel 3, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário; o 

Miguel 3 (3,8) permanece de pé a arrumar a sua capa individual.» D.E. 1.146 (p. 15) 

 

«O Miguel 2 retira (5,8) a caixa dos lápis da mesa, pega nela com a sua mão direita (o 

Miguel 2 é esquerdino) e fica com um marcador na mão esquerda. Levanta o braço 

direito, segurando na caixa dos lápis. O Manuel (4,7) levanta-se e vai para junto do 

Miguel 2 (5,8), mas o Miguel 2 (5,8) afasta-o com o seu braço esquerdo. O Manuel (4,7) 

tenta novamente chegar à caixa dos lápis, o Miguel 2 (5,8) baixa o braço e o Manuel 

(4,7) consegue chegar-lhe, ficam os dois a segurar na caixa dos lápis. A educadora PA 

acaba por ter que ir separá-los e o Miguel 2 (5,8) e o Manuel (4,7) regressam ao seu 

lugar.» D.E. 1.147 (p. 15) 

 

«O Manuel (4,7) tenta tirar a tampa do marcador da mão do Luís (6,1), mas o Luís (6,1) 

não lha dá e coloca-a no marcador que tira da caixa dos marcadores, imitando o que o 

Manuel (4,7) fez.» D.E. 1.172 (p. 17) 
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Entre as crianças do género masculino encontram-se interações complementares 

presentes nos seus contextos sociais, estas interações verificam-se entre uma criança mais 

competente que observa detalhadamente o trabalho realizado por outra. 

 

«O Miguel 2 (5,9) pega no seu desenho, levanta-o e mostra-o ao Miguel 1 (5,9), a seguir 

vira-se na cadeira na direção do Eduardo (6,3) e diz-lhe: “Eduardo, Eduardo! Olha, 

Eduardo, Eduardo”» D.E. 1.198 (p. 19) 

 

«O Eduardo (6,3) levanta-se e vai ver o desenho que o Rafael (6,0) está a fazer …» D.E. 

1.207 (p. 20) 

 

De referir que as crianças do género masculino utilizam a observação como uma 

estratégia para posteriormente estabelecerem relações simétricas com outras crianças do 

mesmo género, para que sejam aceites no grupo de pares. 

 

«O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8) ….» D.E. 1.151 (p. 15) 

 

Mas as crianças do género feminino também demonstram interesse em observar as 

produções (desenhos realizados) por crianças do género masculino, o que revela um 

interesse em querer estabelecer interações com outras crianças de géneros diferentes do 

seu. 

 

«A Rita (5,2) termina, levanta-se e leva a sua capa para o armário, quando ia a passar ao 

lado da Margarida 2 (4,5) pega na capa e pousa-a na cabeça segura pelas duas mãos, 

chega junto do armário, tira a capa da cabeça e arruma-a; pega numa folha de desenho e 

ao passar junto do Manuel (4,7), para e observa o desenho do Manuel (4,7), a seguir 

dirige-se para a sua cadeira e senta-se.» D.E. 1.205 (p. 20) 

 

Outra estratégia utilizada pelas crianças de ambos os géneros, para serem aceites 

no grupo é contribuírem com algum objeto, oferecendo-o ou propondo uma troca com 

outra criança. Na visão das crianças, essa é uma estratégia eficiente; o dar um objeto ou 

levar algum pode tornar-se uma condição para a sua aceitação. Delalande (2001) aponta 

que o dar e o trocar são atitudes que atestam a motivação de uma criança para ser aceite 

no grupo e que criam efetivamente laços de solidariedade entre pares, a criança ao tentar 

entrar em interação levando um objeto, não está a ameaçar aquele espaço interativo como 

alguém que pode prejudicá-lo; pelo contrário, é identificada como alguém que está a 
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contribuir para o enriquecimento desse espaço e que pode brincar sem representar uma 

ameaça potencial de rutura. 

 

«O Luís (6,1) estava a pintar com o marcador verde e assim que termina, dá-o ao 

Francisco (5,8) que ficou à espera que o Luís (6,1) terminasse.» D.E. 1.150 (p. 15) 

 

«A Mafalda (6,0) diz para o Miguel 2 (5,8): “Toma lá o amarelo e dá-me lá o vermelho”, 

pois ele estava a mexer nos marcadores. A Mafalda (6,0) enquanto espera que o Miguel 

2 (5,8) procure o vermelho, abana o marcador de um lado para o outro. O Miguel 2 (5,8) 

acha o vermelho e dá-lhe, por sua vez, a Mafalda (6,0) dá-lhe o marcador amarelo para 

ele o guardar.» D.E. 1.165 (p. 17) 

 

«O Rafael (5,11) espera que o Miguel 1 (5,8) termine de pintar com um marcador, assim 

que este termina, ele estica o braço e o Miguel 1 (5,8) dá-lho. O Miguel 1 (5,8) tira 

outro marcador de cima da mesa, pinta na sua folha e dá-o ao Rafael (5,11).» D.E. 1.131 

(p. 14) 

 

Como se pode verificar, são os saberes e os fazeres instituintes, constitutivos do 

mundo social infantil e da sua cultura, que pela sua génese, reconhecimento, adoção e 

partilha em atividades quotidianas coletivas que estruturam, por sua vez, as rotinas da 

cultura de pares (Corsaro, 1985, 1988, 1990, 1993, 1997); ou seja, uma prática social em 

que as crianças demonstram a sua competência social como crianças perante outras 

crianças, constroem subjetivamente um nós, um lugar comum e uma experiência social 

que as distingue dos adultos. Esses saberes, fazeres e sentires, definindo um conjunto de 

regras e princípios de ação estruturantes das suas práticas sociais, quando afirmados 

recorrentemente por alguma(s) criança(s) no seio de um pequeno grupo ou do grupo e por 

eles respeitados ou complexificados, conduzem a processos de socialização e controlo 

social, à sua manutenção e expansão, ou seja à sua reprodução cultural entre pares. 

Portanto, a cultura de pares desempenha igualmente uma função de regulação da ordem 

social infantil constitutiva da sua organização no contexto do Jardim de Infância como 

grupo social atravessado por relações de poder e hierarquias que passam a ser inerentes à 

sua estruturação. 

 

«O Miguel 3 (3,9) levanta-se e dirige-se para o mapa das presenças. O João 2 (4,0) vai 

ter com ele e diz-lhe: “Não! Não! Sabes!” e coloca o dedo sobre o dia e desliza sobre o 

mapa até ao seu nome. O Miguel 3 (3,9) imita-o a deslizar o dedo sobre o papel.» D.E. 

1.213 (p. 20) 
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«O Miguel 3 (3,9) está ao lado do João 2 (4,0) que está sentado na mesa, o Miguel 3 

(3,9) dirige-se ao placar com os nomes afixados na parede e aponta para o nome do João 

2 (4,0), a seguir senta-se no seu lugar, em frente ao seu dossier individual.» D.E. 1.217 

(p. 20) 

 

«O Eduardo (6,4) está a ajudar o João 2 (4,0) também com a tabela de dupla entrada do 

tempo e a Mafalda (6,1) confirma o que o Eduardo (6,4) disse, explicando ao João 2 

(4,0) o seu raciocínio.» D.E. 1.229 (p. 21) 

 

No que se refere à etnia de uma criança ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças, apenas a educadora PA apresentou uma opinião 

consistente entre a entrevista e o questionário, para PA a etnia pode ser um fator de 

condicionamento social entre as crianças porque por vezes, a sua maneira de estar e de 

ser é muito diferente da maioria das crianças.  

 

«Às vezes pela experiência que tenho, também porque há etnias de difícil aceitação 

social no nosso país que é o caso por exemplo dos ciganos, portanto, foi difícil incluir 

uma criança cigana porque têm hábitos de vida diferentes, ou talvez porque nós não 

aceitamos a cultura deles como sendo deles, tentamos é que eles agarrem a nossa 

cultura.» E. PA.58 (p. 91) 

 

«A etnia de uma criança pode ser um fator que condicione algumas vezes o seu 

relacionamento com outras crianças.» Q33 PA.3 

 

No questionário a educadora AS apresentou uma opinião igual à da PA, ao 

considerar que etnia pode condicionar às vezes as relações interpessoais entre as crianças; 

contudo, na entrevista considera a etnia como sendo frequentemente o motivo principal 

do condicionamento das relações entre as crianças e explica que as diferenças étnicas 

podem ser um fator que desperte a atenção do grupo de modo positivo ou pode acontecer 

o contrário, pode ser um fator de rejeição se as diferenças forem muito acentuadas com a 

considerada normalidade. 

 

«Muitas vezes é.» E. AS.53 (p. 82) 

 

«Tanto para o lado positivo como para o lado negativo.» E. AS.54 (p. 82) 
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«A etnia de uma criança pode ser um fator que condicione algumas vezes o seu 

relacionamento com outras crianças.» Q33 AS.3 

 

A educadora MD é a única que altera drasticamente a sua opinião, uma vez que na 

entrevista considera que a etnia dificilmente irá condicionar o relacionamento, pois 

considera que a etnia só condiciona o relacionamento com os outros se a educadora não 

trabalhar as diferenças culturais e étnicas, MD no questionário apresenta uma nova visão, 

passando a considerar que a etnia condiciona frequentemente o relacionamento de uma 

criança com as outras.  

 

«Na minha opinião de Educadora raramente porque está aí o trabalho, o suposto 

trabalho também de Educadora; portanto, raramente.» E. MD.51 (p. 74) 

 

«A etnia de uma criança pode ser um fator que condicione muitas vezes o seu 

relacionamento com outras crianças.» Q33 MD.4 
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Tabela 16 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interações, no recreio, do caso 1. 

Relação Complementar  Relação Simétrica 

 

Jogo cooperativo: 

- As crianças que participam no jogo de futebol, apresentam desproporções de 

poder 

- Existe entre as crianças que jogam futebol uma relação complementar 

- Existe nas crianças que jogam futebol uma hierarquia de poder 

- Há entre as crianças que participam no jogo de futebol, crianças que são 

rejeitadas pelos seus pares 

- Há a representação de um determinado papel 

-As crianças do género masculino, após terem conseguido ultrapassar as barreiras 

que os impediam de continuarem a jogar, surgem conflitos entre eles, quanto à 

arrumação dos materiais, que resulta em agressões, tendo que o adulto intervir 

 

 

Jogo associativo: 

- As crianças de géneros diferentes ao limparem a locomotiva assumem papéis 

sociais diferenciados 

- Ao limparem a locomotiva, as crianças de géneros diferentes negoceiam os papéis 

de cada um e quando podem ser alterados 

- As crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam de ser 

controladas 

- Quando duas crianças que gostam de ter o controlo se juntam, uma não aceita a 

decisão da outra, discordando e desobedecendo às suas ordens 

- Quando duas crianças que gostam de ter o controlo se juntam, acabam por se 

afastar 

- Na hierarquia de domínio, cada criança ocupa um lugar em função da aceitação 

dos outros 

- Os diferentes poderes exibidos pelas crianças, levam à aceitação da criança no 

grupo de pares 

  

Jogo cooperativo: 

- Há entre as crianças que participam no jogo de futebol, crianças que são aceites 

pelos seus pares 

- Há a representação de um determinado papel 

- Quando as crianças do género masculino estão a jogar à bola e surge um obstáculo 

(a bola ficar presa numa árvore), as crianças continuam a coordenar esforços entre 

si, de modo a ultrapassarem essa barreira (vassoura e abanar a árvore) 

- As crianças do género masculino escolhem várias vezes o jogo de futebol, havendo 

uma rotinização da ação e das suas negociações 

- Há um entendimento entre as crianças que participam no jogo de futebol quanto às 

regras e ao desenrolar deste 

 

 

Jogo associativo: 

- Ao limparem a locomotiva, as crianças de géneros diferentes organizam e planeiam 

a sequência da brincadeira 

- Ao limparem a locomotiva, as crianças de géneros diferentes negoceiam as regras 

- As crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam de ter o 

controlo 

- As crianças que gostam de ser controladas procuram outras que gostam de ser 

controladas 

- As crianças tanto do género feminino como do género masculino constroem entre 

si relações de amizade 

- As crianças do género feminino escolhem o espaço do comboio de madeira para 

partilharem afetos entre si, sentando-se ao colo e dando beijinhos 

- As crianças ao brincarem assumem a perspetiva do outro 

- Quando um grupo de crianças do género feminino deseja brincar nos baloiços, mas 

estes são em número insuficiente para todos os elementos brincarem em 
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- Os diferentes poderes exibidos pelas crianças, levam à indiferença de uma 

criança, pelas restantes do grupo de pares 

- Há crianças que se recusam a participar quando solicitadas 

- A partir de um brinquedo (pistola), as crianças do género masculino assumem 

diferentes papéis sociais 

- As crianças que se situam em diferentes posições sociais, jogam com os 

diferentes papéis para os inserirem nas relações 

- Há crianças que impedem a entrada de outras crianças no grupo de pares 

- Há crianças que desejam fazer parte do grupo de pares, mas são impedidas por 

outras crianças 

- Há crianças que saiem do grupo de pares sem avisar as restantes 

- As crianças do género masculino que desejam participar nas construções com o 

barco na areia, tentam interagir com as outras crianças, mas sem sucesso 

- A criança do género feminino através de indicações verbais manifesta o seu 

desinteresse em estabelecer uma relação simétrica com a criança do género 

masculino que se identifica com a personagem do Homem-Aranha 

- A criança do género feminino utiliza a agressão para manifestar a sua rejeição em 

estabelecer uma relação simétrica com a criança do género masculino que se 

identifica com a personagem do Homem-Aranha 

 

 

Jogo paralelo: 

- A criança imita o comportamento do outro 

- A criança brinca junto de outras crianças mas não interage com elas 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo solitário para uma criança 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo de espectador para uma criança 

 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças preferem brincar sozinhas 

 

 

Jogo de espectador: 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do mesmo género que 

se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para seguidamente 

simultâneo, as crianças inventam um jogo com regras que lhes permitia a 

participação de todas 

- Uma criança do género masculino identifica-se com a personagem dos desenhos 

animados (Homem-Aranha), utilizando adereços (luvas), posicionando-se em 

locais mais elevados e tenta estabelecer uma relação simétrica com uma criança do 

género feminino 

- A criança do género masculino que se identifica com a personagem do Homem-

Aranha procura uma criança do mesmo género para estabelecer uma relação 

simétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo paralelo: 

- A criança imita o comportamento do outro 

- A criança brinca junto de outras crianças mas não interage com elas 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo solitário para uma criança 

- O jogo paralelo transforma-se num jogo de espectador para uma criança 

 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças preferem brincar sozinhas 

 

 

Jogo de espectador: 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do mesmo género que 

se encontram inseridas em diferentes grupos de brincadeiras, para seguidamente 
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escolherem o grupo em que estarão interessadas em participar na brincadeira 

- As crianças do género feminino observam outras crianças do mesmo género a 

brincar 

 

 

escolherem o grupo em que estarão interessadas em participar na brincadeira 

- As crianças do género feminino observam outras crianças do mesmo género a 

brincar 

 

Incorporação de um adulto: 

- O adulto intervém apenas quando necessário 

 

 

  

Incorporação de um adulto: 

- O adulto intervém apenas quando necessário 
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Tabela 17 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interações, na aula de educação física, do caso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação Complementar  Relação Simétrica 

 

- As crianças constroem relações entre os pares 

- Quando uma criança do género masculino considera que outra criança do 

mesmo género não possui um desenvolvimento motor adequado, e irá pôr em 

causa o resultado da sua equipa, tenta afastá-lo, empurrando-o com as mãos e 

falando alto de maneira a intimidá-lo, para que procure outra equipa 

- Agressividade presente em crianças do género masculino 

- Agressividade presente me crianças do género feminino 

- A agressividade surge numa relação interpessoal, no contexto do grupo de pares 

- Quando o adulto coloca uma criança numa situação complementar que 

experiência apenas situações simétricas, esta não sabe como agir 

- Quando as crianças das equipas começam a jogar, as restantes aguardam pela 

sua vez 

- As crianças do género feminino e do género masculino incentivam a criança da 

sua equipa que se encontra a jogar, saltando e pulando, para que termine o mais 

rápido possível e a sua equipa vença 

 

 

  

- As crianças constroem relações entre os pares 

- Quando uma criança do género feminino se desequilibra e cai, magoando-se, 

procura outras crianças do género feminino para lhe darem afeto, as quais 

respondem ao pedido de uma forma empática 

- Quando as crianças das equipas começam a jogar, as restantes aguardam pela sua 

vez 

- As crianças do género feminino e do género masculino incentivam a criança da sua 

equipa que se encontra a jogar, saltando e pulando, para que termine o mais rápido 

possível e a sua equipa vença 

Aula de Educação 

Física 
Categoria: Tipos de Interações Jardim de Infância do 

Mértola 
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Tabela 18 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interações, na sala de aula, do caso 1. 

 

Relação Complementar  Relação Simétrica 

 

- Relação tipo vertical entre adulto-criança 

- Relações limitadas no espaço 

- Relações limitadas no tempo 

- Existência de regras estabelecidas 

- Criança do género feminino chama à atenção uma criança do género masculino 

que não cumpre as regras, através do diálogo 

- A criança do género masculino que não cumpre as regras, após diálogo com 

criança do género feminino, passa a cumpri-las 

- As crianças do género feminino e do género masculino estabelecem entre si 

relações interpessoais 

 

 

 

 

 

  

- As crianças do género feminino e do género masculino conhecem as rotinas da sala 

- As crianças do género masculino criam entre si uma brincadeira a partir dos 

materiais que estão a utilizar 

- A criança do género masculino que não cumpre as regras, após diálogo com 

criança do género feminino, passa a cumpri-las 

- As crianças do género feminino e do género masculino estabelecem entre si 

relações interpessoais 

- As crianças do género feminino e do género masculino apresentam uma 

equivalência de papéis e estatutos 

- As crianças do género masculino realizam a atividade de outras crianças do mesmo 

género que lhes pedem 

- As crianças do género feminino partilham o material com outras crianças do 

género feminino 

- As crianças do género masculino partilham o material com outras crianças do 

género masculino 

- As crianças do género masculino elevam o desenho para que outra criança o 

observe 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do mesmo género 

- As crianças do género masculino observam as produções (desenhos realizados) de 

outras crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino observam as produções (desenhos realizados) de 

outras crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino e do género masculino oferecem o material que 

estão a utilizar a outra criança 

- As crianças do género feminino e do género masculino trocam o material que estão 

a utilizar entre si 

Sala de Aula Categoria: Tipos de Interações Jardim de Infância do 

Mértola 
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2.2. Caso 2. Jardim de Infância do Penedo Gordo 

 

2.2.1. Descrição etnográfica, entrevista e questionário 

 

As transcrições das observações por vídeogravação, da entrevista e dos 

questionários apresentam-se nos anexos, de modo a facilitar o seguimento da análise dos 

dados e a sua consulta. 

 

Os acrónicos utilizados neste trabalho são os mesmos, o que se remete para a 

página 430, onde se encontra a tabela 5. 

 

2.2.2. Categorização dos comportamentos interpessoais 

 

Os comportamentos interpessoais apresentados pelas crianças, foram agrupados 

nas seguintes categorias e subcategorias: 

 

Tabela 19. Categorias e Subcategorias 

Categoria Subcategoria 

Idade 
- Mesma idade 

- Idade diferente 

Género 
- Mesmo género 

- Género diferente 

Conhecimento do outro 
- Comportamento social positivo 

- Comportamento social negativo 

Tipos de interações 
- Relação complementar 

- Relação simétrica 
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2.2.3. Análise e Confrontação dos Dados Obtidos através das Observações 

por Vídeogravação, das Entrevistas e dos Questionários 

 

Retirados os dados provenientes das observações por vídeogravação, entrevista e 

questionário, procedemos à continuação da sua análise, tendo como ponto de partida as 

categorias estabelecidas nesta investigação. 

 

a) Idade 

 

RECREIO 

 

O espaço exterior do recreio caracteriza-se por ser um espaço onde o adulto não 

interfere nas escolhas das crianças quanto à sua formação de pares e só intervém quando 

necessário; pode-se observar que as crianças na sua formação de pares, apresentaram 

vários tipos de jogos.  

 

Nos jogos associativos, as crianças seguem a iniciativa do outro, mas não adotam 

papéis distintos nem cooperam para atingirem metas, nesses jogos as crianças mais velhas 

e mais novas juntam-se para brincarem todas em conjunto. 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a encher 

com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira sem ser 

utilizado….» D.E. 2.50 (p. 29) 

 

As crianças mais velhas procuram as crianças mais novas que se encontram a 

brincar com outras crianças mais velhas em jogos associativos, para trocarem brinquedos 

com essas crianças mais novas que aceitam essa troca. Mas tal, não acontece só com as 

crianças mais novas, as crianças mais velhas também trocam com outras da sua idade 

brinquedos que estão a utilizar. 

 

«… A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a Joana (3,3) 

tinha e afasta-se….» D.E. 2.50 (p. 29) 

 



__________________________________    CAPÍTULO V   ____________________________________ 
 

651 

«O Carlos (5,4) levanta-se e vai-se embora com o camião tipo betoneira que trocou com 

o Fábio (5,2).» D.E. 2.64 (p. 31) 

 

É em situações de jogo associativo que as crianças mais velhas ao observarem 

certos movimentos corporais em crianças mais novas, os associam a comportamentos 

observados em adultos (alcoolismo), sendo o ponto de partida para as crianças 

dialogarem entre si sobre o tipo de bebidas que os adultos consomem, os momentos do 

dia em que o fazem e também são considerados adultos os que consomem bebidas 

alcoólicas. 

 

«O André (4,6) bate várias vezes com a mão direita na cabeça e diz: “Au! Cabeça 

chalada” 

O Fábio (5,2): “Estás bêbado?” 

A Emília (4,0) repete: “Estás bêbado?” 

André (4,6): “Eu?” 

Emília (4,0): “À noite bebeste vinho. À noite bebeste vinho” 

André (4,6): “Eu bebo cerveja” 

Fábio (5,2): “Oh!” 

Sofia (4,8): “Assim ficas bêbado” 

Fábio (5,2): “Pois ficas. Ficas como os homens”…» D.E. 2.68 (p. 31) 

 

Giddens (1984, 2000) considera as crianças como atores implicados numa 

construção social referenciada ao mundo adulto e à ordem institucional definida pela 

educadora. Todavia, porque nesse processo as crianças apropriam-se interpretativa, 

seletiva e criativamente desse mundo adulto e ordem institucional quando procuram 

dotá-los de sentido para si e no âmbito da ação coletiva, elas constroem, simetricamente, 

pela sua participação ativa em redes de sociabilidade intra e intergeracionais, um lugar 

comum referenciado aos interesses infantis em que (re)produzem o seu mundo social.  

 

Como duas faces da mesma moeda, isso significa que as crianças reproduzem 

interpretativamente (Corsaro, 1985, 1988, 1990, 1993, 1997; Corsaro & Evaldson, 1998; 

Corsaro & Miller, 1992; Corsaro, Miller & Gaskins, 1992; Corsaro & Rosier, 1992) o 

mundo social adulto. O termo reprodução, ao captar a ideia de que crianças são 

constrangidas e afetadas pelas estruturas sociais e pelas culturas existentes, ou seja, pela 

reprodução social das sociedades das quais são membros, procura reciprocamente 
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enfatizar que, pela sua participação efetiva, também elas contribuem ativamente para a 

produção e mudança social e cultural do mundo adulto.  

 

Outro tipo de diálogo existente em jogos associativos que as crianças mais novas 

têm com as crianças mais velhas, é resultante da observação destas sobre o estado de 

conservação dos brinquedos que as crianças mais velhas estão a utilizar nas construções 

de areia e o seu comentário para com os restantes elementos do grupo faz com que estes 

criem no momento, um jogo de observação e comparação entre eles sobre quem possuía 

brinquedos iguais e quem possuía brinquedos diferentes, seguidamente elaboram entre si 

uma explicação para o que terá danificado o material e arranjam igualmente, um autor 

para responsabilizar pelo dano existente no brinquedo. 

 

«A Sofia (4,8) e a Emília (4,0) enchem os camiões tipo betoneira com terra. O André 

(4,6) olha para o Carlos (5,4) e aponta com o dedo indicador da mão direita e diz: “O do 

Carlos está partido!”» D.E. 2.60 (p. 30) 

 

«A Sofia (4,8), a Emília (4,0) e o Fábio (5,2) olham na direção do Carlos (5,4). A Sofia 

(4,8) diz: “Pois está!” 

André (4,6): “É igual ao do Fábio” 

A Emília (4,0) diz: “O meu não” 

A Sofia (4,8): “O meu também não” 

O Fábio (5,2): “O meu também não”  

Continuam os quatro a encherem os camiões com terra. 

A Sofia (4,8) diz: “O Cris é que partiu com força.” 

Emília (4,0): “Partiu uma coisa daquelas, como o Miguel tem”, e aponta com a mão 

esquerda para o Miguel (5,7).» D.E. 2.61 (p. 30) 

 

O jogo é considerado como uma importante atividade na educação de criança, 

uma vez que pode permitir o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, moral e a 

aprendizagem de conceitos, pois jogando a criança experimenta, descobre, inventa, 

exercita e confere as suas habilidades. O jogo estimula a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança proporcionando aprendizagem no desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração da atenção sendo indispensável para a saúde física, 

emocional e intelectual da criança (Secretaria de Estado da Educação, 1999). A criança, 

ao manipular o brinquedo, de acordo com a sua faixa etária e o seu desenvolvimento 

psicomotor vai descobrindo novas aprendizagens. Através do brinquedo a criança 
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descobre, experimenta, reinventa, analisa, compara, cria imaginação, desenvolve suas 

habilidades e estimula a linguagem e o aumento de vocabulário. 

 

Nos jogos associativos, como o brincar com os camiões, as crianças mais velhas e 

mais novas cantam em conjunto a canção dos desenhos animados visionados na televisão, 

inclusive as crianças mais velhas identificam-se com a personagem principal do desenho 

animado, o que revela a influência da televisão em crianças de idade pré-escolar. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil….» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«… O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o trabalhar do camião. 

O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os camiões pela terra. O 

Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob!...» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

Também em situações de jogo associativo, as crianças mais velhas tentam saber 

junto das crianças mais novas o tipo de relação existente entre elas, e nem sempre as 

crianças mais novas consideram ter uma relação de amizade com as mais velhas. 

 

«O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. (…) O André (4,6) deita terra no 

camião tipo betoneira da Sofia. O Fábio (5,2) pergunta ao André (4,6): “Olha, és meu 

amigo?” O André (4,6) abana a cabeça negativamente, arregaça as duas mangas do bibe, 

leva as duas mãos à cabeça e ajeita o boné.» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

As crianças mais novas também procuram outras crianças da mesma idade que se 

encontram a brincar em jogos associativos, com outras crianças mais velhas, para 

participarem na brincadeira. 

 

«…A Daniela (3,4) volta-se, pega no seu camião e senta-se ao lado da Emília (3,11), ao 

lado da Daniela (3,4) sentou-se a Leonor (3,11).» D.E. 2.8 (p. 25) 

 

Apesar das crianças mais novas procurarem outras crianças da mesma idade, em 

situação de jogo associativo, também acontece as crianças mais novas procurarem outras 

crianças mais velhas, assim como, outras crianças mais velhas procurarem crianças mais 
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novas para fazerem parte do grupo de brincadeiras, havendo também o caso de crianças 

mais novas assim como crianças mais velhas se retirarem do grupo. 

 

«A Daniela (3,4) levanta-se e eles continuam a cantar a canção. 

A Adriana (4,1) retira-se com a roda. A Daniela (3,4) sacode as mãos. Chega a Sofia 

(4,7) com uma roda. A Daniela (3,4) pega no seu camião. Chega a Joana (3,2) com um 

camião e junta-se a eles.» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

As crianças mais novas chamam à atenção as crianças mais velhas quando estas 

danificam um brinquedo. No entanto, perante a acusação as crianças mais velhas ignoram 

as crianças mais novas, o que faz com que as mais novas procurem outro grupo de 

brincadeira, para lhes contar o sucedido, o que não suscita o interesse nos outros, 

acabando por continuarem a serem ignorados. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se junto do Fábio (5,0) e diz-lhe: “Foste tu, foste tu, Fábio”. O 

Fábio (5,0) ignora-a, então a Daniela (3,4) dirige-se para o grupo de crianças que está 

em roda composto pela Maria (3,1), a Adriana (4,1), a Emília (3,11) e a Mafalda (4,4) e 

diz-lhes: “Olha o Fábio partiu!”, elas olham para a Daniela (3,4) e continuam a 

brincar.» D.E. 2.41 (p. 28) 

 

Há também crianças mais novas que, nos jogos associativos, procuram o adulto 

para que este as ajude a resolver os seus problemas ao nível do seu relacionamento com 

as outras crianças mais velhas, quando estas não dão atenção nem interagem com a 

criança mais nova, o adulto é utilizado pelas crianças mais novas como um meio de ter a 

atenção das crianças mais velhas. 

 

«O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. 

O Fábio (5,0) responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. 

O André (4,5): “Alguém já meteu o meu aqui dentro”. 

A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, quero pôr areia”. 

A educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. Olhem, deixem a 

Daniela também aí à vontade.”» D.E. 2.9 (p. 25) 

 

Na opinião da educadora MT e TR, são as crianças mais novas que em situação de 

jogo associativo, recorrem mais frequentemente ao adulto, principalmente quando não 

são capazes de solucionar problemas com outras crianças mais velhas, quando tentam 
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interagir com estas. O adulto é procurado pelas crianças mais novas para as ajudar a 

obterem a aceitação das crianças mais velhas. 

 

«Normalmente quem recorre ao adulto quando não conseguem resolver determinada 

situação são as crianças mais novas, porque os mais velhos normalmente não lhes 

prestam grande atenção.» E. MT.23 (p. 95) 

 

«Os mais velhos quase sempre tentam impor a sua vontade aos mais novos e não os 

ouvem por isso, estes às vezes pedem a ajuda do adulto para se imporem e que os 

aceitem.» E. TR.28 (p. 104) 

 

Outro tipo de jogo observado no recreio, foi o jogo paralelo que se baseia na 

existência de situações em que a criança brinca junto de outras crianças, mas não com 

elas, apesar de imitar o comportamento das outras crianças, parecendo estar a brincar 

também em conjunto. No jogo paralelo, as crianças mais novas aproximam-se das mais 

velhas, contudo não interagem, apenas partilham o mesmo espaço sem desejarem 

participar na brincadeira, uma com a outra. Mas o jogo paralelo, não é uma característica 

apenas das crianças mais novas, uma vez que se encontra presente em crianças mais 

velhas para com as crianças mais novas e entre crianças da mesma idade. 

 

«O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. O Cristiano (3,11) que está de costas 

para os outros, levanta a cabeça e volta a brincar….» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

«O Carlos (5,4) chega com um camião de transporte e coloca-se junto do Fábio 

(5,2) ….» D.E. 2.63 (p. 30) 

 

«A Sofia (4,7) andava com uma roda na mão direita e uma bola na mão esquerda, atrás 

dela ia a Mafalda (4,4) com uma roda na mão direita, a Sofia (4,7) começa a correr com 

a roda, a Mafalda (4,4) mantém o mesmo ritmo a andar.» D.E. 2.16 (p. 26) 

 

Na formação de pares, verifica-se que as crianças brincam com outras que têm a 

mesma idade, assim como brincam com outras de idades diferentes. No entanto, também 

se verifica que nem sempre as crianças desejam brincar com outras, preferindo brincar 

sozinhas num jogo solitário, sem demonstrarem interesse e fazerem um esforço por se 

relacionarem com as outras. 
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«… A Daniela (3,6) vai despejar a terra que tem no seu camião, volta para onde estava, 

senta-se sozinha a encher o seu camião.» D.E. 2.103 (p. 34) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) está a jogar à bola sozinha.» D.E. 2.110 (p. 34) 

 

Contudo, o jogo solitário não é uma característica única das crianças mais novas, 

uma vez que as crianças mais velhas também apresentam momentos de jogo solitário, 

sem terem intenção de brincarem com outras crianças da mesma idade ou de idade 

diferente. 

 

«O Tomás (4,6) está sozinho, segura na bola, atira-a ao chão e com a mão direita bate na 

bola a driblar com as duas mãos. Segura novamente na bola, bate-lhe com a mão direita 

e com a mão esquerda, a bola foge-lhe e ele vai atrás dela….» D.E. 2.19 (p. 27) 

 

Outro tipo de jogo existente em crianças de idade pré-escolar, é o jogo de 

espectador que segundo Hartup (1983) e Howes & Matheson (1992) é uma ferramenta 

muito útil para a criança uma vez que esta apreende o que os outros fazem, compreende a 

situação social e serve para a criança interiorizar a atividade. 

 

As crianças mais novas apresentam um jogo de espectador, sendo este 

diferenciado quer do jogo solitário, quer do jogo paralelo. 

 

«A Maria (3,1) levanta-se, dá dois passos e observa o grupo do Fábio (5,0), a seguir vai 

ver a Jéssica 2 (3,2), a Dália (4,6) e a Leonor (3,11) que andavam todas juntas, com uma 

mão na roda, …» D.E. 2.46 (p. 29) 

 

Todavia, o jogo de espectador não é uma característica exclusiva das crianças 

mais novas, uma vez que crianças de idades intermédias também observam grupos de 

crianças a brincarem e fazem-no para escolherem o grupo onde e com querem brincar, 

que seja do seu interesse. 

 

«O Tomás (4,6) estava a observar de pé o Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o 

André (4,5) e a Daniela (3,4) a brincarem e a Emília (3,11) e a Maria (3,1).» D.E. 2.32 

(p. 27) 

 

Após a observação do grupo de crianças no qual pretende participar das 

brincadeiras, a criança dirige-se, aproxima-se junto de uma das crianças mais novas, mas 



__________________________________    CAPÍTULO V   ____________________________________ 
 

657 

ao não conseguir interagir com a criança mais nova, dirige-se junto do adulto para que 

este a ajude a relacionar-se com as outras crianças mais velhas e mais novas do grupo, de 

modo a que o adulto o insira no grupo de brincadeira. 

 

«O Tomás (4,6) anda à roda da Emília (3,11). (…) O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora 

e diz-lhe: “Eu quero brincar com uma camioneta”» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

O sentido da vida de uma criança é a brincadeira. Ao brincar ela reproduz 

situações concretas pondo-se no papel dos adultos, isso reflete-se na atitude de imitação, 

pois tenta entender o seu comportamento. Para a criança a brincadeira não é apenas um 

passatempo. Os seus jogos estão relacionados com uma aprendizagem fundamental; o seu 

conhecimento do mundo através das suas próprias emoções. Por meio de jogos, cada 

criança cria uma série de indagações a respeito da vida. As mesmas que mais tarde, na 

fase adulta, ela voltará a descobrir e ordenar através do raciocínio. O jogo é uma atividade 

mediante a qual a criança constrói a realidade. Através da atividade lúdica a criança fluí 

liberdade e expressa sentimentos (Friedmann, 1996). 

 

Ao longo das observações por vídeogravação, verificou-se que as crianças 

procuravam outras da mesma idade e de idades diferentes para formarem pares para 

brincarem em conjunto, uma maneira de as crianças mais novas interagirem com outra 

criança da mesma idade é partilhando os brinquedos com a outra, no entanto, a outra nem 

sempre aceita essa partilha, levando a primeira a retirar-se. 

 

«A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, …» D.E. 2.10 (p. 

26) 

 

No entanto, também existem situações em que a outra não recusa a oferta, tal 

acontece quando uma criança mais velha oferece a uma criança mais nova um objeto, 

como uma forma de iniciar uma brincadeira em conjunto, uma interação com o outro. 

 

«A Leonor (4,0) dá a roda à Daniela (3,5) encostando-a à mão da Daniela (3,5), mas 

como a Daniela (3,5) tinha as duas mãos ocupadas cada uma com uma bola, a roda cai 

no chão.» D.E. 2.92 (p. 33) 
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Mesmo quando é uma criança mais velha a oferecer um brinquedo também 

existem ocasiões que a criança mais nova recusa a oferta da criança mais velha, como 

uma forma de demonstrarem o seu desinteresse na formação de pares para brincarem. 

 

«A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora.» D.E. 2.102 (p. 34) 

 

Noutras ocasiões, em vez de oferecerem, retiram objetos. Quando uma criança 

retira a outra da mesma idade, um objeto, esta oferece resistência, impedindo-a de obter o 

objeto, por considerar ser a primeira a possui-lo. Todavia, caso haja uma criança mais 

velha atenta ao desenrolar dos acontecimentos, interfere na resolução do empréstimo 

entre as duas crianças, a favor da que ainda não o tinha utilizado, utilizando como critério 

o seu sistema de valores, sem que a criança que estava a usufruir inicialmente do objeto 

lhe ofereça resistência. 

 

«A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da 

Sofia (4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a 

Leonor (4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! 

Agora é que a viste!” A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e esconde-

a atrás das costas enquanto segura num camião com a mão direita.» D.E. 2.87 (p. 33) 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”….» D.E. 2.90 (p. 33) 

 

No que se refere à partilha de brinquedos, ambas as educadoras, MT e TR, 

consideram que quanto à idade das crianças, tanto as crianças mais velhas como as 

crianças mais novas partilham com as outras crianças da mesma idade, como com 

crianças de idades diferentes da sua os brinquedos; no entanto, apesar de as crianças 

partilharem entre si os brinquedos, nem sempre as outras os aceitam, pois também 

existem ocasiões em que os recusam. 

 

«A idade nem sempre influencia a partilha dos brinquedos, às vezes são os mais velhos 

que oferecem aos mais velhos e outras vezes o contrário, mas isto não quer dizer que 

aceitem sempre.» E. MT.24 (p. 95) 
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«A partilha dos brinquedos, não acho que esteja relacionada com a idade, essas trocas 

podem fazer-se entre idades diferentes, ou na mesma idade, mas estas ofertas podem ser 

recusadas assim como aceites.» E. TR.29 (p. 104) 

 

As crianças procuram outras, para formarem pares de brincadeira, que tenham os 

mesmos brinquedos, independentemente da idade da outra, havendo situações em que são 

as crianças mais velhas que procuram outras crianças mais novas e existem também 

situações inversas, de crianças mais novas a procurarem crianças mais velhas, assim 

como situações de crianças da mesma idade. 

 

«O Carlos (5,4) chega com um camião de transporte e coloca-se junto do Fábio (5,2). 

(…) O Fábio (5,2) quando está com um camião de transporte diz para o André (4,6): 

“Olha é igual”, que tinha um igual ao seu. O Carlos (5,4) olha para os dois camiões. O 

André (4,6) diz: “Viva!”» D.E. 2.63 (p. 30) 

 

«A Sofia (4,8) está com o André (4,6), a encherem camiões com terra. O André (4,6) 

despeja um camião tipo transporte com terra, em cima de um baloiço em forma de mota 

e volta a ir encher o camião, ao lado da Sofia (4,8), com terra e vai despejar a terra em 

cima da que já existia, no baloiço em forma de mota e volta a encher o camião com 

terra.» D.E. 2.74 (p. 31) 

 

A educadora MT considera que as escolhas da criança são feitas mais em função 

dos seus interesses do que do género ou da idade; no entanto, também é de opinião que 

podem haver situações em que aconteça a criança escolher em função de uma 

determinada idade, não especificando essa escolha relativamente ao género. 

 

«Raramente, não acho que isso seja essencial.» E. MT.20 (p. 95) 

 

«Porque acho que é assim, como te disse tem a ver com os interesses, a idade pode ser 

uma criança de 3 anos, como eu tenho, que tem muito interesse pela biblioteca, pela 

leitura e pelos livros e um de 5 que tenho, escolhe claro que se eu tenho outras também 

de 3 anos que gostam muito de brincar e ainda estão na fase de brincar, de explorar, os 

outros não as vão procurar.» E. MT.21 (p. 95) 

 

No questionário, MT considera a possibilidade de haver crianças de uma idade 

escolherem outras em função do género. 
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«A idade de uma criança influencia algumas vezes a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona.» Q25 MT.3 

 

A educadora TR esclarece que as escolhas da criança dificilmente se encontram 

relacionadas com o sexo da outra, pois as crianças em idade pré-escolar não fazem 

distinção por género. 

 

«Porque as crianças na idade em que estão, da idade em que estamos a falar não vêm 

muito o sexo como uma interferência, só salvo raras exceções em que as meninas só 

brincam com bonecas e os meninos só com carrinhos, mas normalmente, numa situação 

normal, eles procuram-se, os sexos misturam-se, não é o género que vai influenciar, ter 

este amigo ou aquela amiga.» E. TR.26 (p. 104) 

 

«Claro, muitas vezes, porquê?! Porque há medida que a criança vai tendo mais idade, 

claro que as suas brincadeiras vão sendo também um bocadinho diferentes, os interesses 

vão sendo outros e consoante a idade assim o interesse por determinada escolha.» E. 

TR.27 (p. 104) 

 

No questionário, TR mantém a opinião que teve na entrevista de que a idade das 

crianças dificilmente interfere na escolha do seu parceiro de brincadeira, tendo em conta 

o sexo a que este pertence. 

 

«A idade de uma criança raramente influencia a escolha do género das outras crianças 

com quem se relaciona.» Q25 TR.2 

 

Mas, quando uma criança mais velha está a brincar com uma criança mais nova 

com um brinquedo (a bola) e cria regras nem sempre aceita a participação de outra 

criança mais nova no jogo mesmo que tenha um brinquedo igual, afastando-a. 

 

«A Emília (4,0) apanha a bola, segura na bola debaixo do braço esquerdo e manda a 

Joana (3,3) de volta ao seu lugar.» D.E. 2.77 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) dá uns passos para trás, pousa a bola, dá um chuto na bola na direção da 

Joana (3,3), assim que a bola chega junto da Joana (3,3), esta dá-lhe um pontapé e tanto 

a Emília (4,0) como a Joana (3,3) vão atrás da bola. A Emília (4,0) chegou primeiro 

junto da bola, apanha-a e diz para a Joana (3,3): “Quem apanhou primeiro, Quem 

apanhou primeiro é que dá-lhe.”» D.E. 2.78 (p. 32) 
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«… A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-lhe: “A Daniela não pode, a 

Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) segura a Daniela (3,5) por trás como se fosse um abraço invertido e 

dirige-a para junto da Maria (3,2). A Daniela (3,5) senta-se em cima da bola, do lado 

direito da Maria (3,2).» D.E. 2.81 (p. 32) 

 

No entanto, quando outras crianças das mesmas idades da criança mais velha se 

aproximam, esta revela um comportamento antagónico uma vez que as afasta ao mesmo 

tempo que as convida a participarem, esta indecisão faz com que as outras a ignorem e se 

afastem sem lhes darem uma resposta, sem que haja diálogo entre elas. 

 

«Chega a Adriana (4,2) e a Mafalda (4,5) que se dirigem junto da Daniela (3,5) e da 

Maria (3,2), a Emília (4,0) agarra na Adriana (4,2) e afasta-a ao mesmo tempo que diz: 

“Meninas”, a Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). 

A Emília (4,0) pergunta à Adriana (4,2): “Queres brincar?” 

Mas a Adriana (4,2) ignora-a, vira-lhe as costas, não lhe dando resposta e afastando-se. 

A Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2).» D.E. 2.83 (p. 32) 

 

Quando uma criança retira um objeto a outra que é da mesma idade, ela oferece 

resistência, impedindo-a de obter o objeto. No entanto, se uma terceira criança que seja 

mais velha, interferir na situação entre as duas crianças, decidindo que o objeto deve ficar 

com a que foi buscá-lo, por a outra não o estar a utilizar, a criança aceita a decisão, sem a 

impedir de dar o objeto à que o queria. 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”….» D.E. 2.90 (p. 33) 

 

Também se observou que quando uma criança mais nova é agredida por outra 

criança da mesma idade, ela em vez de procurar o adulto, procura proteção num grupo de 

crianças composto por várias idades de modo a que, a criança que a agrediu não a persiga, 

levando-a a desistir de a perseguir. Contudo, apesar de ter havido um desentendimento 

entre as duas, elas posteriormente, reatam a relação, procurando-se para formarem um par 

e para brincarem juntas. 

 

«A Emília (3,11) vai com uma bola na mão, para o meio da roda onde está o Fábio (5,0), 

o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4). Entra entre o André 
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(4,5) e a Daniela (3,4) e sai entre a Daniela (3,4) e o Fábio (5,0), ao sair desequilibra-se 

e cai sobre a Daniela (3,4). A Emília (3,11) grita: “A Maria João está a bater-me!”» D.E. 

2.22 (p. 27) 

 

«Atrás da Emília (3,11) ia a Maria (3,1) com a roda, assim que a Emília (3,11) vai para 

o meio deles, a Maria (3,1) para….» D.E. 2.23 (p. 27) 

 

«A Maria (3,1) pega em dois camiões, um em cada mão, a Emília (3,11) que vinha a 

correr, chega junto da Maria (3,1) e senta-se ao pé dela.» D.E. 2.28 (p. 27) 

 

As crianças mais velhas tentam arranjar soluções para problemas que surjam com 

os brinquedos, de modo a resolvê-los de uma forma independente e autónoma, sem 

recorrerem à ajuda de outras crianças da mesma idade ou do adulto, tentando ultrapassar 

as dificuldades. 

 

«A betoneira cai do camião. O Carlos (5,4) apanha-a e tenta e tenta encaixá-la.» D.E. 

2.55 (p. 30) 

 

No entanto, as crianças procuram o adulto em vários momentos e ocasiões. As 

crianças mais novas procuram-no quando são agredidas por outra criança da mesma idade, 

para que este as proteja e as conforte. O adulto surge como um mediador para o 

restabelecimento das relações entre as crianças. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se para junto da Educadora a chorar. A Educadora: “O que é 

que foi?” 

Daniela (3,4): “A Emília bateu!” 

Educadora: “Emília, tu bateste nela, porquê? 

Emília (3,11): “Mas ela queria estar a brincar com a gente”. 

Educadora: “Então e não queres que ela brinque? 

Emília (3,11): “Quero”. 

Educadora: “Então Daniela, ela quer que tu brinques” 

Emília (3,11): “Anda cá!” A Emília (3,11) com o braço esquerdo movimenta-o para 

cima e para baixo. A Daniela (3,4) dirige-se para a Emília (3,11) e senta-se do lado 

esquerdo desta.» D.E. 2.44 (p. 29) 

 

As crianças mais velhas também procuram o adulto para lhe pedirem autorização, 

para recolherem material que saia fora dos espaços que lhes estão destinados à sua 

utilização, demonstrando cumprirem as regras que implicitamente estão interiorizadas. 
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«Nesse momento surge o Tomás (4,7) junto da Educadora e pergunta-lhe: “Teresa, 

posso ir buscar duas bolas da nossa sala?” que eram as bolas que tinham saltado o muro. 

A Educadora responde-lhe: “Vai lá buscar.” As bolas tinham saltado um pequeno muro 

e estavam do lado da Escola Primária. O Tomás (4,7) abre o portão que dá acesso e foi 

buscar as bolas.» D.E. 2.114 (p. 35) 

 

O adulto também é procurado pelas crianças mais velhas, para que estabeleça a 

ordem e faça cumprir as regras, junto das outras crianças da mesma idade que não 

respeitam a sua vez e as regras estabelecidas. 

 

«A Leonor (4,0) diz: “Eh! Professora!” e olha para a Educadora. A Sofia (4,8) dirige-se 

junto da Educadora com a pega da roda e diz: “Oh professora, eu é que tinha aquilo.”» 

D.E. 2.88 (p. 33) 

 

Não são só as crianças mais velhas que procuram o adulto, as crianças mais novas 

também o procuram para que este lhes resolva situações que são incapazes de solucionar 

como consertar brinquedos danificados. 

 

«A Adriana (4,1) volta para o seu lugar e fica a ver a Mafalda (4,4), a Emília (3,11) e a 

Maria (3,1) a brincarem com os camiões.» D.E. 2.39 (p. 28) 

 

O adulto também é procurado pelas crianças mais novas para as ajudar a interagir 

com as crianças mais velhas quando estas não lhes dão atenção, ele é assim procurado 

para as ajudar a estabelecer relações com as crianças mais velhas, sendo um elo de 

ligação e união entre as crianças. 

 

«… A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, quero pôr areia”. A 

educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. Olhem, deixem a 

Daniela também aí à vontade.”» D.E. 2.9 (p. 25) 

 

Quanto à procura do adulto por parte das crianças, a educadora MT e a educadora 

TR consideram que tanto as crianças mais velhas como as crianças mais novas recorrem 

ao adulto, principalmente quando não são capazes de solucionar os problemas 

individualmente e de forma autónoma, assim como quando as crianças mais novas não 

conseguem obter a atenção das outras crianças mais velhas e ainda em situações de 

conflito, o adulto é procurado pelas crianças mais velhas para que intervenha e estabeleça 

as regras. 
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«As crianças de qualquer idade só recorrem ao adulto quando não conseguem resolver 

as situações sozinhas; no entanto, são normalmente as mais novas que mais procuram o 

apoio do adulto, quando não têm a atenção das mais velhas.» E. MT.25 (p. 95) 

 

«Eu acho que tanto as crianças mais velhas como as crianças mais novas tentam sempre 

desembaraçar-se sozinhas e é para isso que nós trabalhamos, para que elas sejam 

autónomas; no entanto pode haver ocasiões em que o conflito entre elas chegue a um 

impasse e precisam da intervenção do adulto.» E. TR.30 (p. 104) 

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

As aulas de educação física caracterizam-se por terem alguma influência do adulto, 

ao intervir na formação dos grupos das crianças, para os equilibrar quanto ao género, 

número e idade das crianças que os compunham. 

 

«A Educadora coloca o André (4,5) e a Maria (3,2) na equipa do Miguel (5,7). 

A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e passa o Carlos (5,3) da 

equipa da Sofia (4,8), para a equipa do Miguel (5,7) e a Jéssica 2 (3,2) para a equipa do 

Tomás (4,7). A Educadora explica a sequência dos exercícios. Dá o sinal de partida.» 

D.E. 2.267 (p. 49) 

 

Nem sempre as crianças que o adulto escolhe para formarem as equipas, são 

aceites pelas crianças, havendo outras crianças que se autopropõem e que têm a aceitação 

das restantes. 

 

«… O André (4,5) coloca-se ao lado da Sofia (4,8), atrás do André (4,5) está a Emília 

(3,11), a Joana (3,3), a Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2).» D.E. 2.259 (p. 48) 

 

Na constituição das equipas, as crianças não procuram apenas outras crianças da 

mesma idade. Elas tanto podem escolher outras mais novas, assim como outras mais 

velhas. 

 

«A Emília (4,0) coloca-se atrás do Tomás (4,7). A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda 

(4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a 

pela barriga.» D.E. 2.271 (p. 49) 
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«A Jésica 1 (3,9) coloca-se ao lado da Joana (3,3) que é chefe de equipa, atrás da Joana 

(3,3) coloca-se o Francisco (4,10) e atrás deste o André (4,6).» D.E. 2.272 (p. 49) 

 

«Atrás da Sofia (4,8), fica a Leonor (4,0), a seguir desta a Adriana (4,2) e finalmente o 

Fábio (5,2). A Daniela (3,5) fica parada entre a Mafalda (4,6) e o Tomás (4,7). O Fábio 

(5,2) decide ir-se colocar atrás da Emília (4,0) e a Daniela (3,5) acaba por se ir colocar 

atrás do Fábio (5,2).» D.E. 2.273 (p. 49) 

 

A educadora MT considera que as escolhas das crianças nem sempre se 

encontram relacionadas com a idade, mas sim com a capacidade de cada criança ser 

capaz de realizar uma determinada atividade ou brincar de acordo com as competências 

que tem, uma vez que elas refletem o desenvolvimento. 

 

«Algumas vezes é assim, mas por vezes, não é assim; são mais escolhidos, como te 

disse, pelos interesses, pelas capacidades e a idade no Jardim de Infância, especialmente 

nestes grupos heterogéneos não se nota muito porque temos meninos de quatro anos que 

têm um desenvolvimento cognitivo muito parecido com os de cinco, tenho três este ano 

que acompanham muito bem o grupo de quatro anos e tal, portanto tem mais a ver com 

as capacidades e as competências que eles já têm.» E. MT.19 (p. 94) 

 

MT no questionário coloca em evidência que as escolhas das crianças estão mais 

relacionadas com o desenvolvimento do que com a idade. 

   

«A idade raramente influencia nas escolhas da criança.» Q24 MT.2 

 

A educadora TR apesar de considerar igualmente como a MT, de que a idade nem 

sempre é o fator preponderante nas escolhas da criança, TR apresenta outra opinião 

diferente de MT, pois considera que algumas vezes as escolhas são feitas tendo em conta 

os laços afetivos ou familiares. 

 

«Nem sempre, só algumas vezes pode ter influencia. Normalmente, daquilo que eu 

conheço dos grupos que eu tenho tido, a idade conta muito, mas há crianças também 

que até a gente nota isso no recreio, porque é um primo, porque é um familiar, mesmo 

sendo 2 ou 3 anos mais velho a criança procura-o e gosta muito da companhia, portanto, 

nem sempre a idade ... 

 A idade tem influencia muitas vezes, mas também pode haver algumas vezes em que 

isso não se efetue, não se processe.» E. TR.24 (p. 103) 
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Embora na entrevista TR não tenha sido objetiva, uma vez que não foi muito 

explícita se era a idade ou outros fatores como as relações afetivas e as familiares que 

influenciavam as escolhas das crianças; no questionário, a TR é de opinião que uma 

criança escolhe frequentemente outra em função da idade. 

 

«A idade influencia muitas vezes nas escolhas da criança.» Q24 TR.4 

 

Também se verifica que as crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas, 

dando-lhes orientações sobre o que devem fazer para o desenrolar da atividade orientada 

pelo adulto. 

 

«O primeiro a partir é o Tomás (4,7), a seguir a Mafalda (4,6). A Joana (3,3) fica parada, 

o André (4,6) sai da fila para o lado e diz-lhe: “Vai!”, …» D.E. 2.282 (p. 50) 

 

Quando o adulto corrige a posição de uma criança mais velha, seguidamente, essa 

criança corrige as outras mais novas, havendo uma imitação do adulto que funcionou 

como um modelo, o qual a seguir é repetido. 

 

«… A Educadora coloca o Miguel (5,7) na posição em que deveria estar, a Dália (4,7), a 

Mafalda (4,6) e a Sofia (4,8) não o acompanharam. O Miguel (5,7) vira-se para trás e ao 

mesmo tempo que diz: “Vá” para elas, levanta o braço puxando-o detrás para a frente.» 

D.E. 2.283 (p. 50) 

 

Noutras situações, as crianças mais velhas explicam a sequência da atividade 

proposta pelo adulto, às crianças mais novas, orientando-as e dando-lhes atenção, para 

que realizem a atividade com facilidade, de modo a fazerem uma boa execução, para que 

não se enganem e terminem a atividade rapidamente. 

 

«O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local. O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos 

(5,4) ter sido o primeiro a chegar junto da fila. O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo 

nome da Dália (4,7). O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3). 

Assim que a Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6) o Miguel (5,7) começa a saltar e 

a levantar os braços. O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila. O 

Tomás (4,7) enquanto espera pela bola, bate palmas.» D.E. 2.302 (p. 52) 
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Há uma preocupação das crianças mais velhas em fazerem cumprir as regras e 

supervisionarem as crianças mais novas, no sentido de verificarem se estas cumprem ou 

não as regras estabelecidas para a realização da atividade. 

 

«A Jéssica 1 (3,9) dá a bola ao Francisco (4,10), ele recebe a bola, fica parado e com o 

braço direito toca na Jéssica 1 (3,9) para que ela fosse para o fim da fila ao mesmo 

tempo que diz: “Vá”.»D.E. 2.285 (p. 50) 

 

«A Jéssica 2 (3,3) fica à espera de receber a bola do André (4,6), quando este se está a 

aproximar da Jéssica 2 (3,3) para lhe entregar a bola, a Jéssica 1 (3,9) sai do seu lugar 

da fila com os dois braços esticados para receber a bola e coloca-se ao lado da Jéssica 2 

(3,3) o Francisco (4,10) sai da fila e puxa-a para o seu lugar.» D.E. 2.289 (p. 51) 

 

Mas essa preocupação de fazer cumprir as regras não se verifica apenas nas 

crianças mais velhas para com as mais novas, também se verifica entre as outras crianças 

da mesma idade. 

 

«A Sofia (4,8) que estava atrás da Mafalda (4,6), estica o braço para que a Dália (4,7) vá 

para a posição correta e segura a Mafalda (4,6) pela cinta para que esta avance para trás 

da Dália (4,7).» D.E. 2.286 (p. 50) 

 

Todavia, as crianças mais velhas nem sempre cumprem e respeitam as regras, 

passando à frente das crianças mais novas. Quando isso acontece, as outras crianças mais 

velhas, ou seja as que são da mesma idade (das mais velhas), fazem-nas cumprir as regras 

estipuladas pelo adulto para o jogo que se está a realizar. Verifica-se assim, que as 

crianças mais velhas também corrigem outras da sua idade que não respeitem as normas 

estipuladas, não corrigindo apenas as mais novas. 

 

«O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si.» D.E. 2.299 

(p. 51) 

 

As crianças mais velhas que não cumprem as regras estipuladas e apresentam 

comportamentos inadequados quer para com as outras crianças da mesma idade, quer 

para com as crianças mais novas, que perturbam o desenrolar da atividade, fazem com 
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que o adulto intervenha e sancione a criança cujo comportamento se revela inapropriado e 

inadequado. 

 

«O Fábio (5,2) entrega a bola ao André (4,6), vai para o fim da fila agarra o Carlos (5,4) 

pelos braços, puxa-o para trás e empurra-o contra a Sofia (4,9). O Carlos (5,4) agarra-se 

à Sofia (4,9) e quando o Fábio (5,2) o puxa para trás, a Sofia (4,9) vai também puxada.» 

D.E. 2.305 (p. 52) 

 

«A Educadora intervém retirando o Fábio (5,2) do jogo. 

Os outros continuam a fazer o jogo.» D.E. 2.306 (p. 52) 

 

Nas sessões de educação física, as educadoras MT e TR, são de opinião de que as 

crianças mais velhas gostam de ajudar as crianças mais novas dando-lhes explicações 

sobre o desenrolar da atividade a realizarem, verificando-se também se as crianças mais 

novas cumprem as regras, assim como as crianças mais velhas, uma vez que na opinião 

das educadoras, nem sempre as crianças mais velhas respeitam as regras estabelecidas e 

quando tal acontece são as outras crianças da mesma idade que as corrigem, há assim um 

papel de supervisão em relação às crianças mais novas e da mesma idade. 

 

«As crianças mais velhas têm tendência a supervisionarem as crianças mais novas no 

cumprimento das regras; muitas vezes repetindo o que ouviram por parte do adulto. 

Podem também corrigir os próprios colegas da mesma idade, se os virem alterar 

algumas orientações que foram dadas por mim.» E. MT.26 (p. 95) 

 

«Na expressão motora e depois do adulto explicar as regras do jogo, as crianças mais 

velhas tentam ajudar as mais novas no cumprimento das regras, isto não quer dizer que 

as mais velhas cumpram sempre à risca o que lhes foi pedido, pois às vezes também se 

corrigem umas às outras.» E. TR.31 (p. 104) 

 

No decorrer da atividade proposta pelo adulto, as crianças mais velhas incentivam 

outras crianças da mesma idade. Contudo, as crianças mais velhas não incentivam apenas 

outras crianças da mesma idade, incentivam também as crianças mais novas, durante a 

atividade, estimulando-as a terminarem o mais rápido a tarefa e com sucesso. No entanto, 

as crianças mais novas também incentivam as mais velhas e as da mesma idade, 

reconhecendo o seu desempenho e demonstrando o seu contentamento, quando a criança 

mais velha assim como a criança da mesma idade realiza a tarefa rapidamente. 
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«O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local. O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos 

(5,4) ter sido o primeiro a chegar junto da fila. O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo 

nome da Dália (4,7). O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3). 

Assim que a Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6) o Miguel (5,7) começa a saltar e 

a levantar os braços. O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila. 

O Tomás (4,7) enquanto espera pela bola, bate palmas.» D.E. 2.302 (p. 52) 

 

Quando uma criança de uma equipa está em jogo, as restantes crianças que 

constituem a equipa, quer sejam mais velhas, como mais novas ou da mesma idade irão, 

segundo a educadora MT e a educadora TR, apoiar a criança que está em jogo, qualquer 

que seja a sua idade. Para as educadoras MT e TR, a idade é irrelevante quanto ao apoio 

dado à criança da equipa que está em jogo, uma vez que todas as crianças a incentivam 

para que termine o mais rapidamente, de modo a conseguirem um bom resultado, para 

que consigam ganhar às outras equipas. 

 

«Eu acho que a idade não está diretamente relacionada com o apoio que a equipa dá ao 

elemento que está em jogo, tem mais a ver com o querer que o outro chegue ao fim, o 

mais depressa, porque isso influencia no resultado do jogo, no posicionamento da 

equipa em relação a outras.» E. MT.27 (p. 95) 

 

«As crianças não apoiam os seus colegas de equipa em função da idade de cada um, 

mas sim pelo facto de pertencerem à mesma equipa e pelo interesse que têm em ficar 

bem classificados em relação aos adversários.» E. TR.32 (p. 104) 

 

 

SALA DE AULA 

 

O espaço da sala de aula é caracterizado por uma grande influência do adulto na 

formação de pares das crianças, pois separava as crianças do género masculino que eram 

mais ativas, de modo a não ficarem todas juntas; por outro lado, está-se perante uma 

situação programada com uma intencionalidade educativa. Algumas vezes, a própria 

proximidade física do adulto interfere na interação entre as crianças, pois quando as 

crianças mais velhas tentam interagir em voz alta com outras crianças da sua idade que 

estão noutras mesas, enquanto realizam a atividade proposta pelo adulto, a presença física 

do adulto desencoraja-as, levando-as a terminar primeiro a atividade que estão a realizar. 
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«A Mafalda (4,4) e a Adriana (4,1) estão na mesa três a fazerem cada uma o seu 

desenho individual, a Mafalda (4,4) olha para o Francisco (4,9) da mesa dois, vira a 

cabeça a acompanhá-lo e diz em voz alta: “Francisco”, olha para a Educadora e 

continua a fazer o seu desenho.» D.E. 2.141 (p. 37) 

 

Todavia, a proximidade física do adulto não impede as crianças de interagirem 

umas com as outras. As crianças mais novas dialogam com as crianças mais velhas, 

sentadas ao seu lado, sobre os progressos e aquisições obtidos, levando a outras crianças 

mais novas a fazerem também comentários sobre as suas capacidades e progressões. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que continua de pé apoiada na mesa diz para o Fábio (5,0):”Olha! Já 

sei fazer o sol!” 

A Emília (3,11) diz para o Fábio (5,0): “Sei fazer o céu e a chuva”. 

A Jéssica 1 (3,8) levanta o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» D.E. 2.158 (p. 

38) 

 

Mas não são só as crianças mais novas que dialogam com as crianças mais velhas, 

o diálogo é mútuo, significa isto que as crianças mais velhas também dialogam com as 

crianças mais novas, assim como com crianças das mesmas idades,  a idade não interfere 

na interação existente entre as crianças. 

 

«A Jéssica 1 (3,9) inclinou-se sobre a mesa e está a conversar com a Emília (3,11), a 

Leonor (4,0) também responde e conversam as três entre si.» D.E. 2.213 (p. 43) 

             

«Na mesa três, o André (4,5) e o Carlos (5,3) conversam entre si, o André (4,5) chega a 

sua folha de desenho para junto do Carlos (5,3), para este ver o seu desenho….» D.E. 

2.214 (p. 43) 

 

«A Daniela (3,6) diz: “Aqui, aqui. Joana faz uma casa aqui”. E aponta para a folha onde 

está a desenhar. A Joana (3,5) responde: “Mas a minha está bem aqui”, e continua a 

desenhar.» D.E. 2.222 (p. 44) 

 

As conversas existentes num grupo sobre o tipo de amizade entre uma criança 

mais nova e outra mais velha, acabam por se estender às restantes crianças da sala, uma 

vez que a temática suscita a curiosidade dos restantes. 

 

«A Emília (3,11) diz em voz alta: “Estava dizendo Francisco anda, vamos ser 

namorados”. 
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A Adriana (4,1) repete: “Namorados!”» D.E. 2.169 (p. 39) 

 

«A Leonor (3,11) fala para o Miguel (5,6) que está na mesa um, em voz alta: “Miguel, 

não estás a ouvir o que a Emília está a dizer ao Francisco?”» D.E. 2.168 (p. 39) 

 

Noutras situações, em que as crianças mais velhas questionam as crianças mais 

novas que se situam ao seu lado sobre a sua relação afetiva, e estas não comentam, o 

silêncio delas, levam as mais velhas a questionarem outras crianças mais novas que 

fazem parte do grupo de trabalho, mas que se situam à frente. No entanto, estas têm a 

mesma reação, optando pelo silêncio, fazendo com que a tentativa de diálogo termine. 

 

«O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “És minha amiga?” 

A Emília (4,1) não lhe responde. 

A seguir, o Fábio (5,3) faz a mesma pergunta para a Leonor (4,1): “És minha amiga?” 

A Leonor (4,1) não lhe dá resposta.» D.E. 2.238 (p. 46) 

 

Outra forma de as crianças das mesmas idades interagirem entre si, é falando ao 

ouvido, de modo a que as outras crianças assim como o adulto, não saibam o que foi dito 

entre os dois. 

 

«O Francisco (4,9) sai do w.c. e vai ter com a Mafalda (4,4) que está na mesa três e fala-

lhe ao ouvido, a Mafalda (4,4) vira-se e olha para a educadora, o Francisco (4,9) vira-se, 

aponta para a educadora, olha para a educadora, dá a volta à mesa três e dirige-se para o 

seu lugar na mesa dois, senta-se.» D.E. 2.170 (p. 39) 

 

Não são só as crianças mais novas que interagem com as crianças mais velhas, as 

mais velhas também o fazem com as mais novas, quando se encontram sentadas ao lado 

umas das outras, comentando o que desejam realizar no seu trabalho individual e 

posteriormente, solicitam às crianças mais novas que observem o que produziram. 

 

«… O Tomás (4,10) (…) diz: “Vou fazer uns bigodes” e desenha uma espécie de nuvem, 

a Daniela (3,6) inclina-se para ver o desenho, a seguir o Tomás (4,10) diz para a 

Daniela (3,6): “Queres ver uns bigodes?” A Daniela (3,6) inclina-se para ver a folha do 

desenho do Tomás (4,10).» D.E. 2.227 (p. 45) 

 

As interações estabelecidas entre as crianças mais velhas e as crianças mais novas 

que se situam ao lado umas das outras, sobre o que realizam, provocam noutras crianças 
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mais novas, situadas na frente destas, interesse pelos trabalhos produzidos pelas crianças 

mais velhas, desejando e pedindo-lhes que lhes fosse permitido observar também, sendo 

este pedido concedido pelas crianças mais velhas. 

 

«… O Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Olha lá os bigodes!” 

A Joana (3,5) diz para o Tomás (4,10): “Deixa lá ver!” 

O Tomás (4,10) mostra o seu desenho à Joana (3,5).» D.E. 2.228 (p. 45) 

 

Contudo, não são apenas as crianças mais velhas que comentam com as mais 

novas o que desejam fazer nos seus trabalhos individuais de expressão plástica, também 

se verifica a mesma atitude em crianças mais novas para com as crianças mais velhas. 

 

«… A Leonor (4,1) senta-se corretamente na cadeira e faz o seu desenho na sua folha. 

A Emília (4,1) diz: “Vou fazer um comboio” 

O Fábio (5,3) repete tipo pergunta: “Comboio?”» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

As crianças das mesmas idades também interagem entre si, conversando sobre a 

sua altura e a associação da altura à sua idade. 

 

«A Emília (4,1) diz para a Leonor (4,1): “A Leonor sabe que é bebé” 

A Leonor (4,1): “Eu não sou bebé não” 

A Emília (4,1): Ainda és pequena” 

O Fábio (5,3) aponta para a Emília (4,1) e diz: “Tu és grande”, aponta para a Leonor 

(4,1) e diz: “grande”, aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “pequena” 

A Jéssica 1 (3,9) ignora-os, não respondendo, continuando a fazer o seu desenho. 

A Emília (4,1) ri-se. 

A Leonor (4,1) aponta com o marcador para si, a seguir aponta com o marcador para a 

Emília (4,1) e depois para o Fábio (5,3) e diz: “Nós somos grandes, grande, grande e 

grande”.» D.E. 2.243 (p. 46) 

 

No entanto, as crianças mais velhas gostam de intervir na conversação entre 

crianças das mesmas idades, para darem também a sua opinião sobre as alturas de cada 

elemento, transformando a conversa num jogo de comparações entre os elementos 

baseado na opinião das crianças mais velhas. Por outro lado, as mais novas do grupo, 

optam por fazer silêncio como resposta e forma de discordar, continuando a fazer a 

atividade sem lhes darem atenção. 
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«O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” 

A Leonor (4,1) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” 

O Fábio (5,3) aponta com a mão na Emília (4,1) e diz: “Olha, tu és grande”, aponta para 

si e diz: “grande”, aponta para a Leonor (4,1) e diz: “grande” e aponta para a Jéssica 1 

(3,9) e diz: “Pequena”» D.E. 2.244 (p. 47) 

 

«A Emília (4,1) aponta com o marcador para o desenho da Jéssica 1 (3,9) e diz: 

“Olha …” A Jéssica 1 (3,9) continua a ignorá-los, sem responder e a fazer o seu 

desenho.» D.E. 2.245 (p. 47) 

 

Não é só a conversar que as crianças interagem entre si, é também a rir umas com 

as outras. O riso é uma forma de expressarem sentimentos. No entanto, quando as 

crianças mais velhas imitam comportamentos adultos que socialmente não são aceites 

como o alcoolismo, estes são identificados pelas crianças mais novas, provocando-lhes o 

riso, pois esses comportamentos são vistos como comportamentos cómicos. 

 

«O Miguel (5,9) começa a deslizar pela cadeira abaixo até cair no chão. 

A Sofia (4,11) diz: “Olha o bêbado!” 

O Miguel (5,9) levanta-se, senta-se na sua cadeira e ri, torna a deslizar até ao chão. 

A Sofia (4,11) ajuda-o a levantar. 

O Miguel (5,9) senta-se na cadeira.» D.E. 2.256 (p. 48) 

 

Os saberes e fazeres instituintes, constitutivos do mundo social infantil e da sua 

cultura que, pela sua génese, reconhecimento, adoção e partilha em atividades quo-

tidianas coletivas estruturam, por sua vez, rotinas da cultura de pares (Corsaro, 1985, 

1988, 1990, 1993, 1997, 1998) uma prática social em que as crianças, dando prova da 

sua competência social como crianças perante outras crianças, constroem subjetiva-

mente um nós, um lugar comum e uma experiência social que as distingue dos adultos. 

Esses saberes, fazeres e sentires, definindo um conjunto de regras e princípios de ação 

estruturantes das suas práticas sociais, quando afirmados recorrentemente por alguma(s) 

criança(s) no seio de um pequeno grupo ou do grupo e por eles respeitados ou 

complexificados, conduzem a processos de socialização e controlo social, à sua 

manutenção e expansão, ou seja, à sua reprodução cultural entre pares. Portanto, a 

cultura de pares, nos seus aspetos mais produtivos ou inovadores, desempenha, 

igualmente, uma função de regulação da ordem social infantil constitutiva da sua 
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organização no contexto do jardim de infância como grupo social atravessado por 

relações de poder e hierarquias que passam a ser inerentes à sua estruturação. 

 

As crianças mais novas chamam à atenção das outras crianças da mesma idade e 

das mais velhas elevando e mostrando os seus trabalhos para que todas o observem, 

sendo uma forma de interagir com todos os elementos que constituem o grupo de trabalho. 

 

«A Emília (3,11) diz para os colegas: “Olha o céu! Olha aqui o céu!» D.E. 2.152 (p. 38) 

 

«Levanta a folha com a mão esquerda, …» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

O mostrar o desenho é uma estratégia para as crianças mais novas emitirem a sua 

opinião relativamente aos trabalhos realizados pelas crianças mais velhas sobre a 

apresentação estética. Contudo, as crianças mais velhas discordam da opinião das 

crianças mais novas. A divergência de opiniões, entre as crianças de idades opostas sobre 

o sentido estético dos trabalhos realizados, conduz-las a um jogo de repetição de palavras 

que termina em brincadeira. 

 

«…dirige-se para o Fábio (5,0) e diz-lhe: “O teu está feio!” e aponta-lhe com o lápis de 

cor azul que tem na mão direita. O Fábio (5,0) abana a cabeça para a esquerda e para a 

direita, indicando que não com a cabeça discordando.» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) diz para a Jéssica1 (3,8): “O teu está bonito e o dela”, e aponta com o 

lápis de cor azul para a Leonor (3,11) e acrescenta: “O do Fábio é que está feio” e senta-

se na cadeira, puxa a cadeira com a mão esquerda para junto da mesa. O Fábio (5,0) põe 

a língua de fora para a Emília (3,11) e diz-lhe: “O teu é que está!”.» D.E. 2.155 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a folha 

e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para cima e 

para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, a 

Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) responde: 

“O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: “O teu!”. 

O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a mão 

esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor azul 

e diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”.» D.E. 2.156 (p. 38) 

 

Noutras situações, quando as crianças mais velhas tecem comentários negativos 

sobre os trabalhos de crianças mais novas e pedem a opinião a outras crianças também 
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mais novas, estas acabam por não emitir uma opinião sobre o trabalho; além disso, esses 

comentários negativos são ignorados pelas respetivas crianças mais novas a quem se 

dirigiam, levando a que a criança mais velha não emita mais comentários. 

 

«O Fábio (5,3) diz para a Jéssica 1 (3,9): “Está feio! Está feio!” e pergunta à Leonor 

(4,1): “Isto está feio?” 

A Leonor (4,1) inclina-se mais para ver o trabalho da Jéssica 1 (3,9). 

A Jéssica 1 (3,9) continua a desenhar, ignorando o Fábio (5,3), todos continuam a 

desenhar….» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

Outras vezes, são as crianças mais novas que solicitam às crianças mais velhas, a 

opinião destas sobre o trabalho que realizam, de modo a obterem a sua aprovação; 

contudo, nem sempre as crianças mais velhas lhes dão atenção. 

 

«A Leonor (4,1) pega na sua folha de desenho com a mão esquerda e levanta-a, para 

mostrar o seu ao Fábio (5,3), a seguir chama pelo Fábio (5,3): “Fábio, Fábio”. O Fábio 

(5,3) responde-lhe enquanto aponta com o dedo indicador esquerdo para a sua mão: 

“Olha lá um risco aqui”. A Leonor (4,1) pousa a folha, levanta a mão esquerda e com o 

dedo indicador direito aponta para a mão e diz: “Olha lá”» D.E. 2.246 (p. 47) 

 

Noutros casos, em que as crianças mais novas procuram as crianças mais velhas 

para lhes mostrarem as suas produções, as mais velhas incentivam-nas, elogiando os seus 

trabalhos. 

 

«A Daniela (3,4) segura o seu desenho com as duas mãos na sua frente e vai mostrar a 

todos, à mesa dois, a Emília (3,11) diz em voz alta: “Olha, olha o da Daniela! Está 

bonito?”. O Fábio (5,0) diz: “Está giro”.» D.E. 2.186 (p. 41) 

 

Mas, não é só para mostrarem os seus trabalhos que as crianças mais novas se 

dirigem às crianças mais velhas, também para explicarem os seus trabalhos, propostos 

pelo adulto. Por outro lado, as crianças mais velhas gostam de dar sugestões às mais 

novas, de modo a que estas ampliem e enriqueçam com detalhes as suas produções; 

todavia, essas sugestões são rejeitadas pelas crianças mais novas. 

 

«Na mesa um, o João (4,2) conta o seu desenho ao Miguel (5,7): “…depois este camião 

do lixo entra aqui para as ruas “amarelas”” 

Miguel (5,7): “E não fazes um camião, carregado cheio de palha?” 
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O João (4,2) diz: “Não” e abana a cabeça a dizer que não. 

O Miguel (5,7): “Um carro com palha, com muita palha e vaca” e abre os braços para o 

lado. 

O João (4,2) responde: “Não” e abana a cabeça negativamente. 

O Miguel (5,7) pega no seu marcador e tanto ele como o João (4,2) continuam a 

desenhar.» D.E. 2.217 (p. 44) 

 

Uma criança ao mostrar o seu desenho a outras crianças mais velhas ou mais 

novas, fá-lo como forma de obter a opinião das outras; as educadoras MT e TT 

consideram que as outras crianças mais velhas ou mais novas a quem lhes foi pedida a 

opinião quanto ao desenho realizado, podem reagir de várias maneiras, tendo ambas as 

educadoras referido a indiferença, o diálogo, o elogio e a sugestão. 

 

«Eu acho que isso tanto pode começar com as mais velhas como com as mais novas e o 

estímulo utilizado pode surtir efeito ou o interlocutor pode ficar indiferente, continuar a 

fazer o que estava a fazer sem ligar ao outro, ou elogiam-nas mas também já vi 

criticarem o que fizeram.» E. MT.28 (p. 96) 

 

«Acho que esses tipos de situações podem acontecer tendo um ponto de partida nos 

mais velhos mas também pode acontecer com os mais novos. A reação que cada um tem 

mediante o pedido do outro difere consoante a disposição do momento.» E. TR.33 (p. 

104) 

 

Também acontece as crianças mais velhas solicitarem às crianças mais novas, o 

material que necessitam para a realização da atividade proposta pelo adulto. As crianças 

mais novas colaboram de modo a satisfazer o pedido da criança mais velha. 

 

«…O Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu 

quero pele mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores 

grossos que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele.» D.E. 2.209 (p. 43) 

 

Contudo, as crianças mais velhas também ajudam as crianças mais novas a 

procurarem material. A ajuda é recíproca, significa isto que tanto as crianças mais novas 

como as crianças mais velhas, ajudam-se mutuamente na procura de material, necessário 

para a execução da tarefa. 
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«… O Tomás (4,10) ajuda a Daniela (3,6) a procurar a tampa e encontra no copo dos 

marcadores finos, o marcador azul com tonalidade clara que pretendia …» D.E. 2.227 

(p. 45) 

 

Quando uma criança mais nova solicita material e existem duas crianças, uma 

mais velha e outra da mesma idade, com o material solicitado, com as mesmas 

características (tamanho, cor e grossura), a criança mais nova opta pelo material que a 

criança mais velha lhe oferece. 

 

«Na mesa dois, está a Leonor (4,1) de pé e diz: “Não é essa”, na frente da Leonor (4,1) 

está a Emília (4,1) com o marcador grosso cor-de-rosa na mão direita e com o braço 

esticado para a frente, do lado esquerdo da Emília (4,1), está o Fábio (5,3) também com 

um marcador grosso cor-de-rosa na mão direita, com o braço esticado para a frente. A 

Leonor (4,1) escolhe o marcador do Fábio (5,3) e senta-se na cadeira.» D.E. 2.237 (p. 

46) 

 

Enquanto realizam as atividades propostas pelo adulto, as crianças mais velhas 

inventam um jogo, que envolve todos os elementos do grupo, no qual as crianças 

associam uma cor a cada um e a si mesmo. Nesse jogo, as crianças incluem também o 

adulto (a educadora), a quem cada criança lhe atribui uma cor. 

 

«A Leonor (4,1) olha para a Educadora e sorri, a seguir olha para a Emília (4,1) que está 

a tirar um marcador grosso e tira o amarelo. 

O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és vermelha” 

A Leonor (4,1) diz para o Fábio (5,3): “Tu és vermelho” 

O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és azul”» D.E. 2.250 (p. 47) 

 

«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Eu sou verde” 

O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és vermelha” 

O Fábio (5,3) para a Leonor (4,1) diz: “Tu és azul” e para a Emília (4,1) diz: 

“Vermelha”» D.E. 2.251 (p. 48) 

 

«A Emília (4,1) diz: “Olha a professora! Olha a professora ali” e olha para o Fábio (5,3). 

O Fábio (5,3) diz: “A Teresa é cinzenta” 

A Leonor (4,1) responde: “A Teresa é cor de laranja” 

A Jéssica 1 (3,9) diz: “A Teresa é verde”» D.E. 2.254 (p. 48) 
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As crianças da mesma idade, também utilizam os materiais de expressão plástica 

para fazerem comparações entre si, relativamente à forma e à cor, sendo a comparação o 

ponto de partida para a repetição de sons espontâneos. Verifica-se assim que as crianças 

atribuem aos materiais um aspeto lúdico, assim como são o ponto de partida para 

trabalharem conceitos em vários domínios de aprendizagem. 

 

«…A Sofia (4,8) tira um marcador fino vermelho do copo estica a mão esquerda com o 

marcador fino vermelho na direção do João e diz: “Encarnado” e começa a cantarolar 

“ki-ki-ki-ki-ki”.» D.E. 2.203 (p. 42) 

 

«O João (4,2) que estava a desenhar com um marcador fino vermelho, levanta a cabeça 

e ao ver a Sofia (4,8) com um marcador igual ao seu, coloca o marcador que está na sua 

mão esquerda junto do marcador que a Sofia (4,8) tinha na mão e repete também “ki-ki-

ki-ki-ki”….» D.E. 2.204 (p. 42) 

 

A educadora MT considera que a idade de uma criança tem muita influência na 

escolha das brincadeiras, uma vez que estas são determinadas pelo desenvolvimento de 

cada faixa etária. 

 

«Muitas vezes, porque isso, também a escolha das brincadeiras tem a ver com a 

capacidade de concentração e o interesse dos 5/6 anos são uns, o interesse dos 4 são 

outros e dos 3 são outros.» E. MT.22 (p. 95) 

 

No questionário MT reforça mais uma vez que o desenvolvimento de cada faixa 

etária está diretamente relacionado com as brincadeiras que escolhe. 

 

«A idade de uma criança influencia muitas vezes a escolha das suas brincadeiras.» Q26 

MT.4 

 

A educadora TR é de opinião de que a idade influencia frequentemente as 

brincadeiras uma vez que as crianças vão evoluindo, o que se reflete nas escolhas que as 

crianças fazem e apresentam. 

 

«Não, praticamente naquilo que eu conheço nunca, não quer dizer que isso não aconteça 

cá está, em fases pontuais. Ou de o menino se chatear porque sai da garagem porque 

agora os meninos é que brincam na garagem, mas não, porque as salas até estão 

adequadas a estarem aonde eles quiserem e irem livremente para onde quiserem, 

portanto raramente, ou quase nunca isso acontece, eu estou a referir-me sempre à minha 



__________________________________    CAPÍTULO V   ____________________________________ 
 

679 

pessoa, aquilo que vivencio, não quer dizer que noutra realidade ali ao lado seja a 

mesma coisa e normalmente quando há uma situação em que a gente a vê que o menino 

ou menina estão a interferir por causa do género, aí nós também atuamos e nos dias de 

hoje, normalmente tanto vês o rapazinho a pôr a mesa e as meninas a chegarem do 

trabalho como vês o oposto, precisamente o contrário.» E. TR.35 (p. 105) 

 

No questionário TR mantém a opinião dada na entrevista, de que a idade é um dos 

fatores que mais influência tem no tipo de brincadeiras escolhidas pelas crianças. 

 

«A idade de uma criança influencia muitas vezes a escolha das suas brincadeiras.» Q26 

TR.4 

 

No entanto, a repetição dos sons espontâneos pelas crianças mais novas, levas as 

crianças mais velhas a comentarem o comportamento inadequado das mais novas. Esse 

comentário leva as crianças mais novas a adotarem uma postura correta. As crianças mais 

velhas desempenham um papel de supervisão, ao fazerem com que as crianças mais 

novas cumpram as regras da sala. 

 

«…O Miguel (5,7) diz: “A Sofia está a fazer parvoíces”. A Sofia (4,8) pousa o marcador 

fino vermelho no respetivo copo, o João (4,2) continua a desenhar, assim como a Sofia 

(4,8) com o seu marcador grosso azul claro.» D.E. 2.204 (p. 42) 

 

Por vezes, as crianças mais velhas de outro grupo, atuam de forma inadequada 

para com as crianças mais novas, infringindo as regras da sala como forma de chamar à 

atenção das crianças mais novas, repetindo a ação na tentativa de conseguir uma reação. 

 

«A Emília (3,11) estica-se sobre a mesa para chegar ao copo dos marcadores grossos e 

diz: “Preciso do amarelo”.Quando faz isso, a Dália (4,6) bate-lhe com o seu dossier na 

cabeça duas vezes seguidas, a Emília (3,11) não reage. A Jéssica 1 (3,9) levanta-se e diz: 

“Amarelo tenho eu.”. Quando a Emília (3,11) retira o marcador grosso amarelo, a Dália 

(4,6) bate-lhe novamente com o seu dossier na cabeça duas vezes seguidas, a Emília 

(3,11) não reage.» D.E. 2.198 (p. 42) 

 

Contudo, outras crianças mais velhas defendem as crianças mais novas repetindo 

os procedimentos na criança mais velha. No entanto, outras crianças mais novas solicitam 

às mais velhas que reproduzam os procedimentos nelas próprias, utilizados com as 

crianças mais novas. 
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«O Fábio (5,1) levanta-se, segura na sua capa, dirige-se para junto da Dália (4,6) que 

está atrás da Emília (3,11), e bate com ela duas vezes seguidas em cima da capa da 

Dália (4,6) que está sobre a sua cabeça. O Fábio (5,1) diz à Dália: “Eu sou amigo da 

Emília”.» D.E. 2.199 (p. 42) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) levantou-se do seu lugar e aproximou-se do Fábio (5,1) e da Dália 

(4,6), e foi pedir à Dália (4,6) para que lhe desse com o dossier na cabeça. A Dália (4,6) 

bate com o dossier na cabeça da Jéssica 1 (3,9) ….» D.E. 2.200 (p. 42) 

 

Verificou-se ainda que as crianças mais novas gostam de ajudar outras das 

mesmas idades, que têm dificuldades de interpretação da atividade proposta pelo adulto. 

Contudo, as crianças mais velhas também gostam de ajudar as outras mais novas quando 

estas têm dificuldade em compreender e preencher corretamente o que lhe é pedido na 

atividade proposta pelo adulto. 

 

«… A Sofia (4,8) está a ajudar o João (4,2), a procurar o quadro do tempo da sua capa, 

o Miguel (5,7) vai ajudar também. Assim que o encontram, tanto a Sofia (4,8) como o 

Miguel (5,7), indicam ao João (4,2) o local exato onde deve desenhar o sol, pois estava 

bom tempo e sol nesse dia. A Sofia (4,8) fica a ver o João (4,2) a desenhar o sol, a 

seguir senta-se na sua cadeira que se situa do lado direito do João (4,2), tira o marcador 

fino cor-de-rosa, volta a colocá-lo no copo, pega no copo.» D.E. 2.193 (p. 41) 

 

As crianças mais velhas revelaram ainda preocupação em ajudar as crianças mais 

novas, mesmo quando as crianças se encontravam noutras mesas a trabalharem, 

confirmando a conclusão a que as crianças mais novas chegaram e incentivando-as a 

realizarem a atividade de uma forma autónoma.  

 

«O Miguel (5,7) dirige-se junto da Leonor (4,0), com o seu dossier fechado em cima da 

sua cabeça e pergunta à Leonor (4,0): “Já fizeste?”. A Leonor (4,0) que tinha o 

marcador grosso laranja na mão direita, coloca-o na boca e aponta com o dedo. O 

Miguel (5,7) responde-lhe: “É mesmo aí!”.» D.E. 2.195 (p. 41) 

 

No entanto, as crianças mais novas também revelam já terem as regras da sala 

assimiladas, assim como já terem interiorizadas a sequência das atividades a realizarem, o 

que revela uma autonomia por parte das crianças mais novas. 
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«… A Jéssica 1 (3,9) termina de preencher o quadro do tempo do seu dossier, coloca as 

folhas no lugar, fecha a capa, levanta-se e vai colocar a capa no armário. A Emília (3,11) 

está a tentar fechar o seu dossier.» D.E. 2.194 (p. 41) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) regressa ao seu lugar com uma folha branca A4 e com o lápis grosso 

amarelo começa a desenhar….» D.E. 2.197 (p. 42) 

 

Mas as crianças mais novas que apresentam algumas dificuldades quanto à 

arrumação do material, são ajudadas pelas crianças mais velhas que lhes dão instruções 

como devem proceder. 

  

«O Miguel (5,7) pousa o seu dossier na mesa e ao mesmo tempo que diz: “Agora pões 

isto aqui. Vá”, colocando a mão nas folhas que estão no dossier, no seu lugar; ao 

mesmo tempo que a Leonor (4,0) também as coloca, ajudando-a a fechar a capa, a 

Leonor (4,0) continua com o marcador grosso laranja na boca. …» D.E. 2.196 (p. 42) 

 

É de acrescentar que as crianças mais velhas gostam de observar as produções que 

as crianças mais novas realizam; mas também se verifica que as crianças mais novas 

gostam igualmente de observar os trabalhos das crianças mais velhas, o mesmo 

acontecendo com crianças da mesma idade que fazem parte do mesmo grupo de trabalho. 

  

«O Tomás (4,6) continua à procura do marcador que pretende, segurando com a mão 

esquerda no copo dos marcadores grossos, levantando os marcadores e voltando a 

colocá-los no copo, gira o copo para a direita e para a esquerda, passa com o dedo 

indicador esquerdo por cima da palavra marcador que se encontra escrita no copo, olha 

para o desenho da Daniela (3,4) e para o desenho da Joana (3,2), volta a procurar um 

marcador, tira o cinzento, olha para ele e volta a colocá-lo no copo.» D.E. 2.142 (p. 37) 

  

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e olha para o desenho do Francisco (4,9).» D.E. 2.145 (p. 

37) 

  

«O André (4,5) levanta a folha e chega-a junto da Mafalda (4,5) e diz-lhe: “Olha lá!” e 

volta a pousar a folha e a desenhar. O Carlos (5,3) continua a observar o desenho do 

André (4,5).» D.E. 2.215 (p. 44) 

 

As crianças mais velhas além de observarem as crianças mais novas, dão-lhes as 

suas opiniões de modo as ajudarem e demonstrando-lhes que as suas opiniões se 

encontram corretas. 
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«O Francisco (4,9) que tinha o lápis grosso laranja e a Emília (3,11) que tinha o lápis 

grosso verde, pousam os lápis de cor grossos, em simultâneo, a Emília (3,11) retira o lápis 

grosso de cor branco e o Francisco (4,9) fica a vê-la desenhar e diz-lhe: “Esse não pinta!”. 

A Emília (3,11) pousa o lápis grosso de cor branco, no copo e o Francisco (4,9) vai buscá-

lo. A Emília (3,11) retira o marcador grosso azul. O Francisco (4,9) tenta desenhar na folha 

branca e a seguir diz: “Não pinta nada”.» D.E. 2.176 (p. 40) 

 

Contudo, as crianças mais velhas não observam apenas os elementos do seu 

próprio grupo, elas estendem a sua observação aos outros grupos de crianças e participam 

nos jogos que outras crianças mais velhas e mais novas realizam entre si (contagem de 

recipientes de cada mesa de trabalho), o que faz com que todas as crianças da sala se 

envolvam no jogo, enquanto realizam a atividade proposta pelo adulto. 

  

«O Fábio (5,3) olha para outra mesa, a mesa três, enquanto põe a mão direita no copo 

dos marcadores, sem olhar para eles, estica o braço esquerdo e aponta com o indicador e 

diz: “Um, dois, três, quatro” e continua a olhar para a mesa três. 

O André (4,8) está a contar com o Carlos (5,6) o número de recipientes com material: 

“Um, dois, três, quatro, cinco”. 

O Carlos (5,6) diz para o André (4,8): “Um, dois, três” 

O André (4,8) responde-lhe: “Não é nada”.» D.E. 2.239 (p. 46) 

  

«Na mesa um, a Sofia (4,11) começa a contar os recipientes de outra mesa, tendo um 

lápis de cera na mão direita, estica o braço e diz: “Ali estão um, dois, três, quatro e ali 

um, dois, três, quatro, cinco; um, dois, três, ali estão três”» D.E. 2.240 (p. 46) 

 

Quando as crianças mais novas se sentem observadas pelo adulto, utilizam partes 

do corpo para ocultarem as suas mensagens, de modo a que o adulto não consiga perceber 

o que estão a dizer às crianças mais velhas, para que o assunto fique apenas entre elas e o 

adulto não tenha conhecimento do que foi dito. 

  

«O André (4,5) da mesa três estava a falar com o Carlos (5,3), quando se apercebe que 

está a ser filmado, põe a mão esquerda ao lado da boca, para que não se veja o 

movimento dos lábios.» D.E. 2.210 (p. 43) 

 

Na sala, as crianças mais novas e mais velhas solicitam o adulto em várias 

situações, uma delas é quando têm dificuldades na concretização da atividade proposta 

por este (preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo), o que revela que o adulto é 
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solicitado para ajudar as crianças a compreenderem e a ultrapassarem dificuldades na 

resolução do pensamento. 

 

«Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4). 

A Adriana (4,1) pergunta alto: “Teresa, é onde?” 

A Adriana (4,1) pergunta novamente: “Teresa, é onde?” 

A Educadora responde à Adriana (4,1): “Nas nuvens com a chuva.” 

Adriana (4,1): “Aqui?” Aponta para o sol e olha para a Educadora. 

A Educadora responde: “Isso é o sol.” E ajuda-a a procurar o desenho na tabela 

correspondente à nuvem com o sol atrás. A Adriana (4,1) preenche o quadro 

correspondente.» D.E. 2.121 (p. 35) 

 

Outras vezes na mesma situação (preenchimento da tabela de dupla entrada do 

tempo), as crianças mais velhas dirigem-se ao adulto para que este confirme os resultados 

do pensamento lógico-matemático, envolvido na atividade, proposta pelo adulto. 

 

«O Fábio (5,1) olha para a Educadora e diz: “Teresa, é aqui?”, tendo o dedo indicador 

sobre o sol desenhado e no respetivo dia da semana. A Educadora faz um sinal 

afirmativo com a cabeça. O Fábio (5,1) coloca as outras folhas do dossier no lugar, para 

fechá-lo….» D.E. 2.194 (p. 41) 

 

Tanto as crianças mais velhas como as crianças mais novas, ambas se dirigem ao 

adulto, após a conclusão do seu trabalho individual (desenho), para que este o observe, o 

aprove e o dê por concluído. A opinião do adulto tem um caráter de conclusão ou não do 

trabalho das crianças. 

 

«…O Tomás (4,6) levanta-se, dirige-se para a Educadora e diz: “Teresa, já fiz!”» D.E. 

2.171 (p. 39) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, com as mãos a segurarem na folha do desenho, virada para 

a educadora, a mostrar-lhe o seu desenho e diz: “Teresa já fiz!” 

A educadora diz-lhe: “O nome? Vai buscar o nome”. A Jéssica 1 (3,8) diz: “Vou fazer o 

nome.” 

A Leonor (3,11) diz: “Olha lá que nuvem tão grande.”» D.E. 2.174 (p. 39) 

 

Quando as crianças mais novas não estão a respeitar as regras estabelecidas, as 

crianças mais velhas recorrem ao adulto para que este as faça cumprir. O adulto 
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desempenha, além do papel educativo, um papel de supervisor, uma vez que faz cumprir 

as regras previamente estabelecidas. 

 

«O Fábio (5,0) olha para a educadora e diz: “Teresa, olha lá para a Emília, tem as 

canetas todas”.» D.E. 2.183 (p. 40) 

 

«A Educadora responde: “Olha lá Emília, as canetas são ao meio da mesa para todos os 

meninos conseguirem chegar”. 

A Emília (3,11) pega no copo dos marcadores grossos, colocando-o mais próximo do 

Fábio (5,0).» D.E. 2.184 (p. 40) 

 

Tanto as crianças mais novas como as crianças velhas recorrem ao adulto, na 

opinião da educadora MT como da educadora TR, quando têm dificuldades na realização 

do trabalho, mas não é só quando têm dificuldades, pois ambas as educadoras (MT e TR) 

consideram que todas as crianças se dirigem ao adulto para lhe mostrarem os trabalhos 

concluídos, de modo a obterem um comentário. No entanto, as educadoras (MT e TR) 

também referiram que as crianças mais velhas também se dirigem ao adulto, quando as 

crianças mais novas não estão a cumprir as regras da sala, as educadoras MT e TR 

consideram que as crianças mais velhas supervisionam as crianças mais novas e sempre 

que as mais novas não respeitam as regras, elas informam o adulto da ocorrência. 

 

«Eu acho que tanto as mais novas como as mais velhas recorrem ao adulto quando estão 

em dificuldades para acabarem uma tarefa, mas também para pedirem a sua aprovação 

quanto aos trabalhos realizados. As mais velhas também, por vezes, recorrem ao adulto 

quando as mais novas quebram as regras da sala.» E. MT.29 (p. 96) 

 

«Todas as crianças recorrem ao adulto quando querem ultrapassar algumas dificuldades 

em relação ao que estão a realizar; por outro lado, também gostam de mostrar as suas 

produções e procuram junto deste algum louvor em relação ao trabalho que estão a fazer. 

As mais velhas por vezes, gostam de imitar o adulto na supervisão das mais novas; no 

entanto, quando não conseguem resolver as coisas sozinhas, vão fazer queixinhas ao 

adulto do incumprimento por parte das mais novas, das regras estabelecidas na sala.» E. 

TR.34 (p. 104) 
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Tabela 20 . Categorização de comportamentos na categoria idade, no recreio, do caso 2. 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

Jogo cooperativo: 

 
Jogo associativo: 
- Participam crianças de todas as idades 

- As crianças brincam com outras de idades diferentes    

- As crianças mais velhas trocam brinquedos com crianças mais novas 

- Crianças mais velhas dialogam com as crianças mais novas sobre 

comportamentos observados em adultos, relacionados com o consumo de álcool 

- Crianças mais novas dialogam com as crianças mais velhas sobre o estado de 

conservação dos brinquedos, que as crianças mais velhas estão a utilizar, sendo 

o ponto de partida para um jogo de observação e comparação dos brinquedos, 

seguido da elaboração de explicação sobre o quê e quem danificou 

- Crianças de várias idades cantam uma canção dos desenhos animados 

- As crianças mais velhas identificam-se com a personagem principal do desenho 

animado enquanto brincam com as crianças mais novas 

- As crianças mais velhas auscultam as crianças mais novas sobre o tipo de 

relação existente; contudo, as crianças mais novas negam a existência de uma 

relação 

- As crianças mais novas chamam à atenção as crianças mais velhas quando estas 

danificam um brinquedo; contudo são ignoradas 

- As crianças mais novas procuram o adulto para que este as ajude a resolver os 

seus problemas ao nível do seu relacionamento com outras crianças mais velhas  
 

Jogo paralelo: 
- Presente em crianças de várias idades 

- As crianças mais velhas aproximam-se de crianças mais novas, mas não 

interagem entre si 

- As crianças mais novas aproximam-se de crianças mais velhas, mas não 

interagem entre si 

- As crianças da mesma idade aproximam-se umas das outras, mas não interagem 

  

Jogo cooperativo: 

 
Jogo associativo: 
- As crianças brincam com outras que têm a mesma idade 

- As crianças mais velhas trocam brinquedos com crianças da mesma idade 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo paralelo: 
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entre si 
 

Jogo solitário: 
- Presente em crianças mais novas 

- Presente em crianças mais velhas 

- A criança não tem intenção de brincar com outras de idade diferente 

 
Jogo de espectador: 
- Crianças mais novas como crianças mais velhas observam outras crianças de 

idade diferente a brincarem para apreenderem o que estão a fazer, 

compreenderem a situação social e interiorizarem a atividade 

- Após a observação dos grupos de crianças, a criança mais velha tenta interagir 

com uma criança mais nova, sem sucesso 

- Após tentativa de interação sem sucesso, a criança mais velha procura o adulto 

para que a insira no grupo de brincadeira, formado por crianças de idades 

diferentes 
 

Outros: 

- As crianças mais velhas oferecem brinquedos a crianças mais novas, que os 

recusam, sendo uma forma de mostrarem o seu desinteresse na formação de 

pares 

- Quando uma criança mais velha presencia, uma criança a retirar um objeto a 

outra da mesma idade, intervém a favor da que ainda não o utilizou e a criança 

que estava a usufruir do objeto não lhe oferece resistência 

- As crianças mais velhas procuram crianças mais novas, que tenham brinquedos 

iguais, para constituírem grupos de pares 

- As crianças mais novas procuram crianças mais velhas, que tenham brinquedos 

iguais, para constituírem grupos de pares 

- Quando uma criança mais velha está a brincar com um criança mais nova com 

um brinquedo e cria regras, não aceita a participação de outra criança mais nova 

no jogo, mesmo que tenha um brinquedo igual 

- As crianças mais velhas procuram o adulto para lhe pedirem autorização de 

recolha de materiais que estejam fora dos espaços que lhes estão destinados, 

revelando cumprirem as regras que estão interiorizadas 

- As crianças mais novas procuram o adulto para que resolva situações que são 

incapazes de solucionar (como o conserto de brinquedos) 

- As crianças mais novas procuram o adulto para as ajudar a interagir com as 

crianças mais velhas, quando estas não lhes dão atenção 

 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças mais novas 

- Presente em crianças mais velhas 

- A criança não tem intenção de brincar com outras da mesma idade  

 

Jogo de espectador: 

- Crianças mais novas como crianças mais velhas observam outras crianças da 

mesma idade a brincarem para apreenderem o que estão a fazer, compreenderem a 

situação social e interiorizarem a atividade 

- Após tentativa de interação sem sucesso, a criança mais velha procura o adulto 

para que a insira no grupo de brincadeira, formado por crianças da mesma idade  

 

 

 

 

Outros: 
- As crianças mais novas interagem com outras da mesma idade para formarem 

grupos de pares, através da oferta de brinquedos, que se for recusada, faz com que 

a crianças se retire 

- Quando uma criança retira um objeto a outra da mesma idade, ela oferece 

resistência 

- As crianças procuram outras da mesma idade, que tenham brinquedos iguais, para 

constituírem grupos de pares 

- Uma criança mais nova quando é agredida por outra criança da mesma idade, não 

procura o adulto 

- Uma criança mais nova quando é agredida por outra criança da mesma idade, 

procura a proteção de um grupo de crianças de várias idades, para que a criança 

que a agrediu não a persiga 

- As crianças mais novas quando se agridem entre si, por ter havido um 

desentendimento, a seguir reatam a relação, procurando-se para brincarem juntas 

- As crianças mais velhas tentam solucionar problemas que surjam com os 

brinquedos, sem recorrerem à ajuda de outras crianças da mesma idade ou do 

adulto 

- As crianças mais novas procuram o adulto quando são agredidas por outra criança 

da mesma idade, para que as proteja e restabeleça a relação entre as crianças 

- As crianças mais velhas procuram o adulto para lhe pedirem autorização de recolha 

de materiais que estejam fora dos espaços que lhes estão destinados, revelando 
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cumprirem as regras que estão interiorizadas 

- As crianças mais velhas procuram o adulto para que estabeleça a ordem e faça 

cumprir as regras, junto de outras crianças da mesma idade, que não respeitam 

nem cumprem as regras estabelecidas 

- As crianças mais novas procuram o adulto para as ajudar a interagir com as 

crianças mais velhas, quando estas não lhes dão atenção 
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 Tabela 21 . Categorização de comportamentos na categoria idade, na aula de educação física, do caso 2. 

 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

- Nem sempre as crianças que o adulto escolhe para a formação de equipas são 

aceites pelas crianças de idades diferentes 

- Há crianças que se autopropõem para formarem uma equipa e que têm a 

aceitação de crianças mais novas 

- Na constituição de equipas, as crianças procuram outra criança mais velha 

- Na constituição de equipas, as crianças procuram outra criança mais nova 

- As crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas dando-lhes orientações 

sobre o que devem fazer para o desenrolar da atividade  

- As crianças mais velhas explicam às crianças mais novas a sequência da 

atividade proposta pelo adulto 

- Quando o adulto corrige a posição de uma criança mais velha, seguidamente 

essa criança corrige as crianças mais novas, havendo uma imitação do adulto 

que funcionou como um modelo 

- Há uma preocupação das crianças mais velhas em fazerem cumprir as regras e 

em supervisionarem as crianças mais novas 

- As crianças mais velhas nem sempre cumprem e respeitam as regras, passando à 

frente  das crianças mais novas, durante o desenrolar da atividade 

- As crianças mais velhas que não cumprem as regras estipuladas, que perturbam 

o desenrolar da atividade e apresentam comportamentos inadequados para com 

as crianças mais novas, fazem com que o adulto intervenha e a sancione 

- As crianças mais velhas, no decorrer da atividade, incentivam outras crianças 

mais novas, estimulando-as a terminarem o mais rápido e com sucesso a tarefa  

- As crianças mais novas, no decorrer da atividade, incentivam outras crianças 

mais velhas, estimulando-as a terminarem o mais rápido e com sucesso a tarefa  

 

 

  

- Nem sempre as crianças que o adulto escolhe para a formação de equipas são 

aceites pelas crianças da mesma idade  

- Há crianças que se autopropõem para formarem uma equipa e que têm a aceitação 

de crianças da mesma idade 

- Na constituição de equipas, as crianças procuram outra da mesma idade 

- As crianças mais velhas preocupam-se em fazer cumprir as regras, outras crianças 

da mesma idade 

- As crianças mais velhas que não cumprem as regras estipuladas, que perturbam o 

desenrolar da atividade e apresentam comportamentos inadequados para com as 

crianças da mesma idade, fazem com que o adulto intervenha e a sancione 

- As crianças mais velhas, no decorrer da atividade, incentivam outras crianças da 

mesma idade, estimulando-as a terminarem o mais rápido e com sucesso a tarefa 

- As crianças mais novas, no decorrer da atividade, incentivam outras crianças da 

mesma idade, estimulando-as a terminarem o mais rápido e com sucesso a tarefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Educação 

Física 
Categoria: Idade Jardim de Infância do 

Penedo Gordo 



 

 

6
8

9
 

 

 

Tabela 22 . Categorização de comportamentos na categoria idade, na sala de aula, do caso 2. 

Idade diferente (3,4 e 5 anos) 
 

A mesma idade 

 

- A proximidade física do adulto, não impede as crianças mais novas de 

dialogarem com as crianças mais velhas que se situam ao seu lado, sobre os 

progressos e aquisições obtidos 

- A proximidade física do adulto, não impede as crianças mais velhas de 

dialogarem com as crianças mais novas que se situam ao seu lado, sobre os 

progressos e aquisições obtidos 

- As conversas entre uma criança mais nova e uma criança mais velha sobre o 

tipo de amizade existente, estendem-se às restantes crianças da sala, por ser um 

assunto que suscita o interesse 

- Uma criança mais velha quando questiona uma criança mais nova sobre a sua 

relação afetiva e esta opta pelo silêncio, vai questionar outra mais nova que 

opta igualmente pelo silêncio, sendo uma forma de terminar o diálogo 

- Uma criança mais velha comenta com uma criança mais nova o que deseja 

realizar no seu trabalho individual de expressão plástica, posteriormente solicita 

à criança mais nova que observe o que realizou 

- As interações estabelecidas entre uma criança mais velha e uma criança mais 

nova sobre o trabalho realizado na expressão plástica, provoca o interesse 

noutra criança mais nova, pedindo para observar também o trabalho realizado 

da criança mais velha 

- Uma criança mais nova comenta com uma criança mais velha o que deseja 

realizar no seu trabalho individual de expressão plástica 

- As crianças mais novas que não concordam com a intervenção das crianças 

mais velhas com a criação do jogo de comparações, optam pelo silêncio como 

forma de mostrar o seu desacordo 

- As crianças mais velhas quando imitam comportamentos adultos que 

socialmente não são aceites como o alcoolismo, esses comportamentos são 

identificados pelas crianças mais novas, provocando-lhes o riso 

- As crianças mais novas elevam os seus trabalhos para os mostrarem às crianças 

mais velhas, sendo uma forma de interagir com os elementos que constituem o 

  

- Quando as crianças mais velhas tentam interagir em voz alta com outras crianças 

da mesma idade que estão noutras mesas, durante a realização da atividade, a 

proximidade física do adulto desencoraja-as, levando-as a terminar primeiro a 

atividade que estão a realizar 

- A proximidade física do adulto, não impede as crianças mais novas de dialogarem 

com as crianças da mesma idade que se situam ao seu lado, sobre os progressos e 

aquisições obtidos 

- A proximidade física do adulto, não impede as crianças mais velhas de dialogarem 

com as crianças da mesma idade que se situam ao seu lado, sobre os progressos e 

aquisições obtidos 

- As crianças da mesma idade falam ao ouvido para que as outras crianças e o adulto 

não saibam o que foi dito 

- As crianças da mesma idade interagem entre si conversando sobre a sua altura e a 

associação da sua altura à idade 

- As crianças mais velhas intervêm na conversação entre crianças da mesma idade, 

para darem a sua opinião sobre as alturas de cada elemento, transformando a 

conversa num jogo de comparações entre os elementos, baseado na opinião das 

crianças mais velhas 

- As crianças mais novas elevam os seus trabalhos para os mostrarem às crianças da 

mesma idade, sendo uma forma de interagir com os elementos que constituem o 

grupo de trabalho 

- As crianças mais velhas enquanto realizam a atividade proposta pelo adulto, 

inventam um jogo que envolve crianças da mesma idade e o adulto, no qual 

associam uma cor a cada um e a si mesmo 

- As crianças da mesma idade utilizam os materiais de expressão plástica para 

fazerem comparações quanto à forma e cor, sendo a comparação o ponto de partida 

para a repetição de sons espontâneos, atribuindo aos materiais um aspeto lúdico 

- As crianças mais novas gostam de ajudar outras da mesma idade que têm 

dificuldades de interpretação da atividade proposta pelo adulto 
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grupo de trabalho 

- Mostrar o desenho é uma estratégia utilizada pelas crianças mais novas para 

emitirem a sua opinião sobre os trabalhos realizados pelas crianças mais velhas 

quanto à apresentação estética 

- As crianças mais velhas discordam da opinião das crianças mais novas sobre a 

apresentação estética dos seus trabalhos, originando um jogo de palavras, que 

termina em brincadeira   

- As crianças mais velhas quando tecem comentários negativos sobre os trabalhos 

de crianças mais novas e pedem a opinião a outras crianças mais novas, estas 

não emitem opinião 

- As crianças mais velhas quando tecem comentários negativos sobre os trabalhos 

de crianças mais novas, são ignorados pelas próprias crianças a quem se 

dirigem, levando a que a criança mais velha não emita mais comentários  

- As crianças mais novas solicitam às crianças mais velhas opinião sobre o 

trabalho que realizaram para obterem a sua aprovação 

- As crianças mais velhas quando são solicitadas pelas crianças mais novas, sobre 

o trabalho realizado, nem sempre lhes dão atenção 

- As crianças mais velhas incentivam as crianças mais novas, elogiando-lhes os 

seus trabalhos, quando são procuradas pelas crianças mais novas para lhes 

mostrarem os seus trabalhos 

- As crianças mais novas dirigem-se às crianças mais velhas para lhes explicarem 

os trabalhos que realizaram 

- As crianças mais velhas gostam de dar sugestões às crianças mais novas, de 

modo a que ampliem e enriqueçam os seus trabalhos com detalhes 

- As sugestões dadas pelas crianças mais velhas para enriquecerem os seus 

trabalhos com detalhes, são rejeitadas pelas crianças mais novas 

- As crianças mais velhas solicitam às crianças mais novas o material que 

necessitam para a realização da atividade 

- As crianças mais novas procuram o material para satisfazerem o pedida das 

crianças mais velhas 

- As crianças mais velhas ajudam as crianças mais novas a procurarem o material 

necessário para a execução da tarefa 

- As crianças mais novas ajudam as crianças mais velhas a procurarem o material 

necessário para a execução da tarefa 

- Uma criança mais nova quando solicita material e existe uma criança mais 

velha e outra da mesma idade, com o material solicitado com as mesmas 

características (tamanho, cor, grossura), a criança mais nova opta pelo material 

que a criança mais velhas lhe oferece 

- As crianças mais velhas enquanto realizam a atividade proposta pelo adulto, 

- As crianças mais velhas gostam de observar os trabalhos que as outras crianças da 

mesma idade realizam 

- As crianças mais novas gostam de observar os trabalhos que as outras crianças da 

mesma idade realizam 

- As crianças mais velhas observam os elementos do seu grupo que têm a mesma 

idade 

- As crianças mais velhas observam outros grupos de crianças que têm a mesma 

idade 

- As crianças mais velhas participam em jogos de contagem de recipientes que 

outras crianças da mesma idade, de outros grupos, realizam entre si, envolvendo-se 

todas as crianças da sala no jogo, enquanto realizam a atividade proposta pelo 

adulto 

- As crianças mais novas revelam ter as regras da sala assimiladas  

- As crianças mais novas revelam ter interiorizadas a sequência de atividades a 

realizarem, demonstrando terem autonomia 
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inventam um jogo que envolve crianças mais novas e o adulto, no qual 

associam uma cor a cada um e a si mesmo 

- A repetição dos sons espontâneos pelas crianças mais novas, leva as crianças 

mais velhas a comentarem o comportamento inadequado e elas adotam uma 

postura correta 

- As crianças mais velhas desempenham um papel de supervisão, ao fazerem com 

que as crianças mais novas cumpram as regras da sala  

- As crianças mais velhas atuam de forma inadequada para com as crianças mais 

novas, infringindo as regras da sala 

- As crianças mais velhas defendem as crianças mais novas repetindo o mesmo 

procedimento nas crianças mais velhas 

- As crianças mais novas pedem às crianças mais velhas que reproduzam nelas 

próprias os procedimentos utilizados para com outras crianças mais novas 

- As crianças mais velhas gostam de ajudar as crianças mais novas, quando estas 

têm dificuldade em compreender e preencher corretamente o que lhe é pedido 

na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças mais velhas revelaram preocupação em ajudar as crianças mais 

novas confirmando os resultados obtidos e incentivando-as a realizarem a 

atividade de forma autónoma 

- As crianças mais novas revelam ter as regras da sala assimiladas  

- As crianças mais novas revelam ter interiorizadas a sequência de atividades a 

realizarem, demonstrando terem autonomia 

- As crianças mais novas que apresentam dificuldade na arrumação do material, 

são ajudadas pelas crianças mais velhas que lhes dão instruções como devem 

proceder 

- As crianças mais velhas gostam de observar os trabalhos que as crianças mais 

novas realizam 

- As crianças mais novas gostam de observar os trabalhos que as crianças mais 

velhas realizam 

- As crianças mais velhas além de observarem as crianças mais novas, dão-lhes as 

suas opiniões de modo a ajudarem-nas e demonstram-lhes que as suas opiniões 

se encontram corretas 

- As crianças mais velhas observam os elementos do seu grupo que têm idade 

diferente 

- As crianças mais velhas observam outros grupos de crianças que têm idade 

diferente 

- As crianças mais velhas participam em jogos de contagem de recipientes que 

outras crianças mais novas, de outros grupos, realizam entre si, envolvendo-se 

todas as crianças da sala no jogo, enquanto realizam a atividade proposta pelo 
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adulto 

- As crianças mais novas quando se sentem observadas pelo adulto, utilizam 

partes do corpo, para ocultarem as suas mensagens enviadas às crianças mais 

velhas 

 

Outros: 

- As crianças mais velhas e as crianças mais novas solicitam o adulto quando têm 

dificuldades na concretização da atividade proposta de preenchimento da tabela 

de dupla entrada do tempo 

- As crianças mais velhas dirigem-se ao adulto para que este confirme os 

resultados do pensamento lógico-matemático envolvido no preenchimento da 

tabela de dupla entrada do tempo 

- As crianças mais velhas e as crianças mais novas dirigem-se ao adulto, após a 

conclusão do trabalho individual do desenho, para que este o observe, o aprove 

e o dê por concluído 

- Quando as crianças mais novas não estão a respeitar as regras, as crianças mais 

velhas recorrem ao adulto para que este as faça cumprir  

 

 

 

 

 

Outros: 

- As crianças mais velhas dirigem-se ao adulto para que este confirme os resultados 

do pensamento lógico-matemático envolvido no preenchimento da tabela de dupla 

entrada do tempo 
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b) Género 

 

RECREIO 

 

O recreio caracteriza-se por ser um espaço exterior, no qual o adulto não 

interfere nas escolhas das crianças quanto à sua formação de pares e o adulto 

intervém apenas em situações pontuais; observou-se neste espaço que as crianças na 

sua formação de pares, apresentarem vários tipos de jogos. 

 

Os jogos associativos caracterizam-se por as crianças seguirem a iniciativa 

das outras; no entanto, as crianças não adotam papéis distintos nem cooperam entre 

si para atingirem metas. Nestes jogos, participam crianças do género masculino e 

feminino, formando um círculo, para brincarem juntas com camiões, o que revela 

que as crianças do género feminino também gostam de brincar com brinquedos que 

socialmente se encontram associados ao género masculino e ao desempenho de uma 

profissão masculina (o camionista). Por outro lado, as crianças de ambos os géneros 

associaram o brinquedo (o camião) a um desenho animado visionado na televisão 

“Bob o Construtor”, ao cantarem a canção do Bob ao mesmo tempo que brincam em 

conjunto com os camiões. É de acrescentar que as crianças agrupam-se em função do 

brinquedo escolhido, uma vez que se verifica que outras crianças do género feminino 

que possuem brinquedos iguais, procuram crianças com o mesmo tipo de brinquedo, 

quer sejam do género feminino ou do género masculino. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. …» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«… Chega a Joana (3,2) com um camião e junta-se a eles.» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

Apesar de todas as crianças dos géneros masculino e feminino serem 

influenciadas pela televisão nas suas brincadeiras, as crianças do género masculino 

escolhem a personagem principal dos desenhos animados (o Bob) para 

desempenharem o seu papel na brincadeira, o que significa que as crianças do género 
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masculino se identificam com personagens que representam o género masculino, 

havendo assim uma identificação quanto ao género. 

 

«… O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! …» D.E. 2.10 (p. 26) 

  

Também existem crianças do género feminino que possuem brinquedos 

diferentes e tentam interagir com as outras crianças que se encontram numa situação de 

jogo associativo; contudo, as outras crianças não lhes dão atenção e estas acabam por se 

retirar. Outras vezes, as crianças do género feminino retiram os brinquedos de outras 

crianças do género feminino sem as consultarem; contudo, acabam por dar à troca o 

brinquedo que tinham. Verificando-se assim que ambas concordaram com a troca 

realizada, uma vez que era vantajoso para as crianças envolvidas. 

 

Como se pode constatar, crianças com brinquedos iguais são inseridas no jogo, 

enquanto que as crianças que possuem brinquedos diferentes não encontram 

recetividade, acabando por se retirarem. Mas, existem também crianças do género 

feminino que decidem retirar-se do jogo levando consigo o brinquedo que estavam a 

utilizar para outro espaço, significa isto que apesar de a criança do género feminino 

possuir um brinquedo igual às outras crianças de ambos os géneros em situação de jogo 

associativo, não significa que permaneça apenas naquele espaço e naquela brincadeira 

pois quando considera que chegou o momento de sair procura outro contexto e 

intervenientes de brincadeira. 

 

«… A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova que o Francisco (4,9), o 

Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«… A Adriana (4,1) retira-se com a roda….» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

«… A Daniela (3,4) sacode as mãos. … A Daniela (3,4) pega no seu camião. …» D.E. 

2.2 (p. 25) 

 

«… A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no camião que a 

Joana (3,3) estava a encher de terra…. A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o 

camião tipo betoneira que a Joana (3,3) tinha e afasta-se….» D.E. 2.50 (p. 29) 
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Quando as crianças do género masculino têm brinquedos diferentes e pretendem 

fazer parte de um grupo de pares optam por trocar os brinquedos com outras crianças 

do mesmo género. Essas trocas permitem-lhes obter os brinquedos iguais aos colegas 

do género masculino com quem formaram um grupo de pares para brincarem. As trocas 

de brinquedos possibilitam também as crianças fazerem a observação e análise das 

características dos brinquedos, assim como realizarem atividades no domínio da 

matemática, no caso concreto, da comparação entre igual e o diferente. 

 

«… O Fábio (5,2) quando está com um camião de transporte diz para o André (4,6): 

“Olha é igual”, que tinha um igual ao seu. O Carlos (5,4) olha para os dois camiões. O 

André (4,6) diz: “Viva!”» D.E. 2.63 (p. 30) 

 

«Fábio (5,2): “A Sofia não tem”. André (4,6): “A Emília tem”» D.E. 2.65 (p. 31) 

 

«A Emília (4,0) estava com dois camiões diferentes, um tipo betoneira e outro tipo 

transporte. O Fábio (5,2) chega o seu camião junto do André (4,6) e diz-lhe: “Olha, 

igual também”. Todos eles continuam a encher os camiões com terra.» D.E. 2.66 (p. 31) 

 

Também se verificou que num jogo associativo, as criançasdo género masculino 

também observam o estado de conservação dos brinquedos que as outras crianças do 

género masculino estão a utilizar na construção e verbalizam para os restantes 

elementos do grupo o observado, o que faz com que os vários elementos do grupo de 

pares, composto por crianças de ambos os géneros transformem uma observação 

individual numa atividade matemática de comparação do igual e do diferente que 

abrange todo o grupo, sobre quem possuía o mesmo brinquedo. Seguidamente, 

elaboram uma explicação para o material danificado, arranjando também uma criança 

do género masculino para responsabilizar pelo dano existente no brinquedo. Verifica-se 

assim que o género masculino é associado à violência, à agressividade, à destruição, 

estando implícito uma representação social do género mais concretamente do género 

masculino. 

 

«A Sofia (4,8) e a Emília (4,0) enchem os camiões tipo betoneira com terra. 

O André (4,6) olha para o Carlos (5,4) e aponta com o dedo indicador da mão direita e 

diz: “O do Carlos está partido!”» D.E. 2.60 (p. 30) 
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«A Sofia (4,8), a Emília (4,0) e o Fábio (5,2) olham na direção do Carlos (5,4). A Sofia 

(4,8) diz: “Pois está!” 

André (4,6): “É igual ao do Fábio” 

A Emília (4,0) diz: “O meu não” 

A Sofia (4,8): “O meu também não” 

O Fábio (5,2): “O meu também não” 

Continuam os quatro a encherem os camiões com terra. 

A Sofia (4,8) diz: “O Cris é que partiu com força.” 

Emília (4,0): “Partiu uma coisa daquelas, como o Miguel tem”, e aponta com a mão 

esquerda para o Miguel (5,7).» D.E. 2.61 (p. 30) 

 

Quando uma criança do género masculino danifica um brinquedo, uma criança 

do género feminino chama à atenção a criança do género masculino; no entanto, 

perante a acusação, ele ignora-a e a criança do género feminino acaba por se dirigir a 

um grupo de pares constituído apenas por crianças do género feminino, para lhes contar 

o sucedido; todavia, continua a ser ignorada, uma vez que não suscita o interesse nas 

outras crianças do género feminino. Esta situação revela que as crianças do género 

feminino estão mais atentas ao estado de conservação dos brinquedos do que as 

crianças do género masculino. Por outro lado, a atitude da criança do género masculino 

foi de desresponsabilização pelo seu próprio ato, de indiferença para com a criança do 

género feminino que o chama à atenção, não se sentindo incomodado com o dano feito 

no brinquedo. Quanto às outras crianças do género feminino, estas demonstraram não 

estar interessadas em saber quem foi a criança que danificou, nem o brinquedo que foi 

danificado, o que revela um desinteresse por intrigas, por acusações, quando não 

presenciam os acontecimentos. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se junto do Fábio (5,0) e diz-lhe: “Foste tu, foste tu, Fábio”.  

O Fábio (5,0) ignora-a, então a Daniela (3,4) dirige-se para o grupo de crianças que está 

em roda composto pela Maria (3,1), a Adriana (4,1), a Emília (3,11) e a Mafalda (4,4) e 

diz-lhes: “Olha o Fábio partiu!”, elas olham para a Daniela (3,4) e continuam a 

brincar.» D.E. 2.41 (p. 28) 

 

Quanto ao estado de conservação dos brinquedos, ambas as educadoras (MT e 

TR) consideram que as crianças do género masculino devido ao tipo de brincadeiras 

que escolhem, brincadeiras essas que envolvem mais ação, acabam por danificar mais 

os brinquedos; no entanto, as crianças do género masculino não se preocupam quando 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

697 

danificam um brinquedo, não apresentando comportamentos que revelem preocupação, 

demonstrando tranquilidade quando uma criança do género feminino os chama à 

atenção, uma vez que as ignoram. As educadoras MT e TR consideram também que as 

crianças do género feminino escolhem brincadeiras mais calmas, o que faz com que não 

danifiquem os brinquedos e quando presenciam uma criança do género masculino a 

danificar um brinquedo, além de o chamarem à atenção também se dirigem junto de 

outras crianças do género feminino para as informarem; contudo, essa informação nem 

sempre suscita o interesse das outras crianças do género feminino. 

 

«Eu acho que os rapazes têm mais tendência para danificarem os seus brinquedos 

devido ao tipo de brincadeiras que têm, mais violentas. As raparigas são normalmente 

mais cuidadosas e têm muita tendência para fiscalizar os outros, acusando-os quando 

estragam os brinquedos, indo às vezes, fazer queixa a outras raparigas, só que o que 

acontece é que nem sempre são ouvidas.» E. MT.32 (p. 96) 

 

«As raparigas são mais calmas nas suas brincadeiras e por isso não há tanta tendência de 

danificarem os brinquedos. Normalmente, quando se apercebem que os rapazes 

danificaram alguma coisa, vão chamar à atenção das outras raparigas embora possa 

acontecer não serem atendidas nas suas queixas. Os rapazes quando danificam alguns 

objetos ignoram e continuam a brincar.» E. TR.37 (p. 105) 

 

As crianças do género feminino quando desejam organizar entre si um jogo 

associativo e têm um brinquedo a mais (bola) que não necessitam, procuram outras 

crianças do mesmo género mas que tenham brinquedos iguais (bola) para que tomem 

conta deles, pois ao terem brinquedos iguais não correm o risco de as outras crianças 

quererem ficar com eles. Tendo outra criança que lhes guarde o brinquedo (bola) 

podem organizar um jogo com outra criança do género feminino que tenha igualmente 

um brinquedo igual (bola) para partilhar. À medida que o jogo se desenrola, vão 

criando regras entre si para o funcionamento do jogo. Quando outras crianças do género 

feminino as observam e têm um brinquedo igual (bola) ao que estão a utilizar, há uma 

que toma a iniciativa de a impedir de participar, evitando que um jogo associativo se 

transforme num jogo de características cooperativas. 

 

«A Maria (3,2) está sentada no chão com a bola, a Emília (4,0) chega junto dela com 

uma bola e pousa-a junto da bola da Maria (3,2). A Joana (3,3) tinha também uma bola 
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na mão. A Emília (4,0) afasta-se, olha para a bola, a Maria (3,2) continua sentada no 

chão com uma mão em cada bola.» D.E. 2.75 (p. 32) 

 

«A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola.» D.E. 2.76 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) apanha a bola, segura na bola debaixo do braço esquerdo e manda a 

Joana (3,3) de volta ao seu lugar.» D.E. 2.77 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) dá uns passos para trás, pousa a bola, dá um chuto na bola na direção da 

Joana (3,3), assim que a bola chega junto da Joana (3,3), esta dá-lhe um pontapé e tanto 

a Emília (4,0) como a Joana (3,3) vão atrás da bola. A Emília (4,0) chegou primeiro 

junto da bola, apanha-a e diz para a Joana (3,3): “Quem apanhou primeiro, Quem 

apanhou primeiro é que dá-lhe.”» D.E. 2.78 (p. 32) 

 

«… A Joana (3,3) aproxima-se com a bola na mão. A Emília (4,0) dirige-se junto da 

Daniela (3,5) e diz-lhe: “A Daniela não pode, a Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

De acrescentar que a criança do género feminino que as observa, apresentava 

um jogo de espectador, pois não tinha intenção de participar no jogo, o seu 

comportamento foi interpretado pela outra criança que estava a desenrolar o jogo 

associativo, como uma adversária. Essa interpretação aplica-se novamente quando 

outras crianças do género feminino se aproximam da criança que as observa. 

Novamente, a criança do género feminino que estava a desenvolver o jogo associativo, 

toma uma posição de líder afastando-as, atitude que as outras crianças aceitam 

naturalmente sem reagirem. No entanto, tem uma atitude antagónica, uma vez que 

muda de atitude ao convidá-la para brincar, havendo assim uma inversão de 

comportamento, de rejeição passa a aceitação, resultando na indiferença por parte das 

outras crianças do mesmo género. Após ter sido ignorada continua o jogo com quem 

estava a jogar inicialmente. Esta situação revela que as crianças do género feminino em 

jogos associativos tomam uma atitude de líderes perante crianças do género feminino 

que se encontram em situação de jogo de espectador, rejeitando a sua participação e 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

699 

afastando-as do jogo, de modo a se certificarem de estarem em situação de jogo de 

espectador. 

 

«A Emília (4,0) segura a Daniela (3,5) por trás como se fosse um abraço invertido e 

dirige-a para junto da Maria (3,2). A Daniela (3,5) senta-se em cima da bola, do lado 

direito da Maria (3,2).» D.E. 2.81 (p. 32) 

 

«Chega a Adriana (4,2) e a Mafalda (4,5) que se dirigem junto da Daniela (3,5) e da 

Maria (3,2), a Emília (4,0) agarra na Adriana (4,2) e afasta-a ao mesmo tempo que diz: 

“Meninas”, a Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). 

A Emília (4,0) pergunta à Adriana (4,2): “Queres brincar?” 

Mas a Adriana (4,2) ignora-a, vira-lhe as costas, não lhe dando resposta e afastando-se. 

A Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2).» D.E. 2.83 (p. 32) 

 

Verifica-se assim que as crianças do género feminino procuram outras crianças 

do género feminino para participarem num jogo associativo, mas tal não se verifica 

apenas entre crianças do género feminino, o mesmo acontecendo com crianças do 

género masculino que procuram outras crianças do mesmo género para a formação de 

pares para brincarem juntos; assim como entre crianças do género feminino e 

masculino, não havendo assim uma única característica quanto ao género de uma 

criança na formação de pares, em situação de jogo associativo. 

 

«A Daniela (3,4) volta-se, pega no seu camião e senta-se ao lado da Emília (3,11), ao 

lado da Daniela (3,4) sentou-se a Leonor (3,11). D.E. 2.8 (p. 25) 

 

«O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. 

O Fábio (5,0) responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. 

O André (4,5): “Alguém já meteu o meu aqui dentro”….» D.E. 2.9 (p. 25) 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a encher 

com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira sem ser 

utilizado….» D.E. 2.50 (p. 29) 

 

«O Cristiano (3,11) vai de cócoras a empurrar o carro na direção do Carlos (5,4). 

O Carlos (5,4) está junto da Joana (3,3) e da Dália (4,7) ….» D.E. 2.67 (p. 31) 
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«O Miguel (5,7) está a encher um camião de terra e a Leonor (4,0) está a ajudá-lo a 

encher e aconchega a terra com as duas mãos para que a terra não caia….» D.E. 2.85 (p. 

32) 

 

A educadora MT considera que o género influencia as escolhas das crianças 

porque os grupos do mesmo género têm os mesmos interesses e têm os antecedentes 

culturais que promovem esse tipo de escolhas de brincadeiras de meninos e 

brincadeiras de meninas. A educadora é também de opinião que a família tem muita 

influência neste tipo de divisão e a escola tem um papel fundamental promovendo 

projetos que atenuem essa divisão. 

 

«Muitas vezes é assim, porque as brincadeiras que escolhem, especialmente na reunião 

de conselho têm que referir sempre, são condições específicas, é diferente se calhar de 

outro local, cada um é um, os contextos são diferentes, acho que é assim; os meninos 

ainda acham, muitos meninos ainda acham que ir à casinha das bonecas é, no ano 

passado fizemos um trabalho muito interessante sobre isso, pôr o avental é uma coisa 

que é de meninas e fazer uns totós no cabelo que é de meninas e brincar com carros que 

é de meninos. Este ano, por acaso, apesar de me ter dado muito trabalho, surtiu efeito 

este ano, os meninos iam fazer bolos a fingir para a casinha e tal; e este ano tenho 

meninos que querem fazer totós e que querem pôr rolos, portanto, mas também vem 

muito da parte da educação da família.» E. MT.30 (p. 96) 

 

No questionário, a educadora reflete a opinião dada na entrevista, por outro lado 

a entrevista esclarece a resposta dada no questionário, ao considerar que existem 

ocasiões em que as crianças procuram outras do mesmo género, uma vez que também 

existem espaços na sala em que essa divisão não é tão visível, pois esses espaços estão 

relacionados com a vida real onde são recriadas situações da vida quotidiana como a 

casinha, são lugares que o adulto enquanto educador pode envolver crianças de ambos 

os géneros, apesar do meio familiar ainda promover a divisão de tarefas por género. 

 

«O género influencia algumas vezes as relações que as crianças estabelecem entre si.» 

Q27 MT.3 

 

A educadora acrescentou ainda que o género de uma criança condiciona a maior 

parte das vezes a escolha das brincadeiras. 
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«Sim, condiciona de certo forma, muitas vezes condiciona.» E. MT.31 (p. 96) 

 

No questionário, a educadora reforça a opinião dada na entrevista, 

demonstrando haver uma congruência ao longo do seu discurso quando confrontada 

noutro momento sobre o mesmo assunto. 

 

«O género de uma criança condiciona algumas vezes, a escolha das suas brincadeiras.» 

Q28 MT.3 

 

No entanto, verifica-se que a educadora TR tem uma opinião diferente da 

educadora MT uma vez que considera que o género de uma criança raramente 

influência as relações que as crianças estabelecem entre si, apesar de reconhecer que o 

género também pode condicionar as escolhas das brincadeiras das crianças, dependendo 

dos contextos sociais e familiares onde as crianças se encontram inseridas. A educadora 

também acha que é seu papel quando os comportamentos são muito acentuados, 

enquanto docente deve atenuar essas situações. Apesar de inicialmente a educadora TR 

apresentar uma opinião divergente de MT, no decorrer da entrevista, nota-se que as 

opiniões da educadora TR e da educadora MT convergem, principalmente quanto à sua 

função educativa. 

 

«Não, praticamente naquilo que eu conheço nunca, não quer dizer que isso não aconteça 

cá está, em fases pontuais. Ou de o menino se chatear porque sai da garagem porque 

agora os meninos é que brincam na garagem, mas não, porque as salas até estão 

adequadas a estarem aonde eles quiserem e irem livremente para onde quiserem, 

portanto raramente, ou quase nunca isso acontece, eu estou a referir-me sempre à minha 

pessoa, aquilo que vivencio, não quer dizer que noutra realidade ali ao lado seja a 

mesma coisa e normalmente quando há uma situação em que a gente a vê que o menino 

ou menina estão a interferir por causa do género, aí nós também atuamos e nos dias de 

hoje, normalmente tanto vês o rapazinho a pôr a mesa e as meninas a chegarem do 

trabalho como vês o oposto, precisamente o contrário.» E. TR.35 (p. 105) 

 

A resposta dada no questionário por TR está de acordo com a opinião dada na 

entrevista, uma vez que reforça que o género só influencia pontualmente as relações 

que as crianças estabelecem entre si. 
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«O género raramente influencia as relações que as crianças estabelecem entre si.» Q27 

TR.2 

 

A educadora TR reforça ainda a opinião dada anteriormente, admitindo que 

pontualmente, o género da criança pode condicionar as suas brincadeiras, salientando 

no entanto que as brincadeiras não se encontram relacionadas apenas com o género, 

mas com a vontade, os desejos da criança num determinado momento do dia. 

 

«Algumas vezes sim, algumas vezes, algumas vezes, mas olha o que é o que te disse 

aqui atrás, pode condicionar depende do dia em que o menino está ou que não está. 

Nesse dia, o menino pode não lhe apetecer ir brincar com bonecas e nos outros dias 

anteriores ter brincado os dias inteiros com bonecas, mas não condiciona a escolha das 

suas brincadeiras, eu estou falando por mim, não estou falando no geral, das filosofias 

que cada um preconiza, é por mim que eu estou a falar.» E. TR.36 (p. 105) 

 

No questionário, a resposta assinalada, está em consonância com a opinião 

emitida na entrevista, ao considerar que as brincadeiras escolhidas pela criança se 

encontram relacionadas com os seus interesses em detrimento do género. 

 

«O género de uma criança raramente condiciona a escolha das suas brincadeiras.» Q28 

TR.2 

 

Apesar das crianças serem permeáveis às representações dominantes e 

dicotómicas de géneros, de se confrontarem com espaços, objetos e ações que, de 

alguma forma, atualizam estereótipos masculinos e femininos no seu quotidiano no 

jardim de infância, admite-se que as crianças possam não se comportar com consciência 

e persistência desse modo, ou possam usar representações e os estereótipos 

diferentemente perante as mesmas pessoas e circunstâncias semelhantes. Descrever o 

género nas relações sociais entre pares no quotidiano do jardim de infância é aceitar 

que os modos possíveis de ser como as crianças constroem e assumem o género não 

decorrem de uma inerência biológica concreta, nem de uma inerência social abstrata 

mas, porque se confrontam e jogam em ações situadas, são múltiplos complexos e 

contraditórios, fluidos e dinâmicos. Esses modos são umas vezes resistentes à 

dicotomização ou ao seu desafio, outras promulgam veemente os estereótipos, tanto nos 

seus limites como nas suas possibilidades (James, 1993). 
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Em situações de jogo associativo, as crianças do género masculino e as do 

género feminino comparam entre si os brinquedos (camiões), de modo a quererem 

todas ter o mesmo brinquedo. Este tipo de jogo, permite que as crianças de uma forma 

lúdica explorem conceitos matemáticos como a comparação, a identificação e a 

categorização dos brinquedos. As crianças do género masculino e feminino além de 

desenvolverem e realizarem em conjunto brincadeiras que representam atividades 

profissionais características do género masculino (construção e transporte), verifica-se 

que neste tipo de brincadeira não existem evidências de uma divisão social do trabalho 

por géneros. 

 

«O Fábio (5,0) diz: (…) Também tenho o do cimento Daniela (3,4)”. 

O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. 

A Joana (3,2): “Eu também tenho”. 

O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões tipo 

betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

Quando as crianças se encontram em jogo associativo e uma criança do género 

masculino imita certos movimentos corporais que são identificados e associados a 

comportamentos alcoólicos, os referidos comportamentos são o ponto de partida para as 

crianças do género masculino e feminino dialogarem entre si sobre o horário do 

consumo de álcool, sobre o tipo de bebidas alcoólicas que os adultos consomem. O 

alcoolismo está também associado à adoção de papéis masculinos, uma vez que o 

comportamento é considerado adequado ao género masculino; por outro lado, existe 

uma identificação com o género masculino no sentido de pertença por referência a 

dimensões sociais e a idade. É de referir que esta associação do alcoolismo a papeis 

masculinos, assim como a identificação com o género masculino é feita por crianças 

não só do género masculino mas também por crianças do género feminino, o que é 

revelador do contexto onde se encontram inseridas. 

 

«O André (4,6) bate várias vezes com a mão direita na cabeça e diz: “Au! Cabeça 

chalada” 

O Fábio (5,2): “Estás bêbado?” 

A Emília (4,0) repete: “Estás bêbado?” 

André (4,6): “Eu?” 

Emília (4,0): “À noite bebeste vinho. À noite bebeste vinho” 

André (4,6): “Eu bebo cerveja” 
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Fábio (5,2): “Oh!” 

Sofia (4,8): “Assim ficas bêbado” 

Fábio (5,2): “Pois ficas. Ficas como os homens”….» D.E. 2.68 (p. 31) 

 

Neste tipo de jogo (associativo), as crianças de géneros diferentes participam em 

conjunto, em brincadeiras de construções, culturalmente associadas a papéis masculinos. 

De notar que as crianças do género feminino e do género masculino, provenientes de 

meios sócio-economico e culturais baixos, cuja socialização de papéis sexuais 

aprendidos e construídos através da socialização da família que reflete as 

representações e conceções dominantes da sociedade, as crianças revelam um 

comportamento de identificação e de desempenho de papéis de pertença a uma classe 

social (a classe trabalhadora), através da sua organização do brincar em grupos sociais 

de género heterogéneo. 

 

«O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda. 

O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em cada mão e diz “pi-pi-pi-

pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) está de joelhos e tem do seu 

lado direito um camião cheio de terra e do seu lado esquerdo, um camião tipo betoneira, 

o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e coloca-o na sua frente, raspa a terra 

do chão com a mão direita e coloca-a no camião. 

A Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra.» D.E. 2.14 (p. 26) 

 

Um outro tipo de jogo observado, foi o jogo paralelo, o qual se caracteriza por a 

criança brincar junto de outras crianças, o que não significa que brinca com elas, apesar 

de as imitar, dando a sensação de estar a brincar em grupo. No jogo paralelo, as 

crianças do género feminino aproximam-se de outras crianças do mesmo género; 

todavia, não demonstram interesse em interagirem umas com as outras, partilhando 

apenas o espaço entre si, não revelando vontade nem desejo de participarem na 

brincadeira, uma da outra. Contudo, o jogo paralelo, não é uma característica única das 

crianças do género feminino, uma vez que se encontra igualmente em crianças do 

género masculino. No entanto, é de referir que o jogo paralelo surge apenas entre 

crianças do mesmo género, não se tendo verificado a sua existência entre crianças de 

géneros opostos. 
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«A Sofia (4,7) andava com uma roda na mão direita e uma bola na mão esquerda, atrás 

dela ia a Mafalda (4,4) com uma roda na mão direita, a Sofia (4,7) começa a correr com 

a roda, a Mafalda (4,4) mantém o mesmo ritmo a andar.» D.E. 2.16 (p. 26) 

 

«… A Leonor (4,0) está de costas voltada para elas. …» D.E. 2.50 (p. 29) 

«… Cristiano (3,11) vira-se para o lado ficando ao lado do André (4,6). …» D.E. 2.63 

(p. 30) 

 

«… O Cristiano (3,11) que está de costas para os outros, levanta a cabeça e volta a 

brincar….» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

Também existem casos de crianças do género feminino que procuram outras 

crianças do mesmo género para participarem na mesma brincadeira; contudo nem 

sempre são aceites na brincadeira. As outras crianças do mesmo género demonstram a 

sua rejeição, ignorando-as. Quando as crianças do género feminino sentem que foram 

ignoradas, rejeitadas, optam por um jogo paralelo, no qual imitam as outras crianças, 

apesar de não interagirem com o grupo estão próximas delas.  

 

«A Sofia (4,7) corre com a sua roda, passa pelo Tomás (4,6), a Maria (3,1) vê a Sofia 

(4,7) a correr e começa a correr também, mas a Sofia (4,7) passa pela Dália (4,6) e a 

Jéssica 2 (3,2) para a frente de todas.» D.E. 2.5 (p. 25) 

 

«A Maria (3,1) acaba por ficar a andar atrás da Mafalda (4,4) com a sua roda….» D.E. 

2.7 (p. 25) 

 

O jogo de espectador, foi outro tipo de jogo presente nas observações, no qual 

as crianças veem outras a jogar; no entanto, não participam da atividade. Este tipo de 

jogo encontra-se presente em crianças tanto do género feminino como do género 

masculino, não sendo uma característica de um só género. No jogo de espectador, as 

crianças do género feminino que possuem um brinquedo (bola) observam outras 

crianças do mesmo género com brinquedos iguais (bola), o que significa que as 

crianças do género feminino ao observarem outras crianças do mesmo género, 

procuram ter comportamentos iguais, que sejam característicos do seu género; por outro 

lado, o observarem crianças com os mesmos brinquedos significa que pretendem 

compreender o modo como se estrutura e funciona o jogo que as outras crianças do 

mesmo género estão a realizar, para que numa situação futura, saiba como jogar. 
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«Chega a Daniela (3,5) com uma bola, senta-se sobre a bola a vê-las. A Joana (3,3) 

aproxima-se com a bola na mão. A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-

lhe: “A Daniela não pode, a Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

Mas as crianças do género feminino não observam apenas grupos constituídos 

por crianças do género feminino, observam também grupos com crianças de ambos os 

géneros que têm brinquedos iguais ao seu; assim como, grupos de crianças do género 

feminino com brinquedos diferentes do seu, o que revela um desejo de compreender o 

desenrolar de brincadeiras que são diferentes, apesar de serem com crianças do mesmo 

género mas com brinquedos diferentes, assim como crianças de ambos os géneros e 

com brinquedos iguais, o que irá permitir analisar, comparar e obter as semelhanças e 

as diferenças existentes em cada grupo de crianças. 

 

«A Maria (3,1) levanta-se, dá dois passos e observa o grupo do Fábio (5,0), a seguir vai 

ver a Jéssica 2 (3,2), a Dália (4,6) e a Leonor (3,11) que andavam todas juntas, com uma 

mão na roda, e vai buscar terra a outro lado.» D.E. 2.46 (p. 29) 

 

«… A Daniela (3,4) está de pé a vê-las andarem com as rodas.» D.E. 2.7 (p. 25) 

 

Verificou-se ainda que as crianças do género masculino também observam 

outras crianças do género feminino e masculino que formaram um grupo de pares para 

brincarem em conjunto. De realçar que essa observação é utilizada para escolherem o 

grupo, o espaço e os brinquedos que querem para brincar, que são do seu interesse.  

 

«O Tomás (4,6) estava a observar de pé o Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o 

André (4,5) e a Daniela (3,4) a brincarem e a Emília (3,11) e a Maria (3,1).» D.E. 2.32 

(p. 27) 

 

Após a observação, a criança do género masculino faz a sua opção e aproxima-

se junto de uma criança do género feminino; contudo, não consegue estabelecer uma 

interação com a outra criança do género feminino, nem tenta estabelecer um novo 

contacto com outra criança de género diferente. Ao não conseguir interagir nem 

demonstrar persuasão, opta por recorrer ao adulto, que surge como um mediador na sua 

inserção do grupo constituído por crianças de ambos os géneros, assim como um 

orientador que lhe vai dando indicações de como fazer para se inserir no grupo de 

crianças e brincar com o brinquedo que deseja. 
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«O Tomás (4,6) anda à roda da Emília (3,11). (…) O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora 

e diz-lhe: “Eu quero brincar com uma camioneta”» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

«A Educadora responde ao Tomás (4,6): “Está aí uma camioneta a mais, tens de te 

chegar ao pé deles”.» D.E. 2.34 (p. 28) 

 

No que se refere ao jogo de espectador, na opinião da educadora MT e da 

educadora TR, este jogo não se encontra associado a um género, uma vez que se 

encontra presente em crianças de ambos os géneros, ambas as educadoras (MT e TR) 

consideram que tanto as crianças do género feminino como as crianças do género 

masculino observam outras crianças de ambos os géneros, para que percebam as regras 

do jogo que as outras crianças estão a realizar, para que quando forem participar no 

jogo, estejam seguras, confiantes do seu papel a desempenhar no jogo. As educadoras 

(MT e TR) também referiram que as crianças do género masculino quando tentam 

integrar-se nos jogos nem sempre são aceites, quando tal acontece recorrem ao adulto 

para que sirva de mediador, para que os ajude na integração do grupo de crianças. 

 

«…, porque tanto no género feminino como no género masculino existem situações em 

que a criança assume o papel de espectador, observando as brincadeiras das outras 

crianças tanto do género masculino como do género feminino. Esta observação pode ser 

só para perceber as regras do jogo que os outros estão a fazer, mas também pode ser 

uma maneira de estar seguro quando quiser fazer parte desse mesmo jogo. Se um rapaz 

não consegue ser aceite recorre à ajuda do adulto.» E. MT.33 (p. 96) 

  

«Não acho que o jogo de espectador esteja associado a algum género em particular, 

tanto os rapazes como as raparigas passam por situações em que estão só a observar as 

brincadeiras dos outros. Esta observação por vezes, tem como objetivo o apreender as 

regras do jogo para estar seguro quando tentar integrar esse mesmo jogo. A tentativa de 

integração nem sempre é bem sucedida pelos rapazes, nesses casos o adulto tem um 

papel importante, pois é a ele que a criança recorre a pedir ajuda.» E. TR.38 (p. 105) 

 

Quanto ao jogo solitário, este caracteriza-se por a criança brincar sozinha, sem 

revelar interesse por relacionar-se com outras crianças. Verificou-se a existência do 

jogo solitário em crianças de ambos os géneros, tanto as crianças do género masculino 

como as do género feminino que optaram por um jogo solitário jogam à bola sozinhas, 

de realçar a utilização da bola que se encontra associada a vários desportos como o 

futebol, o basquetebol, o andebol, o voleibol, …, que têm características opostas ao 
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jogo solitário, uma vez que são jogados em grupo e têm características de jogo 

cooperativo. 

 

«O Tomás (4,6) está a jogar à bola sozinho, dá um pontapé na bola e corre atrás da bola, 

volta a dar outro pontapé e corre atrás da bola, dá outro pontapé e corre atrás da 

bola….» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

O Tomás (4,6) está sozinho, segura na bola, atira-a ao chão e com a mão direita bate na 

bola a driblar com as duas mãos. Segura novamente na bola, bate-lhe com a mão direita 

e com a mão esquerda, a bola foge-lhe e ele vai atrás dela….» D.E. 2.19 (p. 27) 

 

«A Sofia (4,7) foi buscar uma bola, bate com a mão direita na bola e esta salta, volta a 

bater na bola, esta salta e a Sofia (4,7) segura na bola com as duas mãos, passa a bola 

para o seu lado esquerdo e apanha do chão a sua roda….» D.E. 2.4 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) continua com a roda na mão direita e passa a correr atrás da bola.» D.E. 

2.20 (p. 27) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) está a jogar à bola sozinha.» D.E. 2.110 (p. 34) 

 

«… A Leonor (3,11) anda sozinha a correr atrás de uma bola.» D.E. 2.24 (p. 27) 

 

O jogo solitário também se verifica noutras situações, sem ser quando as 

crianças utilizam a bola. Quando as crianças utilizam outros brinquedos como os 

camiões, as crianças do género feminino revelam igualmente uma indiferença por se 

relacionarem com outras crianças, quer sejam do género feminino, quer sejam do 

género masculino. Mesmo quando as crianças do género masculino tentam interagir 

com elas verbalmente, estas optam por continuar num jogo solitário, o que revela que 

este tipo de jogo se apresenta como uma opção individual, como um desejo de estar 

consigo mesma. 

 

«O Cristiano (4,0) chega junto da Daniela (3,6), olha para ela e vai atrás do Carlos (5,4). 

A Daniela (3,6) vai despejar a terra que tem no seu camião, volta para onde estava, 

senta-se sozinha a encher o seu camião.» D.E. 2.103 (p. 34) 

 

«O Cristiano (4,0) aproxima-se da Daniela (3,6) e indica-lhe que existe um camião igual 

ao dela, apontando-lhe com o dedo indicador da mão direita, ao mesmo tempo que lhe 

diz: “Daniela, também tem ali um.”.» D.E. 2.106 (p. 34) 
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«A Daniela (3,6) olha para a direção que o Cristiano (4,0) lhe indicou e responde-lhe: 

“Já tenho este.” A Daniela (3,6) ignora-o, continuando a brincar com o camião e o 

Cristiano (4,0) afasta-se dela.» D.E. 2.107 (p. 34) 

 

Quando uma criança do género feminino se encontra em jogo solitário e outra 

criança do género feminino tenta interagir com ela, chamando pelo seu nome, ela 

ignora-a preferindo continuar em jogo solitário, o que revela que as crianças do género 

feminino utilizam o jogo solitário como uma forma de explorarem brincadeiras com 

materiais/ brinquedos, para se sentirem seguras, autoconfiantes e por outro lado, porque 

necessitam de ter tempo para si mesmas. 

 

«A Leonor (3,11) chama pela Adriana (4,1): “Adriana, Adriana” que vai atrás de uma 

bola. A Adriana (4,1) pega na bola, atira-a e vai atrás dela. 

A Leonor (3,11) diz para a educadora: “Professora, já me doem as pernas”. 

A Educadora: “As pernas! Então o que queres fazer?” 

Leonor (3,11): “Não quero andar nos carros”. 

A Educadora: “Então vai para outro lado”.» D.E. 2.12 (p. 26) 

 

Ao longo das observações por vídeogravação, verificou-se que as crianças de 

géneros diferentes procuram-se umas às outras para formarem pares, para brincarem 

juntas, de realçar que as crianças procuram outras que tenham brinquedos iguais, para 

participarem no mesmo tipo de brincadeira em conjunto o que revela que pretendem 

desenvolver brincadeiras que se complementem e interliguem em simultâneo. 

 

«A Sofia (4,8) está com o André (4,6), a encherem camiões com terra. O André (4,6) 

despeja um camião tipo transporte com terra, em cima de um baloiço em forma de mota 

e volta a ir encher o camião, ao lado da Sofia (4,8), com terra e vai despejar a terra em 

cima da que já existia, no baloiço em forma de mota e volta a encher o camião com 

terra.» D.E. 2.74 (p. 31) 

 

«O Miguel (5,7) passa a correr com uma roda em cada mão. A Leonor (4,0) começa a 

andar com a roda….» D.E. 2.58 (p. 30) 

 

Não são só as crianças de géneros diferentes que se procuram umas às outras, as 

crianças também procuram outras do mesmo género. As crianças do género feminino 

quando são procuradas por outra criança do mesmo género e não estão interessadas em 

interagir com essa criança, adotam uma atitude de provocação (batendo-lhe nas bolas 
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que segurava), como forma de a desincentivar. A provocação pode ser vista como uma 

estratégia utilizada para afastar a criança do mesmo género, com a qual não há interesse 

em brincarem juntas. A criança do género feminino que foi rejeitada procurou a 

companhia de uma criança do género masculino para pousar as bolas e por outro lado, 

teve a solidariedade de outra criança do género feminino que a ajuda a apanhar as bolas. 

Isto revela que as crianças do género feminino procuram outras crianças do mesmo 

género para formarem grupos de pares; no entanto quando são rejeitadas, optam por 

procurar outros grupos formados por crianças de ambos os géneros. 

 

«A Mafalda (4,5) estava com a Adriana (4,2). Quando a Daniela (3,5) chega junto da 

Mafalda (4,5), a Adriana (4,2) dá uma palmada numa bola e ela cai da mão da Daniela 

(3,5), a Mafalda (4,5) dá também uma palmada na outra bola e ela cai ao chão.» D.E. 

2.96 (p. 33) 

 

«A Daniela (3,5) vai atrás das bolas e diz em voz alta: “Eh! Pá!” 

A Daniela (3,5) apanha as duas bolas e pousa-as junto do Miguel (5,7), as bolas 

começam a deslizar. A Daniela (3,5) apanha uma e segura-a com a com a mão direita, a 

seguir, apanha a roda que permanece no mesmo local, pega-lhe com a mão esquerda e 

começa a andar com a roda. A Sofia (4,8) vai buscar a outra bola.» D.E. 2.98 (p. 33) 

 

As crianças do género masculino interagem com as crianças do género feminino 

oferecendo-lhes brinquedos iguais aos que estas já têm, esta oferta funciona como uma 

forma de iniciarem uma brincadeira em conjunto. Contudo, as crianças do género 

feminino nem sempre aceitam os brinquedos que as crianças do género masculino lhes 

oferecem, apesar de serem iguais; recusando-os como forma de demonstrarem o seu 

desinteresse pela formação de pares, para brincarem em conjunto. 

 

«O Carlos (5,4) chega junto da Daniela (3,6) com dois camiões diferentes e o que é 

igual ao que a Daniela (3,6) tem dá-o a ela, ao mesmo tempo que lhe diz: “Toma lá!”.» 

D.E. 2.101 (p. 34) 

 

«A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora.» D.E. 2.102 (p. 34) 
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No entanto, também existem crianças do género feminino que oferecem 

brinquedos a outras crianças do género feminino que tenham brinquedos diferentes, 

para que fiquem com um brinquedo que não possuíam. 

 

«A Leonor (4,0) dá a roda à Daniela (3,5) encostando-a à mão da Daniela (3,5), mas 

como a Daniela (3,5) tinha as duas mãos ocupadas cada uma com uma bola, a roda cai 

no chão.» D.E. 2.92 (p. 33) 

 

De acrescentar que as crianças do género feminino gostam de partilhar 

brinquedos com outras crianças do género feminino que não possuem brinquedos. O 

oferecer o brinquedo funciona como um convite à brincadeira, uma forma de interagir 

com a outra criança do mesmo género. 

 

«A Jéssica 2 (3,2) dirige-se para junto da Mafalda (4,5) que andava a brincar com uma 

bola. A Mafalda (4,5) apanha a bola do chão e dá-a à Jéssica 2 (3,2).» D.E. 2.51 (p. 29) 

 

Nem sempre as crianças do género feminino utilizam os brinquedos como forma 

de interação com as outras crianças do mesmo género, utilizando materiais como a terra, 

que estão a produzir, como uma forma de se envolverem na brincadeira da outra e 

como forma de a convidarem a participar na sua própria brincadeira. 

 

«… A Adriana (4,1) continua sem um camião, fazendo uma cova na terra. A Mafalda 

(4,4) chega-se ligeiramente para junto da Daniela (3,4) e retira terra da mesma cova da 

Adriana (4,1) que está na sua frente. A Adriana (4,1) coloca terra no camião da Emília 

(3,11).» D.E. 2.45 (p. 29) 

 

As crianças do género feminino quando veem um brinquedo que desejam numa 

criança do género feminino, tentam retirá-lo, mas se essa criança oferece resistência, a 

criança que o tenta tirar acaba por desistir e abandonar o local. No entanto, quando a 

criança do género feminino não oferece resistência à que lhe tenta tirar o brinquedo, ela 

acaba por ter sucesso, levando o brinquedo consigo para outro local. Neste caso, a 

criança do género feminino, acaba por não se dirigir a outras crianças do mesmo género 

ou de diferente género, nem ao adulto para a ajudarem a reaver o brinquedo. 

 

«A Emília (3,11) está atrás do Fábio (5,0), segura na bola com a mão esquerda e segura 

num camião com a mão direita, a bola escapa-se-lhe das mãos contra a Sofia (4,7) que 

ia a passar com a roda na mão direita e com um camião na mão esquerda, a Emília (3,11) 
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larga o camião da mão direita e agarra a roda da Sofia tentando tirar-lha. A Sofia (4,7) 

grita: “Ai!” A Emília (3,11) larga a roda e começa a andar.» D.E. 2.26 (p. 27) 

 

«A Emília (3,11) levanta-se, vai buscar um camião que estava sozinho e a seguir vai 

buscar o camião que estava no chão do lado direito da Maria (3,1).» D.E. 2.30 (p. 27) 

 

«A Emília (3,11) volta-se e vai para outro lado e senta-se. A Maria (3,1) levanta-se e vai 

noutra direção, para e vai para junto da Emília (3,11), mas afasta-se dela, indo na 

direção inicial.» D.E. 2.31 (p. 27) 

 

«… A Maria (3,1) volta novamente para ao pé da Emília (3,11) e senta-se junto desta, a 

Emília (3,11) estava a tirar do chão terra e a encher um camião….» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

Observou-se também outro comportamento quando uma criança do género 

feminino retira um brinquedo a outra criança do mesmo género que não oferece 

resistência, havendo uma terceira criança do género feminino que tenta ajudar a 

recuperar o brinquedo, mas sem sucesso. O que faz com que a criança que ficou sem o 

brinquedo se dirija junto do adulto para que este a ajude a solucionar, a resolver a 

situação de modo a obter a devolução do brinquedo que a outra criança do género 

feminino lhe retirou. 

 

«A Maria (3,1) chega junto da Adriana (4,1), senta-se e retira-lhe o camião.  

A Adriana (4,1) diz: “Eu quero!” 

A Emília (3,11) levanta-se e vai buscar o camião às mãos da Maria (3,1).  

A Adriana (4,1) diz: “Eu quero-o!” 

A Maria (3,1) não deixa a Emília (3,11) retirar-lhe o camião. 

A Adriana (4,1) tenta retirar à Maria (3,1), mas não consegue. 

A Adriana (4,1) levanta-se e dirige-se para junto da Educadora e diz-lhe: “Eu queria 

aquilo!”» D.E. 2.37 (p. 28) 

 

Quando as crianças do género feminino retiram brinquedos a outras crianças do 

género feminino, as que possuíam o brinquedo oferecem resistência, impedindo-as de 

obter o brinquedo, por considerarem que este lhes pertencia. Contudo, quando uma 

criança do género masculino presencia o desenrolar dos acontecimentos e decide 

intervir para resolver o conflito quanto à utilização do brinquedo, este opta por dá-lo à 

criança que ainda não o tinha utilizado, considerando que o material/ brinquedo é de 
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todos e todos têm direito a utilizá-lo; perante esta decisão, a outra criança envolvida que 

era a detentora do brinquedo, não oferece resistência aceitando a deliberação. 

 

«A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da 

Sofia (4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a 

Leonor (4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! 

Agora é que a viste!”. A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e 

esconde-a atrás das costas enquanto segura num camião com a mão direita.» D.E. 2.87 

(p. 33) 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”.» D.E. 2.90 (p. 33) 

 

Existem também situações em que crianças do género feminino procuram outras 

crianças do mesmo género, seguindo-as, mesmo que estejam a brincar com brinquedos 

diferentes e que a criança que seguem não lhes dê atenção, continuam a segui-la. Este 

comportamento revela uma necessidade de chamar à atenção da outra criança, de 

mostrar que está interessada em participar da brincadeira. 

 

«Passa a Emília (3,11) a correr atrás de uma bola, atrás dela ia a Maria João (3,1) a 

correr com uma roda no chão, atrás da Emília (3,11). A Emília para, segura na bola à 

sua frente, começa a correr; a Maria João (3,1) segue com a roda no chão, a correr atrás 

dela.» D.E. 2.18 (p. 26) 

 

Quanto aos brinquedos influenciarem a escolha dos pares de brincadeira, todas 

as educadoras (MT e TR) consideram que o brinquedo é determinante na escolha de 

uma criança, para formar um grupo de pares e não é o género da criança com quem vai 

brincar. Ambas as educadoras MT e TR consideram também que o brinquedo é 

utilizado pelas crianças como uma estratégia para interagirem com outras crianças, quer 

sejam do mesmo género, quer sejam de géneros diferentes. As educadoras 

acrescentaram também que as crianças do género feminino quando tentam retirar o 

brinquedo de outra criança do género feminino; se não tiverem êxito retiram-se; se 

tiverem a ajuda de uma criança do género masculino, obtêm o brinquedo; se tiverem a 

ajuda de outra criança do género feminino, conseguem obtê-lo e a que ficou sem o 

brinquedo, procura o adulto para a ajudar a reavê-lo. 
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«Os brinquedos podem ser um fator relevante para que a criança escolha outra para 

brincar, independentemente do género. Mas por outro lado, se uma criança do género 

feminino vir um brinquedo que lhe agrade noutra criança do mesmo género, pode tentar 

retirá-lo, mas se não tiver êxito não força a situação e vai-se embora; no entanto, às 

vezes, consegue a solidariedade de outra criança do mesmo género para obter esse 

mesmo brinquedo, tendo a que ficou prejudicada procurado a ajuda do adulto.» E. 

MT.34 (p. 96) 

 

«Nem sempre o género influencia a escolha do par, neste caso é mais o brinquedo que 

tem esse papel. Uma criança independentemente do género, que queira brincar com uma 

determinada criança, tenta aproximar-se com um brinquedo semelhante de modo a 

integrar-se na brincadeira. As raparigas, por vezes tentam retirar brinquedos às suas 

colegas no que são ajudadas por outras do mesmo género. Se não conseguem os seus 

intentos, há rapazes que interferem como mediadores tomando o partido daquelas que 

ainda não tinham tido a oportunidade de utilizarem esse mesmo brinquedo.» E. TR.39 

(p. 105) 

 

Uma forma de as crianças do género masculino interagirem com outras crianças 

do mesmo género é questionando-as sobre a relação de amizade existente entre eles, 

para se certificarem, para terem a certeza que brincam com outros que gostam de si. 

Contudo, nem sempre a resposta dos outros é satisfatória; pois por vezes, no momento 

de brincadeira não se consideram amigos uns dos outros, apesar de estarem a brincar 

juntos. 

 

«O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. O Cristiano (3,11) que está de costas 

para os outros, levanta a cabeça e volta a brincar. O André (4,6) deita terra no camião 

tipo betoneira da Sofia. O Fábio (5,2) pergunta ao André (4,6): “Olha, és meu amigo?” 

O André (4,6) abana a cabeça negativamente, arregaça as duas mangas do bibe, leva as 

duas mãos à cabeça e ajeita o boné.» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

De referir que as crianças do género masculino que apresentam um 

comportamento revelador de possuírem um bom desenvolvimento motor, captam a 

atenção das crianças do mesmo género. Mas as crianças do género masculino não se 

exibem apenas para as outras crianças, elas também gostam de captar a atenção do 

adulto, mostrando-lhe a sua destreza motora ao manipularem brinquedos. 
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«O Miguel (5,7) estava de pé em cima de um baloiço em forma de elefante, a segurar na 

roda, empurra a roda, volta a empurrar a roda, salta e começa a correr empurrando a 

roda à sua frente.» D.E. 2.69 (p. 31) 

 

«O Miguel (5,7) olha para a Educadora e diz: “Teresa”, levanta a roda e gira-a, volta a 

pousá-la no chão e volta-se para a Leonor.» D.E. 2.58 (p. 30) 

 

Por vezes, durante a brincadeira as crianças desentendem-se e agridem os 

colegas. Quando as crianças do género feminino são agredidas por outras crianças do 

género feminino, procuram proteção junto de um grupo formado por crianças do género 

feminino e do género masculino, de modo a que a criança agressora não persiga a 

criança agredida. A atitude da criança agredida ao procurar um grupo, revela procurar a 

proteção de outras crianças de ambos os géneros. Apesar de as duas crianças terem tido 

um momento conflituoso entre si, este é ultrapassado, voltando as duas a procurarem-se 

novamente para formarem um par para brincarem juntas. O que significa que entre as 

crianças, o brincar funciona como um meio de resolução de conflitos. 

 

«A Emília (3,11) vai com uma bola na mão, para o meio da roda onde está o Fábio (5,0), 

o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4). Entra entre o André 

(4,5) e a Daniela (3,4) e sai entre a Daniela (3,4) e o Fábio (5,0), ao sair desequilibra-se 

e cai sobre a Daniela (3,4). A Emília (3,11) grita: “A Maria João está a bater-me!”» D.E. 

2.22 (p. 27) 

 

«Atrás da Emília (3,11) ia a Maria (3,1) com a roda, assim que a Emília (3,11) vai para 

o meio deles, a Maria (3,1) para.» D.E. 2.23 (p. 27) 

 

«A Maria (3,1) pega em dois camiões, um em cada mão, a Emília (3,11) que vinha a 

correr, chega junto da Maria (3,1) e senta-se ao pé dela.» D.E. 2.28 (p. 27) 

 

Noutras situações, em que uma criança do género feminino agride outra criança 

do género feminino, a criança agredida procura o adulto para que este a proteja e a 

conforte. Por outro lado, o adulto surge como um mediador para o restabelecimento das 

relações entre as crianças, entre as quais houve um desentendimento 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se para junto da Educadora a chorar. A Educadora: “O que é 

que foi?” 

Daniela (3,4): “A Emília bateu!” 
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Educadora: “Emília, tu bateste nela, porquê? 

Emília (3,11): “Mas ela queria estar a brincar com a gente”. 

Educadora: “Então e não queres que ela brinque? 

Emília (3,11): “Quero”. 

Educadora: “Então Daniela, ela quer que tu brinques” 

Emília (3,11): “Anda cá!” A Emília (3,11) com o braço esquerdo movimenta-o para 

cima e para baixo. A Daniela (3,4) dirige-se para a Emília (3,11) e senta-se do lado 

esquerdo desta.» D.E. 2.44 (p. 29) 

 

A educadora MT e TR consideram que quando as crianças do género masculino 

brincam com outras crianças do mesmo género, não privilegiam relações de amizade 

entre si, mas partilham o interesse pela mesma brincadeira; no entanto, ambas as 

educadoras (MT e TR) são de opinião que quando as crianças do género feminino 

entram em conflito com outras crianças do mesmo género, a criança que é agredida 

tanto procura um grupo de crianças misto, com crianças de ambos os géneros, como 

procura o adulto para a proteger. 

 

«Nem sempre o género é relevante nestas situações, as crianças do género masculino 

podem estar a brincar umas com as outras e podem não ter uma relação de amizade 

muito próxima, só interesses como membros da mesma equipa. As raparigas quando se 

agridem entre si, a vítima procura um grupo misto para se sentir segura perante a 

agressora ou procura o adulto com o mesmo fim.» E. MT.35 (p. 97) 

 

«As relações entre as crianças do género feminino que estão a brincar em grupo, por 

vezes podem alterar-se e levar a que um dos elementos seja agredido, nestes casos 

procuram a ajuda ou a proteção de um grupo heterogéneo ou então recorrem ao adulto. 

Por outro lado, os rapazes nem sempre privilegiam os laços de amizade para formarem 

grupos de brincadeira, o que não quer dizer que a brincadeira não decorra normalmente, 

pois têm os mesmos interesses.» E. TR.40 (p. 106) 

 

O adulto também é procurado pelas crianças do género feminino, quando outra 

criança do género feminino não partilha o brinquedo. O adulto surge como um 

mediador na resolução da partilha de brinquedos entre as crianças do género feminino. 

 

«A Maria (3,1) chega-se junto da Educadora e diz-lhe: “A Emília não me dá uma 

escavadora” 

A Educadora repete: “A Emília não te dá uma escavadora?”» D.E. 2.35 (p. 28) 
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Mas as crianças do género feminino também procuram o adulto para que este 

solucione, resolva situações que sozinhas não conseguem contornar, como o conserto 

de brinquedos. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se junto da Educadora com o camião tipo betoneira nas mãos e 

diz: “Partiu, foi o Fábio, partiu”. 

A Educadora: “Não, isto desengatou, espera” e volta a juntar a betoneira ao camião. 

Entrega o camião tipo betoneira já pronto à Daniela (3,4) e diz: “Já está bom!”» D.E. 

2.40 (p. 28) 

 

Enquanto que as crianças do género feminino procuram o adulto para que este 

conserte os brinquedos, as crianças do género masculino gostam de serem elas próprias 

a tentarem solucionar, a resolver os problemas que surgem com os brinquedos, 

revelando gostarem de vencer desafios, de ultrapassarem as suas próprias dificuldades, 

sem pedirem ajuda a outras crianças ou ao adulto. 

 

«O Carlos (5,4) está junto da Leonor (4,0) e está a encaixar a betoneira no camião….» 

D.E. 2.52 (p. 29) 

 

«O Carlos (5,4) continua a tentar encaixar a betoneira no camião….» D.E. 2.54 (p. 30) 

 

«A betoneira cai do camião. O Carlos (5,4) apanha-a e tenta e tenta encaixá-la.» D.E. 

2.55 (p. 30) 

 

«… A betoneira cai do camião. O Carlos (5,4) apanha-a e tenta e tenta encaixá-la….» 

D.E. 2.58 (p. 30) 

 

As crianças do género feminino procuram o adulto para que este as ajude a 

solucionar os seus problemas, quando as crianças do género masculino não lhes dão 

atenção, não interagem com elas. 

 

«O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. 

O Fábio (5,0) responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. 

O André (4,5): “Alguém já meteu o meu aqui dentro”. 

A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, quero pôr areia”. 

A educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. Olhem, deixem a 

Daniela também aí à vontade.”» D.E. 2.9 (p. 25) 
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O adulto é procurado pelas crianças do género feminino, quando estas desejam 

explicar-lhe os motivos do término de uma brincadeira e o porquê de iniciarem uma 

nova brincadeira. 

 

«… A Leonor (3,11) diz para a educadora: “Professora, já me doem as pernas”. 

A Educadora: “As pernas! Então o que queres fazer?” 

Leonor (3,11): “Não quero andar nos carros”. 

A Educadora: “Então vai para outro lado”.» D.E. 2.12 (p. 26) 

 

Apesar de as crianças do género feminino recorrerem com muita frequência ao 

adulto, tal não significa que as crianças do género masculino também não o façam, 

tendo-se verificado que as crianças do género masculino procuram o adulto para lhe 

pedirem autorização para recolherem brinquedos que saiam fora dos espaços que lhes 

estão destinados à sua utilização, demonstrando cumprirem as regras que 

implicitamente estão interiorizadas. 

 

«Nesse momento surge o Tomás (4,7) junto da Educadora e pergunta-lhe: “Teresa, 

posso ir buscar duas bolas da nossa sala?” que eram as bolas que tinham saltado o 

muro.» D.E. 2.114 (p. 35) 

 

As crianças não procuram apenas o adulto, também interagem com ele. As 

crianças do género feminino utilizam o corpo, mais concretamente, acenando-lhe como 

forma de captarem a atenção do adulto ao mesmo tempo que falam com ele. 

 

«A Dália (4,6) ao passar pela educadora TR diz-lhe: “Tchau!” e acena com a mão 

direita.» D.E. 2.6 (p. 25) 

 

No que se refere à resolução de problemas, a educadora MT e a educadora TR 

são unânimes ao considerarem que existem diferenças quanto ao género, enquanto que 

as crianças do género masculino tentam arranjar uma solução com os brinquedos que 

não estão em condições de brincar, consertando-os de forma autónoma, as crianças do 

género feminino optam por se dirigirem frequentemente ao adulto, para que este lhes 

solucione os problemas com que se deparam como o conserto de brinquedos e a 

mediação de conflitos que surgem ao brincar. 
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«…, normalmente as crianças do género masculino tentam sozinhas arranjar os 

brinquedos que não estão em condições de brincar, as raparigas optam pela via mais 

fácil e recorrem ao adulto, nestas situações.» E. MT.36 (p. 97) 

 

«Nota-se alguma diferença entre as crianças do género feminino e masculino no que diz 

respeito à resolução de alguns problemas que surgem durante a brincadeira, pois as 

meninas recorrem muito mais frequentemente ao adulto para que este solucione os 

problemas que vão surgindo, tanto no que diz respeito a consertar alguns brinquedos 

bem como noutras situações como a mediação de conflitos.» E. TR.41 (p. 106) 

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nas aulas de educação física, o adulto intervém na formação dos grupos das 

crianças, para equilibrar os elementos quanto ao género, número e idade das crianças 

que os constituíam, havendo assim alguma influência do adulto no desenrolar da 

atividade. 

 

«A Educadora coloca o André (4,5) e a Maria (3,2) na equipa do Miguel (5,7). 

A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e passa o Carlos (5,3) da 

equipa da Sofia (4,8), para a equipa do Miguel (5,7) e a Jéssica 2 (3,2) para a equipa do 

Tomás (4,7). A Educadora explica a sequência dos exercícios. Dá o sinal de partida.» 

D.E. 2.267 (p. 49) 

 

«A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e decide passar a Jéssica 2 

(3,3) para a equipa da Joana (3,3), ficando a Jéssica 2 (3,3) atrás do André (4,6); a 

Educadora passa a Adriana (4,2) para a equipa do Tomás (4,7), ficando a Adriana (4,2) 

atrás da Daniela (3,5). A Educadora volta a contar o número de elementos em cada 

equipa.» D.E. 2.275 (p. 50) 

 

«A Educadora coloca a Joana (3,3) do lado direito do campo, atrás dela está a Jéssica 1 

(3,9), o Francisco (4,10), o André (4,6) e a Jéssica 2 (3,3). A Mafalda (4,6) ficou no 

meio do campo, atrás dela está a Sofia (4,8), a Leonor (4,0), o Miguel (5,7) e a Dália 

(4,7).» D.E. 2.276 (p. 50) 

 

«O Tomás (4,7) ficou no lado esquerdo do campo, atrás dele está a Emília (4,0), o Fábio 

(5,2), a Daniela (3,5) e a Adriana (4,2).» D.E. 2.277 (p. 50) 
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 Na escola, as crianças estão constantemente a observar as habilidades, as 

atitudes, o género e a sexualidade dos colegas. Sobre essa questão, Thorne (1993) 

afirma que a presença de adultos entre crianças pode diminuir a separação de género, ao 

incentivarem a prática conjunta de meninos e meninas. Também Serbin (1984) mostrou 

que a presença do professor ou da professora no local já é por si mesma um fator de 

extrema importância na determinação das atividades da criança. As professoras, por 

terem sido socializadas como mulheres, acabam interagindo com as crianças, 

principalmente através de atividades de preferência feminina, isso facilitaria um 

envolvimento dos meninos com essas atividades, mas não o envolvimento de meninas 

em atividades predominantemente masculinas.  

 

Na formação das equipas, as crianças apresentam vários comportamentos, 

existem crianças do género masculino que procuram outras crianças do género 

masculino; o mesmo acontecendo com crianças do género feminino que procuram 

outras crianças do género feminino; crianças do género feminino que procuram crianças 

do género masculino e crianças do género masculino que procuram crianças do género 

feminino para constituírem uma equipa. 

 

«A Daniela (3,5) coloca-se atrás do Tomás (4,7).» D.E. 2.259 (p. 48) 

 

«A Mafalda (4,5) vai para trás da equipa do Tomás (4,7) e coloca-se atrás da Daniela 

(3,5). A Emília (3,11) dirige-se para a equipa do Tomás (4,7) e vai-se colocar atrás da 

Mafalda (4,5).» D.E. 2.262 (p. 48) 

 

«…O Carlos (5,3) vai para trás do Fábio (5,2). (…)Atrás da Sofia (4,8) está a Leonor 

(4,0)….»D.E. 2.263 (p. 49) 

 

«A Emília (4,0) coloca-se atrás do Tomás (4,7). A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda 

(4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a 

pela barriga.» D.E. 2.271 (p. 49) 

 

«… atrás da Joana (3,3) coloca-se o Francisco (4,10) e atrás deste o André (4,6).» D.E. 

2.272 (p. 49) 

 

«… O Fábio (5,2) decide ir-se colocar atrás da Emília (4,0) e a Daniela (3,5) acaba por 

se ir colocar atrás do Fábio (5,2).» D.E. 2.273 (p. 49) 
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«Atrás do Carlos (5,4) colocaram-se o Fábio (5,2), o André (4,6) e a Sofia (4,9). 

Atrás da Dália (4,7) colocaram-se o Tomás (4,7), a Jéssica 1 (3,9), a Mafalda (4,6) e o 

Francisco (4,10). Atrás da Joana (3,3) colocaram-se a Daniela (3,6), o Miguel (5,7), a 

Leonor (4,0) e a Adriana (4,2).» D.E. 2.301 (p. 51) 

 

Apesar de as crianças saberem quais são as crianças escolhidas pelo adulto para 

constituírem a equipa, existem crianças que não aceitam a escolha do adulto, uma vez 

que se verificou a existência de uma criança do género feminino que tenta colocar-se na 

mesma posição da criança escolhida pelo adulto, ou seja, à frente. Contudo, é impedida 

por uma criança do género masculino que apesar de não ter sido igualmente escolhida 

pelo adulto, colocou-se na posição de escolhida, o que revela um desejo de ser líder de 

equipa, da parte de outras crianças tanto do género feminino como do género masculino. 

Tal atitude leva à intervenção do adulto, para que as crianças que não foram escolhidas 

por si, se reorganizem atrás dos escolhidos, para a constituição das equipas. 

 

«A Emília (3,11) dá um passo para o lado direito e o André (4,5) dá igualmente um 

passo para o lado direito, evitando que a Emília (3,11) lhe passe à frente.» D.E. 2.261 (p. 

48) 

 

«A Educadora relembra novamente quem são os chefes de equipa….» D.E. 2.262 (p. 48) 

 

Quando uma criança do género masculino se coloca ao lado da criança do 

género feminino escolhida pelo adulto, faz com que as crianças do género feminino e 

do género masculino o escolham em detrimento da criança escolhida pelo adulto, o que 

revela que o adulto escolhe crianças que teriam poucas probabilidades de serem 

escolhidas pelas crianças, caso fossem as crianças a escolherem para chefes de equipa 

outras crianças, pois há crianças do género feminino e masculino que não se colocam 

atrás das crianças escolhidas pelo adulto. 

 

«… O André (4,5) coloca-se ao lado da Sofia (4,8), atrás do André (4,5) está a Emília 

(3,11), a Joana (3,3), a Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2).» D.E. 2.259 (p. 48) 

 

«A Educadora relembra novamente que os chefes de equipa são apenas o Miguel (5,7), 

a Sofia (4,8) e o Tomás (4,7).» D.E. 2.264 (p. 49) 
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Nos casos em que as crianças do género feminino e do género masculino 

escolhem posicionar-se, por engano, atrás das crianças que não faziam parte das 

escolhas do adulto, para serem chefes de equipa, assim que as crianças de ambos os 

géneros se apercebem que não faziam parte dos selecionados pelo adulto, mudam de 

equipa. De notar que as crianças de ambos os géneros, após terem escolhido um chefe 

de equipa feminino, optam por posicionarem-se atrás de crianças do mesmo género, 

significa isto que as crianças do género feminino posicionam-se atrás de crianças do 

género feminino, acontecendo um comportamento semelhante com as crianças do 

género masculino que se posicionam atrás de outras crianças do género masculino. 

 

«A Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2) passam para trás da Leonor (4,0) que 

está na equipa da Sofia (4,8). A Joana (3,3) coloca-se atrás do Fábio (5,2), mas dá a 

volta e vai-se colocar atrás da Leonor (4,0), o Carlos (5,3) vai atrás da Joana (3,3), olha 

para a Joana (3,3) e volta para trás do Fábio (5,2).» D.E. 2.265 (p. 49) 

 

Enquanto o adulto explica a sequência da atividade, as crianças do género 

feminino massajam outra criança do género feminino, como sendo uma forma de 

preparação para a atividade desportiva, enquanto que as crianças do género masculino 

optam por arregaçar as mangas, como forma de demonstração, tanto para os outros, 

como para si próprios, de estarem preparados para a atividade desportiva; isto vem 

demonstrar que as crianças do género feminino como do género masculino, são 

permeáveis às representações estereotipadas da atividade física, verificando-se também 

que as crianças são posicionadas individualmente e socialmente de acordo com esses 

estereótipos. A contínua (re)construção de significados múltiplos face às categorias 

sociais individuais – menina, menino – através da experimentação dos estereótipos de 

género inscritos em ações coletivas e quotidianas confrontam poderes e saberes, num 

processo dinâmico e histórico. 

 

«A Educadora explica a atividade às crianças.» D.E. 2.278 (p. 50) 

 

«A Adriana (4,2) passa as mãos na Daniela (3,5) desde os ombros até aos cotovelos e 

volta a repetir. O André (4,6) arregaça as mangas.» D.E. 2.279 (p. 50) 

 

As crianças do género masculino revelaram gostar de ajudar as crianças do 

género feminino, explicando-lhes a sequência da atividade proposta pelo adulto, 
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orientando-as, dando-lhes atenção para que realizem a atividade com facilidade, de 

modo a terem uma boa execução, para que não se enganem e terminem rapidamente. 

Quando as crianças do género feminino não têm uma boa coordenação motora e deixam 

cair a bola, as crianças do género masculino são solidárias em ajudá-las a ir apanhar a 

bola, o que revela a existência de um comportamento de entreajuda, de cooperação das 

crianças do género masculino para com as crianças do género feminino. 

 

«O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local….» D.E. 2.302 (p. 52) 

 

«O André (4,5) chega com a bola junto da Maria (3,2), ela deixa cair a bola, o Carlos 

(5,3) apanha a bola e entrega-lhe a bola nas mãos.» D.E. 2.268 (p. 49) 

 

Quando um adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente, essa criança corrige as outras crianças do género feminino, havendo uma 

imitação do adulto que funcionou como um modelo que a seguir é repetido. Em futuras 

situações, as crianças do género masculino, ajudam as crianças do género feminino, 

dando-lhes orientações sobre o que devem fazer para o desenrolar da atividade 

orientada pelo adulto, ajudando-as na organização do jogo e fazendo cumprir as regras 

do jogo; por outro lado, o adulto apenas intervém para fazer com que a atividade 

prossiga. 

 

«A Emília (4,0) estava a chegar com a bola à sua fila e chama pela Daniela (3,5), ao 

mesmo tempo que entrega a bola ao Fábio (5,2) que era o próximo a fazer a atividade, a 

Emília (4,0) dirige-se para o fim da fila. A Educadora coloca o Miguel (5,7) na posição 

em que deveria estar, a Dália (4,7), a Mafalda (4,6) e a Sofia (4,8) não o acompanharam. 

O Miguel (5,7) vira-se para trás e ao mesmo tempo que diz: “Vá” para elas, levanta o 

braço puxando-o detrás para a frente.» D.E. 2.283 (p. 50) 

 

«O primeiro a partir é o Tomás (4,7), a seguir a Mafalda (4,6). A Joana (3,3) fica parada, 

o André (4,6) sai da fila para o lado e diz-lhe: “Vai!”, a Educadora diz para a Joana 

(3,3): “Anda Joanita!” 

O Miguel (5,7) desvia-se da fila para ver melhor e volta novamente à fila.» D.E. 2.282 

(p. 50) 
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«O Francisco (4,10) segura na Jéssica 1 (3,9) pelos ombros e puxa-a para trás da Joana 

(3,3). A Jéssica 2 (3,3) e a Dália (4,7) acabam por ficar na equipa da Mafalda (4,6).» 

D.E. 2.274 (p. 49) 

 

É de referir a existência de uma preocupação principalmente das crianças do 

género masculino em fazerem cumprir as regras e supervisionarem as crianças do 

género feminino, no sentido de verificarem se estas cumprem ou não as regras 

estabelecidas para a realização da atividade. Quando as crianças do género feminino 

não respeitam as regras, as crianças do género masculino orientam-nas de modo a que 

as crianças do género feminino cumpram caso contrário, fazem-nas cumprir. 

 

«A Jéssica 1 (3,9) dá a bola ao Francisco (4,10), ele recebe a bola, fica parado e com o 

braço direito toca na Jéssica 1 (3,9) para que ela fosse para o fim da fila ao mesmo 

tempo que diz: “Vá”.» D.E. 2.285 (p. 50) 

 

«A Leonor (4,0) chega com a bola, entrega-a à Dália (4,7) e em vez de ir para o fim da 

fila, coloca-se em frente do Fábio (5,2). O Fábio (5,2) pega-lhe num braço e afasta-a da 

sua frente para o lado, para que ela vá para o seu lugar. A Leonor (4,0) vai-se pôr no fim 

da fila.» D.E. 2.269 (p. 49) 

 

«A Jéssica 2 (3,3) fica à espera de receber a bola do André (4,6), quando este se está a 

aproximar da Jéssica 2 (3,3) para lhe entregar a bola, a Jéssica 1 (3,9) sai do seu lugar 

da fila com os dois braços esticados para receber a bola e coloca-se ao lado da Jéssica 2 

(3,3) o Francisco (4,10) sai da fila e puxa-a para o seu lugar.» D.E. 2.289 (p. 51) 

 

«A Emília (4,0) recebe a bola do Tomás (4,7) e permanece na mesma posição, o Miguel 

(5,7) sai da sua fila e com a mão esquerda impulsiona-a para que realize a atividade e 

volta novamente ao seu lugar na fila.» D.E. 2.291 (p. 51) 

 

Todavia, essa preocupação de fazer cumprir as regras, não se verifica apenas nas 

crianças do género masculino, também se verifica a sua existência em crianças do 

género feminino. Por outro lado, as crianças do género masculino não supervisionam 

apenas as crianças do género feminino, de modo a que estas cumpram as regras, 

também o fazem em relação a outras crianças do género masculino, o que demonstra 

não haver uma diferenciação por género, mas sim uma identificação com o papel do 

adulto e revelam por outro lado, um conhecimento e uma interiorização das regras 
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estabelecidas, o que revela a aquisição de competências na área da formação pessoal e 

social. 

 

«A Sofia (4,8) que estava atrás da Mafalda (4,6), estica o braço para que a Dália (4,7) vá 

para a posição correta e segura a Mafalda (4,6) pela cinta para que esta avance para trás 

da Dália (4,7).» D.E. 2.286 (p. 50) 

 

«Assim que a Dália (4,7) recebe a bola do Miguel (5,7) e vai fazer a atividade, a Sofia 

(4,8) toca na Mafalda (4,6) pelo rabo para que esta vá ocupar o lugar da Dália (4,7), a 

seguir volta-se para trás e puxa a Leonor (4,0) pelo braço para que esta vá ocupar o seu 

lugar.» D.E. 2.287 (p. 50) 

 

«O Fábio (5,2) tenta passar para a frente da Emília (4,0). O Tomás (4,7) vira-se e com 

as duas mãos dá-lhe indicação da sua posição.» D.E. 2.297 (p. 51) 

 

Apesar de as crianças do género masculino revelarem conhecer e cumprirem as 

regras do jogo proposto pelo adulto, nem sempre cumprem elas próprias as regras, nem 

respeitam as regras existentes. Quando as crianças do género masculino não cumprem 

as regras, passando à frente de outras crianças do género feminino e masculino, são as 

outras crianças do género masculino que as fazem cumprir as regras estipuladas pelo 

adulto para o jogo que se está a realizar; verifica-se que as crianças do género 

masculino não corrigem apenas crianças do género feminino mas também crianças do 

género masculino que não respeitam as normas. 

 

«O Fábio (5,2) passa para a frente da Emília (4,0), esta tenta voltar ao seu lugar, o Fábio 

(5,2) coloca-a atrás de si.» D.E. 2.294 (p. 51) 

 

«O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si.» D.E. 2.299 

(p. 51) 

 

Nas aulas de educação física, ambas as educadoras (MT e TR) consideram que o 

cumprimento das regras do jogo não está relacionado com o género, pois tanto as 

crianças do género masculino como as crianças do género feminino as cumprem; 

contudo, reconhecem que as crianças do género masculino demonstram uma 
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preocupação maior em relação às crianças do género oposto, em fazerem cumprir as 

regras estipuladas previamente pelo adulto. 

 

«…, quando estamos a realizar uma atividade de educação física, tanto os rapazes como 

as raparigas, estão atentos a quem cumpre ou não as regras pré-estabelecidas. Quando 

algum elemento, seja rapaz ou rapariga, tenta contornar alguma regra, há sempre um 

elemento, principalmente do género masculino, que o põe no lugar.» E. MT.37 (p. 97) 

 

«O cumprimento das regras no decorrer de um jogo depende principalmente não do 

género, mas sim da apreensão dessas mesmas regras pelos elementos da equipa. 

Aqueles que melhor as conhecem, sejam rapazes ou raparigas, fazem-nas cumprir pelos 

outros elementos do grupo, independente do género. O que acontece é que os rapazes 

mostram-se mais atentos a quem não cumpre as regras.» E. TR.42 (p. 106) 

 

As crianças do género masculino, enquanto aguardam pela sua vez para jogarem, 

partilham comportamentos afetuosos, como o abraçar, com a criança que se situa mais 

perto de si, sendo esta do mesmo género. Contudo não são só as crianças do género 

masculino que trocam afetos entre si, as crianças do género feminino também partilham 

entre si afetos, enquanto aguardam pela sua vez, para participarem na atividade 

proposta pelo adulto. 

 

«… O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila….» D.E. 2.302 (p. 

52) 

 

«… A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda (4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e 

coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a pela barriga.» D.E. 2.271 (p. 49) 

 

No decorrer do jogo, as crianças do género masculino demonstram o seu 

contentamento com o desempenho físico efetuado por outra criança do género 

masculino pertencente à sua equipa, elevando os braços em sinal de vitória. Contudo, as 

crianças do masculino também incentivam as crianças do género feminino batendo 

palmas, chamando pelo seu nome, saltando e levantando os braços, durante a realização 

da atividade, estimulando-as a terminarem o mais rápido possível e com sucesso. 

 

«… O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos (5,4) ter 

sido o primeiro a chegar junto da fila. O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo nome da 
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Dália (4,7). O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3) ….» D.E. 

2.302 (p. 52) 

 

Quando uma criança de uma equipa está em jogo, as restantes crianças que 

constituem a equipa, quer sejam do género feminino, quer sejam do género masculino 

irão, segundo a educadora MT e TR apoiar a criança que está em jogo, qualquer que 

seja o se género. Para as educadoras (MT e TR), o género é irrelevante quanto ao apoio 

dado à criança da equipa que está em jogo, uma vez que todas as crianças a incentivam 

para que termine o mais rapidamente, de modo a conseguirem um bom resultado, para 

que consigam ganhar às outras equipas. 

 

«Não acho que o apoio a uma criança de uma equipa, esteja relacionado com o género a 

que esse elemento pertence, tem a ver muito mais com a necessidade de incentivarem 

aquele elemento tenha uma boa prestação, para que a equipa fique bem classificada.» E. 

MT.38 (p. 97) 

 

«Nos jogos de equipa, o apoio prestado ao elemento que está em prova tem a ver muito 

mais com o interesse numa boa prestação que valorize a equipa ou o resultado final, do 

que com o género a que pertence o elemento que está em jogo.» E. TR.43 (p. 106) 

 

 

SALA DE AULA 

 

O espaço da sala de aula caracteriza-se por ter uma grande influência do adulto 

no que concerne a formação de pares das crianças, tendo em consideração que o adulto 

separava as crianças do género masculino que revelavam ser mais ativas, para que não 

ficassem todas juntas; além disso, está-se perante uma situação programada, havendo 

uma intencionalidade educativa. Mesmo quando o adulto separa algumas crianças do 

género masculino que são mais ativas, mesmo assim verifica-se que as restantes 

crianças do género masculino procuram as crianças do género masculino para se 

sentarem ao seu lado, mas as crianças do género masculino também se posicionam e 

procuram crianças do género feminino. Porém, também existem crianças do género 

feminino que procuram crianças do género masculino para se sentarem ao seu lado, 

assim como procuram também crianças do género feminino, para terem ao seu lado 

enquanto realizam as atividades propostas pelo adulto. 
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«Na mesa redonda inferior esquerda, designada por mesa número dois, está sentada a 

Leonor (4,0), a Jéssica 1 (3,9), o Fábio (5,1), a Emília (3,11).» D.E. 2.189 (p. 41) 

 

«Na mesa redonda inferior direita, designada por mesa um está a Sofia (4,8), o João 

(4,2), o Miguel (5,7) e a Dália (4,6) ….» D.E. 2.193 (p. 41) 

 

«Na mesa designada por mesa três está o Carlos (5,3) a fazer o seu desenho, o André 

(4,5) também está a fazer o desenho e verifica que tem duas folhas, …» D.E. 2.205 (p. 

43) 

 

«Na mesa superior esquerda, designada por mesa quatro está sentada a Daniela (3,6), o 

Tomás (4,10), a Joana (3,5).» D.E. 2.219 (p. 44) 

 

«Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4) ….» D.E. 2.121 (p. 35) 

 

Enquanto as crianças realizam as atividades propostas pelo adulto que são o 

preenchimento do quadro do tempo, que se baseia numa tabela de dupla entrada com os 

dias da semana e os vários estados atmosféricos, seguido do desenho, as crianças do 

género feminino interagem com as crianças do género masculino sentadas ao seu lado, 

questionando-as sobre a relação de amizade existente entre elas. Por sua vez a criança 

do género masculino confirma a existência de uma relação de amizade com a criança 

do género feminino, partilhando com ela o material escolar que está a utilizar (o 

marcador grosso vermelho). Verifica-se a existência de uma preocupação nas crianças 

de idade pré-escolar, quanto à sua relação com as outras crianças, preocupação essa das 

crianças do género feminino em relação às crianças do género masculino, o que revela 

uma certa fragilidade e insegurança, tendo necessidade que a outra criança lhes 

confirme a existência de uma relação de amizade entre si. Esta situação também é 

reveladora dos papeis que cada um representa, na organização social do grupo de pares. 

 

«A Emília (3,11) está de pé atrás do Fábio (5,1), a vê-lo preencher o seu quadro do 

tempo. A seguir, coloca-se no lado esquerdo do Fábio (5,1) e diz-lhe: “Eu sou teu amigo 

Fábio”. O Fábio (5,1) tinha o marcador grosso vermelho na mão esquerda e o marcador 

amarelo na mão direita, o Fábio (5,1) levanta a mão esquerda para o ar, baixa-a e dá o 

marcador grosso vermelho à Emília (3,11), que assim que pega nele, se dirige para junto 

da sua capa, que estava fechada na mesa, coloca o marcador grosso vermelho no copo 

que estava do lado esquerdo da capa.» D.E. 2.191 (p. 41) 
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No entanto, quando uma criança do género masculino questiona uma criança do 

género feminino que está ao seu lado, sobre a relação de amizade existente entre eles, a 

criança do género feminino não comenta, o seu silêncio leva-o a questionar outra 

criança do género feminino que pertence ao grupo de trabalho, mas que se situa na sua 

frente, tendo esta criança tido a mesma reação da colega, optando pelo silêncio. Quando 

as crianças do género feminino não querem ser amigas de uma criança do género 

masculino, optam por não responder à questão colocada pela criança do género 

masculino, deixando-o na incerteza. O silêncio que funcionou como uma estratégia para 

responder-lhe não foi interpretado como uma resposta pela criança do género masculino, 

o que demonstra também a inexistência de uma partilha, a falta de interesses comuns, 

de preferências e gostos. A não interpretação da realidade, pela criança do género 

masculino, leva-o a uma procura de proximidades afetivas de modo a obter um 

reconhecimento da sua inclusão no grupo constituído para a realização da atividade 

proposta pelo adulto. 

 

«O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “És minha amiga?” 

A Emília (4,1) não lhe responde. 

A seguir, o Fábio (5,3) faz a mesma pergunta para a Leonor (4,1): “És minha amiga?” 

A Leonor (4,1) não lhe dá resposta.» D.E. 2.238 (p. 46) 

 

No entanto, quando as crianças do género feminino questionam as crianças do 

género masculino sobre a existência de uma relação afetiva entre elas, relação essa de 

“namoro” e não de amizade, faz com que outras crianças do género feminino interajam 

com outras crianças do género masculino que estão noutras mesas; ou seja, um assunto 

entre duas crianças de um grupo é o ponto de partida para que outras crianças o 

estendam às restantes crianças da sala. Este assunto sobre o “namoro”, em crianças 

desta faixa etária. É um assunto que capta a atenção das outras crianças tanto do género 

feminino como do género masculino, uma vez que se identificam com géneros sexuais 

aprendidos e construídos através da socialização primária da família, havendo uma 

imitação dos modelos parentais. A importância do género como diferença significativa, 

mas também como dispositivo reflexivo para a distinção do eu e do outro revelam o 

conhecimento que as crianças têm do contexto das relações sociais dos adultos. 

 

«A Emília (3,11) pergunta em voz alta ao Francisco (4,9): “Então não namoras comigo? 

Mas sim!” 
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O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não namoro”. 

A Emília (3,11): “Então anda namorar comigo”. 

Francisco (4,9): “Deixa!” 

Emília (3,11): “Então deixa!” 

Francisco (4,9): “Deixa!” 

Emília (3,11): “Deixa, deixa tu!”» D.E. 2.167 (p. 39) 

 

«A Leonor (3,11) fala para o Miguel (5,6) que está na mesa um, em voz alta: “Miguel, 

não estás a ouvir o que a Emília está a dizer ao Francisco?”» D.E. 2.168 (p. 39) 

 

«A Emília (3,11) diz em voz alta: “Estava dizendo Francisco anda, vamos ser 

namorados”. 

A Adriana (4,1) repete: “Namorados!”» D.E. 2.169 (p. 39) 

 

Não são só as crianças do género feminino que interagem com as crianças do 

género masculino que se situam ao seu lado, enquanto realizam as atividades propostas 

pelo adulto. As crianças do género masculino também interagem com as crianças do 

género feminino, quando estas se encontram sentadas ao seu lado, comentando o que 

desejam realizar no seu trabalho individual de desenho livre (bigodes); posteriormente, 

as crianças do género masculino solicitam às crianças do género feminino que 

observem o que produzem. De referir que o que a criança do género masculino 

representa graficamente, são uns bigodes, os quais são um dos elementos característicos 

do género masculino de idade adulta. O que as crianças do género masculino desenham 

está relacionado com os elementos característicos do género masculino, a influência do 

meio familiar é trespassada para o papel e para as representações gráficas. Por outro 

lado, há uma identificação e um conhecimento das características inerentes ao seu 

próprio género, assim como ao desenvolvimento do corpo masculino em especial, na 

fase adulto, que lhe permite ter barba, dando relevo ao bigode. 

 

«A Daniela (3,6) olha para a Educadora, levanta-se com o marcador verde escuro na 

mão e diz: “A tampa desta?” 

A Educadora responde-lhe: “Essa é verde. A tampa não sei, procura-a, penso que caiu aí 

dentro.” 

O Tomás (4,10) ajuda a Daniela (3,6) a procurar a tampa e encontra no copo dos 

marcadores finos, o marcador azul com tonalidade clara que pretendia e diz: “Vou fazer 

uns bigodes” e desenha uma espécie de nuvem, a Daniela (3,6) inclina-se para ver o 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

731 

desenho, a seguir o Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Queres ver uns bigodes?” A 

Daniela (3,6) inclina-se para ver a folha do desenho do Tomás (4,10).» D.E. 2.27 (p. 45) 

 

A interação estabelecida entre a criança do género masculino com a criança do 

género feminino que está sentada ao lado uma da outra, provoca noutra criança do 

género feminino, que se situa na frente deles, interesse pelo trabalho representado 

graficamente no desenho pela criança do género masculino que deu ênfase a um 

adereço utilizado pelo género masculino na fase adulta, o bigode, o que revela que as 

crianças gostam de comentar entre si assuntos relacionados com o desenvolvimento 

humano inerentes ao género. 

 

«… O Tomás (4,10) diz: “Olha os bigodes! Queres ver?” 

A Daniela (3,6) olha para a folha de desenho do Tomás (4,10), enquanto ele desenha, e 

a seguir continua a fazer o seu desenho. 

O Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Olha lá os bigodes!” 

A Joana (3,5) diz para o Tomás (4,10): “Deixa lá ver!” 

O Tomás (4,10) mostra o seu desenho à Joana (3,5).» D.E. 2.228 (p. 45) 

 

De realçar que não são apenas as crianças do género masculino que estabelecem 

interação com as crianças do género feminino relativamente ao que estão a realizar, 

uma vez que as crianças do género feminino também estabelecem uma interação com 

as crianças do género masculino que se situam ao seu lado, comentando com elas o que 

desejam fazer no seu trabalho individual, que na situação em concreto, o comboio, está 

relacionado com uma profissão masculina, o que revela que os interesses das crianças 

do género feminino não se encontram genderizados, significa isto que não são 

exclusivos do género feminino; através do desenho as crianças exploram e ultrapassam 

as fronteiras do género. 

 

«… A Leonor (4,1) senta-se corretamente na cadeira e faz o seu desenho na sua folha. 

A Emília (4,1) diz: “Vou fazer um comboio” 

O Fábio (5,3) repete tipo pergunta: “Comboio?”» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

Os diálogos são uma forma de as crianças interagirem entre si, através dos quais 

as crianças do género feminino dão a conhecer às crianças do género masculino que 

estão sentadas ao seu lado, os progressos e as aquisições obtidas por elas, promovendo 
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a participação de outras crianças do género feminino no diálogo. A temática do diálogo 

sobre a avaliação das competências individuais de cada criança proporciona a 

participação de outras crianças do género feminino nos diálogos entre crianças de 

géneros diferentes. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que continua de pé apoiada na mesa diz para o Fábio (5,0):”Olha! Já 

sei fazer o sol!” 

A Emília (3,11) diz para o Fábio (5,0): “Sei fazer o céu e a chuva” 

A Jéssica 1 (3,8) levanta o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» D.E. 2.158 (p. 

38) 

 

Outra temática abordada pelas crianças do género feminino com outras crianças 

do mesmo género e de género diferente, nos seus diálogos, é a altura e a associação da 

altura à idade. As crianças do género masculino intervêm no diálogo entre as crianças 

do género feminino, para darem a sua opinião sobre a altura de cada elemento. A 

participação de crianças de géneros diferentes origina a criação de jogos de 

comparações entre os elementos, baseados na opinião de uma criança do género 

masculino; porém, uma criança do género feminino opta por fazer silêncio, como 

resposta e forma de discordar, continuando a fazer a atividade, sem lhes dar atenção. O 

silêncio é uma forma de as crianças do género feminino manifestarem o seu desacordo 

em relação às opiniões apresentadas, funcionando ainda como uma resposta. 

 

«A Emília (4,1) diz para a Leonor (4,1): “A Leonor sabe que é bebé” 

A Leonor (4,1): “Eu não sou bebé não” 

A Emília (4,1): Ainda és pequena” 

O Fábio (5,3) aponta para a Emília (4,1) e diz: “Tu és grande”, aponta para a Leonor 

(4,1) e diz: “grande”, aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “pequena” 

A Jéssica 1 (3,9) ignora-os, não respondendo, continuando a fazer o seu desenho. 

A Emília (4,1) ri-se. 

A Leonor (4,1) aponta com o marcador para si, a seguir aponta com o marcador para a 

Emília (4,1) e depois para o Fábio (5,3) e diz: “Nós somos grandes, grande, grande e 

grande”» D.E. 2.243 (p. 46) 

 

Noutras situações, quando as crianças do género feminino emitem uma opinião 

negativa em relação aos trabalhos realizados por crianças do género masculino, no que 

se refere ao sentido estético, o que leva à divergência, por parte das crianças do género 
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masculino. Por outro lado, quando outras crianças do género feminino lhes solicitam a 

opinião sobre o trabalho que se encontram a realizar, verifica-se que as crianças do 

género feminino consideram que apenas as crianças do género feminino realizam 

trabalhos esteticamente apresentáveis, o que leva a que as crianças do género masculino 

discordem da opinião da criança do género feminino, pois não partilham dessa opinião. 

A divergência de opiniões entre as crianças do género feminino e masculino sobre o 

sentido estético dos trabalhos realizados, origina o aparecimento de um jogo de 

repetição de palavras que termina em brincadeira. 

 

«…dirige-se para o Fábio (5,0) e diz-lhe: “O teu está feio!” e aponta-lhe com o lápis de 

cor azul que tem na mão direita. O Fábio (5,0) abana a cabeça para a esquerda e para a 

direita, indicando que não com a cabeça discordando.» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que estava apoiada com o peito em cima da mesa, levanta-se, ficando 

de pé e diz: “E o meu?”» D.E. 2.154 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) diz para a Jéssica1 (3,8): “O teu está bonito e o dela”, e aponta com o 

lápis de cor azul para a Leonor (3,11) e acrescenta: “O do Fábio é que está feio” e senta-

se na cadeira, puxa a cadeira com a mão esquerda para junto da mesa. O Fábio (5,0) põe 

a língua de fora para a Emília (3,11) e diz-lhe: “O teu é que está!”.» D.E. 2.155 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a folha 

e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para cima e 

para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, a 

Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) responde: 

“O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: “O teu!”. 

O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a mão 

esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor azul e 

diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”.» D.E. 2.156 (p. 38) 

 

Contudo, também acontece as crianças do género masculino tecerem 

comentários negativos sobre os trabalhos de crianças do género feminino, pedindo 

também, a opinião a outras crianças do género feminino, o que as leva a observarem o 

trabalho da referida criança do género feminino. Mas as outras crianças do género 

feminino acabam por não emitir uma opinião sobre o trabalho da colega. Esses 

comentários negativos também são ignorados pela própria criança do género feminino, 

o que leva a criança do género masculino a não emitir mais comentários. 
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«O Fábio (5,3) diz para a Jéssica 1 (3,9): “Está feio! Está feio!” e pergunta à Leonor 

(4,1): “Isto está feio?” 

A Leonor (4,1) inclina-se mais para ver o trabalho da Jéssica 1 (3,9). 

A Jéssica 1 (3,9) continua a desenhar, ignorando o Fábio (5,3), todos continuam a 

desenhar….» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

A solicitação de opinião das crianças do género feminino às crianças do género 

masculino sobre o trabalho que realizam (desenho) é uma estratégia para interagirem 

com outras crianças. No entanto, a reação das crianças do género masculino pode ter 

várias formas; se nuns casos existe uma divergência de opinião; noutros casos, as 

crianças do género masculino, não lhes dão atenção. O que revela que as crianças 

género masculino não se interessam por questões relacionadas com a apresentação dos 

trabalhos, das crianças do género feminino, evitando deste modo o fornecimento de 

uma aprovação, um incentivo à realização dos trabalhos da área da expressão plástica 

feitos pelas crianças do género feminino. 

 

«A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a folha 

e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para cima e 

para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, a 

Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) responde: 

“O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: “O teu!”. 

O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a mão 

esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor azul e 

diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”» D.E. 2.156 (p. 38) 

 

«A Emília (4,1) pega na sua folha de desenho, levanta-a e põe-a ao nível da cara do 

Fábio (5,3) e diz-lhe: “Olha lá! Está giro?” 

O Miguel (5,9) dirige-se à Educadora: “Teresa, olha lá! Sabes uma coisa? Isto é …” 

A Educadora: “É o quê?”» D.E. 2.241 (p. 46) 

 

«A Leonor (4,1) pega na sua folha de desenho com a mão esquerda e levanta-a, para 

mostrar o seu ao Fábio (5,3), a seguir chama pelo Fábio (5,3): “Fábio, Fábio” 

O Fábio (5,3) responde-lhe enquanto aponta com o dedo indicador esquerdo para a sua 

mão: “Olha lá um risco aqui” 

A Leonor (4,1) pousa a folha, levanta a mão esquerda e com o dedo indicador direito 

aponta para a mão e diz: “Olha lá”» D.E. 2.246 (p. 47) 
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Mas as crianças não solicitam apenas a opinião das outras crianças, tendo-se 

verificado também que outra forma de as crianças interagirem entre si é através da 

solicitação de material. As crianças do género masculino quando solicitam às crianças 

do género feminino o material que necessitam para a realização da atividade, estas 

colaboram de modo a satisfazer o pedido da criança do género masculino. Também 

acontece que as crianças do género masculino quando solicitam o material a crianças do 

género feminino, batem com um marcador em cima da mesa como uma forma de 

obterem a atenção das crianças do género feminino, para conseguirem o material que 

necessitam. 

 

«…O Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu 

quero pele mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores 

grossos que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele.» D.E. 2.209 (p. 43) 

 

«O Tomás (4,10) diz: “Alguém pode-me dar as cores?” e bate em simultâneo com o 

marcador em cima da mesa várias vezes. A Daniela (3,6) estava a escolher um marcador 

fino no copo que está à sua esquerda….» D.E. 2.223 (p. 44) 

 

Quando uma criança do género feminino solicita material e existem duas 

crianças de géneros diferentes, com o material solicitado, com as mesmas 

características (tamanho, grossura e cor), a criança do género feminino opta pelo 

material que a criança do género masculino lhe oferece. 

 

«Na mesa dois, está a Leonor (4,1) de pé e diz: “Não é essa”, na frente da Leonor (4,1) 

está a Emília (4,1) com o marcador grosso cor-de-rosa na mão direita e com o braço 

esticado para a frente, do lado esquerdo da Emília (4,1), está o Fábio (5,3) também com 

um marcador grosso cor-de-rosa na mão direita, com o braço esticado para a frente. A 

Leonor (4,1) escolhe o marcador do Fábio (5,3) e senta-se na cadeira.» D.E. 2.237 (p. 46) 

 

Por outro lado, quando uma criança do género feminino solicita material para a 

realização da atividade proposta pelo adulto, nota-se nas outras crianças do género 

feminino uma vontade em colaborar na obtenção do material e em partilhá-lo quando 

são detentoras do referido material. 
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«A Emília (3,11) estica-se sobre a mesa para chegar ao copo dos marcadores grossos e 

diz: “Preciso do amarelo”. (…) A Jéssica 1 (3,9) levanta-se e diz: “Amarelo tenho 

eu.”…» D.E. 2.198 (p. 42) 

 

No entanto, quando as crianças de géneros opostos interagem entre si, não 

significa que estejam sempre de acordo, pois as crianças do género feminino gostam de 

decidir o material que as crianças do género masculino devem utilizar (marcadores 

finos), o que leva as crianças do género masculino a discordarem, por considerarem que 

o material existente é para ser utilizado por todos. Verifica-se uma tentativa por parte 

das crianças do género feminino de controlarem a utilização de certos tipos de materiais 

(marcadores finos).  

 

«A Emília (3,11) pega com a mão esquerda no copo dos marcadores que estava em cima 

da mesa, quando o Fábio (5,0) estava quase a tocar no copo e diz-lhe: “Pinta com essas”, 

enquanto segura no copo junto do corpo e aponta com o marcador azul que tinha na mão 

direita para o copo dos marcadores finos. 

O Fábio (5,0) abana com a cabeça, a dizer que não. 

A Emília (3,11) pousa o copo dos marcadores grossos entre si e a Leonor (3,11).» D.E. 

2.178 (p. 40) 

 

É de acrescentar ainda que as crianças tanto do género feminino como do género 

masculino, que se situam ao lado umas das outras, utilizam os materiais de expressão 

plástica como forma de interagirem entre si, uma vez que estes são utilizados para 

fazerem comparações entre si relativamente à forma e à cor, sendo a comparação o 

ponto de partida para a repetição de sons espontâneos. 

 

«… A Sofia (4,8) tira um marcador fino vermelho do copo estica a mão esquerda com o 

marcador fino vermelho na direção do João e diz: “Encarnado” e começa a cantarolar 

“ki-ki-ki-ki-ki”.» D.E. 2.203 (p. 42) 

 

«O João (4,2) que estava a desenhar com um marcador fino vermelho, levanta a cabeça 

e ao ver a Sofia (4,8) com um marcador igual ao seu, coloca o marcador que está na sua 

mão esquerda junto do marcador que a Sofia (4,8) tinha na mão e repete também “ki-ki-

ki-ki-ki”. 

O Miguel (5,7) diz: “A Sofia está a fazer parvoíces”. 
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A Sofia (4,8) pousa o marcador fino vermelho no respetivo copo, o João (4,2) continua 

a desenhar, assim como a Sofia (4,8) com o seu marcador grosso azul claro.» D.E. 2.204 

(p. 42) 

 

As crianças de ambos os géneros apresentam divergências entre si que para as 

educadoras MT e TR se deve à existência de opiniões diferentes quanto ao tamanho das 

crianças, à apresentação dos trabalhos que estão a realizar, os materiais que necessitam 

para a execução da atividade. A educadora MT e a educadora TR consideram que a 

origem dessa divergência está na comparação que as crianças fazem entre si, associada 

ao seu género, resultante do meio cultural onde se encontram inseridas. A forma como 

as crianças terminam com as suas divergências de opinião, é na perspetiva de ambas as 

educadoras, as quais são unânimes, através da criação de jogos entre si, os quais 

funcionam como uma forma de estabelecerem os laços de amizade entre as crianças. 

 

«…, normalmente os rapazes e as raparigas demonstram uma certa rivalidade entre si, 

tentando demonstrar a sua superioridade no que se refere ao tamanho, à qualidade dos 

trabalhos realizados e até nos materiais e escolha dos materiais que estão a ser utilizados 

por outras crianças, mas eu acho que essa rivalidade termina entre eles com brincadeiras 

ou jogos que eles inventam, para atenuarem esse clima de rivalidade.» E. MT.39 (p. 97) 

 

«As atitudes de afirmação são recorrentes nas atividades das crianças do Jardim de 

Infância e isso provavelmente tem a ver com uma questão cultural, tanto os rapazes 

como as raparigas tentam em várias situações demonstrar a sua superioridade em 

relação ao outros, estabelecendo comparações de modo a inferiorizar a criança do 

género oposto, mas acabam sempre por resolver entre eles a situação com a criação de 

jogos, ficando amigos.» E. TR.44 (p. 106) 

 

Enquanto realizam as atividades propostas pelo adulto, as crianças do género 

feminino dialogam com outras crianças do género feminino, verificando-se o mesmo 

comportamento entre crianças do género masculino, mas as crianças de géneros 

diferentes também utilizam o diálogo como uma maneira de interagirem umas com as 

outras. Com esses diálogos as crianças de ambos os géneros inventam um jogo, no qual 

associam uma cor a cada um e a si mesmo. As crianças também incluem nesse jogo o 

adulto (educadora) a quem cada criança lhe atribui uma cor. 
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«A Jéssica 1 (3,9) inclinou-se sobre a mesa e está a conversar com a Emília (3,11), a 

Leonor (4,0) também responde e conversam as três entre si.» D.E. 2.213 (p. 43) 

 

«Na mesa três, o André (4,5) e o Carlos (5,3) conversam entre si, o André (4,5) chega a 

sua folha de desenho para junto do Carlos (5,3), para este ver o seu desenho. 

A Mafalda (4,5) chega com uma folha branca A4, retira um marcador do copo, senta-se 

e tira a tampa do marcador. Levanta-se e vai-se sentar na cadeira a seguir, junto do 

André (4,5). 

O André (4,5) levanta a folha para ela a ver e diz-lhe: “Olha, Olha”. 

A Mafalda (4,5) abana a cabeça afirmativamente. 

O André (4,5) volta a desenhar, o Carlos (5,3) observa o desenho que o André (4,5) está 

a fazer.» D.E. 2.214 (p. 43) 

 

«… O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és vermelha”…» D.E. 2.250 (p. 47) 

 

«Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Eu sou verde”  

O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és vermelha” 

O Fábio (5,3) para a Leonor (4,1) diz: “Tu és azul” e para a Emília (4,1) diz: 

“Vermelha”» D.E. 2.251 (p. 48) 

 

«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Não, tu és verde”. A Leonor (4,1) aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és verde” 

O Fábio (5,3) fica a olhar para a Educadora, aponta com o dedo indicador da mão direita 

e diz: “Olha a Teresa, olha a Teresa” 

A Emília (4,1) diz: “Já vi!”» D.E. 2.252 (p. 48) 

 

«Todos os outros da mesa dois param de fazer o desenho e olham para a Educadora.» 

D.E. 2.253 (p. 48) 

 

«A Emília (4,1) diz: “Olha a professora! Olha a professora ali” e olha para o Fábio (5,3). 

O Fábio (5,3) diz: “A Teresa é cinzenta” 

A Leonor (4,1) responde: “A Teresa é cor de laranja” 

A Jéssica 1 (3,9) diz: “A Teresa é verde”» D.E. 2.254 (p. 48) 

 

As crianças do género masculino que interagem com outras crianças do género 

masculino utilizam o diálogo para explicarem os seus trabalhos, uma vez que gostam de 

dar sugestões aos outros, de modo a que estes ampliem e enriqueçam com detalhes as 

suas produções; contudo, essas sugestões são rejeitadas pelas outras crianças do género 

masculino, o que revela que existem crianças do género masculino que gostam de dar 
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ideias e sugestões; no entanto, as outras crianças do mesmo género nem sempre estão 

recetivas às ideias e sugestões dadas por outras crianças do mesmo género. 

 

«Na mesa um, o João (4,2) conta o seu desenho ao Miguel (5,7): “…depois este camião 

do lixo entra aqui para as ruas “amarelas”” 

Miguel (5,7): “E não fazes um camião, carregado cheio de palha?” 

O João (4,2) diz: “Não” e abana a cabeça a dizer que não. 

O Miguel (5,7): “Um carro com palha, com muita palha e vaca” e abre os braços para o 

lado. 

O João (4,2) responde: “Não” e abana a cabeça negativamente. 

O Miguel (5,7) pega no seu marcador e tanto ele como o João (4,2) continuam a 

desenhar.»D.E. 2.217 (p. 44) 

 

Contudo, verificou-se também que as crianças do género masculino gostam de 

dar a sua opinião às crianças do género feminino, de modo as ajudarem assim como de 

lhes demonstrarem que a sua opinião estava correta. 

 

«O Francisco (4,9) que tinha o lápis grosso laranja e a Emília (3,11) que tinha o lápis 

grosso verde, pousam os lápis de cor grossos, em simultâneo, a Emília (3,11) retira o 

lápis grosso de cor branco e o Francisco (4,9) fica a vê-la desenhar e diz-lhe: “Esse não 

pinta!” 

A Emília (3,11) pousa o lápis grosso de cor branco, no copo e o Francisco (4,9) vai 

buscá-lo. 

A Emília (3,11) retira o marcador grosso azul. 

O Francisco (4,9) tenta desenhar na folha branca e a seguir diz: “Não pinta nada”.»D.E. 

2.176 (p. 40) 

 

Uma outra forma das crianças do género masculino interagirem com crianças do 

género feminino é falarem-lhes ao ouvido, de modo a que as outras crianças, assim 

como o adulto não saibam o que foi dito entre os dois, é uma forma de mostrarem às 

outras crianças assim como ao adulto, uma necessidade de terem conversas de caráter 

privado. 

 

«O Francisco (4,9) sai do w.c. e vai ter com a Mafalda (4,4) que está na mesa três e fala-

lhe ao ouvido, a Mafalda (4,4) vira-se e olha para a educadora, o Francisco (4,9) vira-se, 

aponta para a educadora, olha para a educadora, dá a volta à mesa três e dirige-se para o 

seu lugar na mesa dois, senta-se.» D.E. 2.170 (p. 39) 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

740 

Não é só a falarem ao ouvido que as crianças do género masculino interagem; o 

sorriso também é utilizado como uma forma de interação com outras crianças do 

mesmo género e do género oposto, sendo o sorriso uma forma de captar a atenção das 

outras crianças, para seguidamente lhes mostrarem as suas produções. 

 

«… O André (4,8) sorri, levanta o seu desenho e mostra-o para todos.» D.E. 2.248 (p. 

47) 

 

As crianças do género feminino elevam e mostram o seu trabalho para captar a 

atenção das crianças do género feminino e masculino que estão na mesa de trabalho, de 

modo a que todos observem e realçando aspetos que consideram relevantes, sendo esta 

estratégia uma maneira de interagir com todos os elementos que constituem o grupo de 

trabalho. No entanto, existem situações em que as crianças do género feminino 

procuram obter a atenção das crianças do género masculino, mostrando-lhes os seus 

trabalhos; no entanto, as crianças do género masculino ignoram-nas, demonstrando-lhes 

que não estão interessadas em observarem ou em interagirem de outras formas com elas. 

 

«A Emília (3,11) diz para os colegas: “Olha o céu! Olha aqui o céu!» D.E. 2.152 (p. 38) 

 

«Levanta a folha com a mão esquerda, …» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

«Na mesa um está o Miguel (5,7), o João (4,2) e a Sofia (4,8) a fazerem o seu desenho, 

a Sofia (4,8) inclina-se sobre a mesa, levanta a folha com o seu desenho e diz para o 

João (4,2) e para o Miguel (5,7): “Olhem lá”, mas eles continuam a fazer os seus 

desenhos, sem terem olhado. A Sofia (4,8) levanta-se e retira o copo dos marcadores 

grossos para junto de si.» D.E. 2.207 (p. 43) 

 

As crianças do género feminino ao interagirem com as outras crianças do género 

feminino e masculino, através da exibição dos trabalhos que realizam, para as outras 

crianças do mesmo género e de género oposto observarem, revelam uma necessidade de 

exibirem os seus trabalhos aos outros, para que as outras crianças os vejam, sendo uma 

forma de chamarem também a atenção para a sua existência enquanto elemento do 

grupo de crianças. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, pega no seu desenho com as duas mãos, coloca-o à sua 

frente e mostra-o aos que estão na mesa….» D.E. 2.171 (p. 39) 
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A interação não é só com elementos do próprio grupo, estendendo-se a outros 

grupos. Outra forma de interação utilizada pelas crianças do género feminino é o falar 

em voz alta, para as crianças do género masculino que estão noutras mesas, enquanto 

realizam a atividade proposta pelo adulto; contudo a presença física do adulto 

desencoraja-as, levando-as a terminarem primeiro a atividade que estão a realizar. 

 

«A Mafalda (4,4) e a Adriana (4,1) estão na mesa três a fazerem cada uma o seu 

desenho individual, a Mafalda (4,4) olha para o Francisco (4,9) da mesa dois, vira a 

cabeça a acompanhá-lo e diz em voz alta: “Francisco”, olha para a Educadora e 

continua a fazer o seu desenho» D.E. 2.141 (p. 37) 

 

Todavia, a presença física do adulto não impede as crianças do género feminino 

de se deslocarem junto de crianças do género feminino e do género masculino de outros 

grupos de trabalho, para lhes mostrarem as suas produções (desenho). O mostrar o 

desenho proporciona o diálogo entre as crianças desse grupo, uma vez que as outras 

crianças do género feminino pedem a opinião a outras crianças do género masculino 

que incentivam e elogiam o trabalho da criança do género feminino que interagiu com 

elas, mostrando-lhes o seu desenho.  

 

«A Daniela (3,4) segura o seu desenho com as duas mãos na sua frente e vai mostrar a 

todos, à mesa dois, a Emília (3,11) diz em voz alta: “Olha, olha o da Daniela! Está 

bonito?”. 

O Fábio (5,0) diz: “Está giro”.» D.E. 2.186 (p. 41) 

 

Verificou-se ainda a existência de outra forma de interação entre as crianças que 

frequentam um jardim de infância, a qual se manifesta através da ajuda entre as 

crianças em várias situações. As crianças do género masculino quando não conseguem 

encontrar o material que desejam pedem ajuda, perante tal pedido as crianças do género 

feminino prontificam-se de imediato a ajudar a procurar. No entanto, as crianças do 

género masculino ajudam igualmente as crianças do género feminino a procurar 

material, mesmo quando estas não solicitam a sua ajuda, as crianças do género 

masculino revelam uma iniciativa de solidariedade para com as suas colegas do género 

oposto. 
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«… O Tomás (4,10) pega no copo dos marcadores grossos que está à sua direita, fica 

com o marcador amarelo grosso na sua mão esquerda enquanto procura outra cor; 

seguidamente, com o marcador na mão e utilizando o dedo polegar e o dedo indicador 

levanta o copo, dois marcadores ao mesmo tempo e diz: “Alguém me pode dar o azul?” 

A Daniela (3,6) pergunta-lhe: “Azul?” 

O Tomás (4,10) repete: “Azul”…» D.E. 2.223 (p. 44) 

 

«O Tomás (4,10) ajuda a Daniela (3,6) a procurar a tampa e encontra no copo dos 

marcadores finos, o marcador azul com tonalidade clara que pretendia …» D.E. 2.227 

(p. 45) 

 

No entanto, não são só as crianças do género masculino que se oferecem para 

ajudar as crianças do género feminino sem estas o solicitarem, uma vez que as crianças 

do género feminino também se oferecem para procurar material que as crianças do 

género masculino necessitam. Contudo, as crianças do género masculino recusam a 

oferta de ajuda das crianças do género feminino, chamando à atenção do adulto para 

que este faça cumprir as regras da sala, o que revela que as crianças do género feminino 

são mais recetivas à solidariedade das crianças do género oposto, apesar de ambos os 

géneros serem sensíveis ao ajudar o outro. 

 

«A Emília (3,11) olha para o Francisco (4,9) e para o seu desenho. 

A Leonor (3,11) pergunta para o Fábio (5,0): “Queres que eu te dê?” 

O Fábio (5,0) responde: “Não”. 

A Leonor (3,11) procura uma cor dentro do copo. 

O Fábio (5,0) fala para a Educadora: “Teresa, olha a Leonor!” 

A Educadora pergunta-lhe: “O que é que tu queres?” 

O Fábio (5,0) responde: “Ela tem as canetas todas”. 

A Leonor (3,11) empurra o copo das canetas para próximo do Fábio (5,0).» D.E. 2.177 

(p. 40) 

 

As crianças do género masculino ajudam as crianças do género feminino, 

dando-lhes instruções de como devem proceder na arrumação do material; contudo, não 

são apenas as crianças do género masculino que dão o seu contributo na arrumação de 

material, verificando-se também que as crianças do género feminino ajudam igualmente 

as crianças do género oposto que têm dificuldade em arrumar o material, o que revela 

que o espírito de entreajuda ao outro é uma característica de ambos os géneros. 
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«O Miguel (5,7) pousa o seu dossier na mesa e ao mesmo tempo que diz: “Agora pões 

isto aqui. Vá”, colocando a mão nas folhas que estão no dossier, no seu lugar; ao mesmo 

tempo que a Leonor (4,0) também as coloca, ajudando-a a fechar a capa, a Leonor (4,0) 

continua com o marcador grosso laranja na boca….» D.E. 2.196 (p. 42) 

 

«…A Emília (3,11) que se encontra com o Francisco (4,9), dá a volta por trás dele, toca 

na capa que se encontra na prateleira inferior do lado esquerdo da capa do Francisco 

(4,9) e vai ajudá-lo, empurrando com força a capa do Francisco (4,9).» D.E. 2.138 (p. 

37) 

 

Relativamente à ajuda entre as crianças como forma de interação, verificou-se 

que as crianças do género feminino ajudam outras crianças do género masculino 

quando têm dificuldades em realizar as atividades propostas pelo adulto. No entanto, as 

crianças do género masculino também gostam de ajudar outras crianças do género 

masculino, na realização da atividade, quando estas têm dificuldade em concretizá-la, 

em compreender e preencher corretamente o que lhe é pedido. Contudo, as crianças do 

género masculino não ajudam apenas as crianças do género masculino do seu grupo de 

trabalho, elas revelaram também ter preocupação em ajudar as crianças do género 

feminino, mesmo quando estas se encontram noutras mesas de trabalho, confirmando as 

respostas dadas pelas crianças do género feminino, incentivando-as a realizarem a 

atividade de uma forma autónoma. 

 

«Na mesa redonda inferior direita, designada por mesa um está a Sofia (4,8), o João 

(4,2), o Miguel (5,7) e a Dália (4,6). A Sofia (4,8) está a ajudar o João (4,2), a procurar 

o quadro do tempo da sua capa, o Miguel (5,7) vai ajudar também. Assim que o 

encontram, tanto a Sofia (4,8) como o Miguel (5,7), indicam ao João (4,2) o local exato 

onde deve desenhar o sol, pois estava bom tempo e sol nesse dia. A Sofia (4,8) fica a 

ver o João (4,2) a desenhar o sol, a seguir senta-se na sua cadeira que se situa do lado 

direito do João (4,2), tira o marcador fino cor-de-rosa, volta a colocá-lo no copo, pega 

no copo.» D.E. 2.193 (p. 41) 

 

«O Miguel (5,7) dirige-se junto da Leonor (4,0), com o seu dossier fechado em cima da 

sua cabeça e pergunta à Leonor (4,0): “Já fizeste?”. A Leonor (4,0) que tinha o 

marcador grosso laranja na mão direita, coloca-o na boca e aponta com o dedo. O 

Miguel (5,7) responde-lhe: “É mesmo aí!”.» D.E. 2.195 (p. 41) 
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Quanto à interação que as crianças estabelecem entre si, ambas as educadoras 

(MT e TR) são unânimes, ao considerarem que não existem diferenças significativas 

nas interações entre as crianças, tendo em conta o género. Na opinião da educadora MT 

e da educadora TR, as crianças de ambos os géneros interagem entre si de várias formas, 

ambas as educadoras destacaram os diálogos através dos quais dão a sua opinião à outra 

criança sobre o trabalho que está a realizar e contribuindo com sugestões para que esta 

melhore a apresentação e o resultado final do trabalho; assim como com a exibição do 

seu próprio trabalho às outras crianças; com comportamentos de solidariedade para com 

as crianças de ambos os géneros; na arrumação da sala e dos materiais que utilizaram 

ou na procura destes quando um colega necessita. 

 

«As diferenças não são muito relevantes entre os dois géneros e podem-se mostrar a 

diferentes níveis, pode ser só estabelecendo diálogos, mostrando os seus trabalhos, 

incentivando os outros a completarem as suas produções com alguns elementos ou pode 

também ser na ajuda a arrumar o material ou a conseguirem o material para fazerem 

uma determinada atividade.» E. MT.40 (p. 97) 

 

«Não se consegue observar grandes diferenças nos comportamentos de interação entre 

os rapazes e as raparigas. Ambos os géneros em várias situações estabelecem interações 

tanto ao nível das conversas que têm com dicas sobre os trabalhos dos outros, ou 

mostrando os seus próprios trabalhos. Por outro lado, também mostram solidariedade 

quando tentam ajudar os colegas, tanto de um género como do outro nas arrumações da 

sala, ou na procura de materiais de que necessitam num determinado momento.» E. 

TR.45 (p. 106) 

 

Mas as crianças não interagem apenas entre si, umas com as outras, entre 

crianças do mesmo género e crianças do género oposto, elas interagem também com o 

adulto em várias situações. São as crianças do género feminino que recorrem mais 

frequentemente ao adulto, o que não significa que as crianças do género masculino não 

recorram. As crianças do género feminino solicitam o adulto quando têm dificuldades 

em concretizarem a atividade proposta pelo adulto, mais concretamente, no 

preenchimento da tabela de dupla entrada relativa ao tempo, o que revela ainda que o 

adulto é solicitado para ajudar a criança a compreender e a ultrapassar certas 

dificuldades na resolução do pensamento lógico-matemático da criança. 
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«A Mafalda (4,7) foi buscar o papel com o seu nome à parede, vem buscar um marcador 

ao copo da sua mesa, vai ter com a auxiliar e faz o seu nome na folha de desenho, ao 

lado da auxiliar.» D.E. 2.255 (p. 48) 

 

«A Daniela (3,6) olha para a Educadora, levanta-se com o marcador verde escuro na 

mão e diz: “A tampa desta?” 

A Educadora responde-lhe: “Essa é verde. A tampa não sei, procura-a, penso que caiu aí 

dentro.”…» D.E. 2.227 (p. 45) 

 

«Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4). 

A Adriana (4,1) pergunta alto: “Teresa, é onde?” 

A Adriana (4,1) pergunta novamente: “Teresa, é onde?” 

A Educadora responde à Adriana (4,1): “Nas nuvens com a chuva.” 

Adriana (4,1): “Aqui?” Aponta para o sol e olha para a Educadora. 

A Educadora responde: “Isso é o sol.” E ajuda-a a procurar o desenho na tabela 

correspondente à nuvem com o sol atrás. A Adriana (4,1) preenche o quadro 

correspondente.» D.E. 2.121 (p. 35) 

 

«A Mafalda (4,5) regressa à sua mesa, pega na capa e leva-a para junto da Celeste, a 

Celeste explica-lhe como preencher o mapa do tempo. (…)A Mafalda (4,5) regressa à 

mesa três, pousa a capa em cima da mesa, senta-se, retira um marcador e preenche o 

quadro do tempo.» D.E. 2.206 (p. 43) 

 

Não são apenas as crianças do género feminino que recorrem ao adulto quando 

se deparam com dificuldades no raciocínio lógico-matemático, as crianças do género 

masculino também solicitam o adulto para que este confirme o seu raciocínio lógico-

matemático, envolvido na atividade proposta pelo adulto. 

 

«O Fábio (5,1) olha para a Educadora e diz: “Teresa, é aqui?”, tendo o dedo indicador 

sobre o sol desenhado e no respetivo dia da semana. A Educadora faz um sinal 

afirmativo com a cabeça. O Fábio (5,1) coloca as outras folhas do dossier no lugar, para 

fechá-lo….» D.E. 2.194 (p. 41) 

 

Não é só quando têm dificuldades ao nível do raciocínio lógico-matemático que 

as crianças recorrem ao adulto, as crianças do género feminino também se dirigem ao 

adulto, para que este confirme se o seu raciocínio, se o seu pensamento se encontra 

correto, na execução da atividade, o adulto surge como o detentor do conhecimento, 

cuja opinião é fundamental para a criança, incentivando-a na realização das atividades. 
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«A Sofia (4,8) dirige-se à Educadora: “Olha Teresa, posso pintar com esta cor a cara?” 

A Educadora confirma e a Sofia (4,8) regressa ao seu lugar e continua a pintar o seu 

desenho.» D.E. 2.218 (p. 44) 

 

Além disso, as crianças do género feminino procuram o adulto, quando 

fisicamente têm dificuldades em solucionar o problema com que se deparam 

(arrumação do dossier no armário). Por outro lado, o adulto incentiva as crianças do 

género feminino a serem autónomas, a serem elas a tentarem, a experimentarem, a 

ultrapassarem as suas dificuldades. 

 

«A Joana (3,2) diz: “Não cabe aqui.” 

A Joana (3,2) com a capa entre as mãos, à sua frente dirige-se para a Educadora: 

“Professora, eu não consigo.” 

A Educadora responde-lhe: “Consegue sim senhora! Aí em baixo cabe perfeitamente.” 

A Joana (3,2) dirige-se para o armário, coloca a capa no armário, tira-a, olha para a 

Educadora, dá a volta à capa, volta a colocá-la no armário e empurra-a com o joelho. 

Pega numa folha branca A4, dirige-se para a sua cadeira na mesa quatro» D.E. 2.132 (p. 

36) 

 

As crianças do género masculino revelaram estar preocupadas com a 

apresentação de outras crianças do mesmo género, solicitando o adulto para que tome 

medidas necessárias, quando as crianças do género masculino não se encontram em 

condições ao nível de higiene, no sentido de ficarem apresentáveis. 

 

«Miguel (5,9): “Ó Teresa, olha lá a boca do André está suja de pintura” 

A Educadora: “Está riscada”…» D.E. 2.242 (p. 46) 

 

«… o Fábio (5,3) olha para a mesa três, em especial para o André (4,8) que tem um 

risco de marcador no queixo, e diz: “Oh! Está todo pintado, o André”…» D.E. 2.248 (p. 

47) 

 

O adulto também é procurado pelas crianças do género masculino quando estas 

pretendem descrever-lhe as suas produções e explicarem-lhe o que estão a fazer no 

desenho. 

 

«O Miguel (5,6) diz do seu lugar, para a educadora, enquanto levanta o seu desenho 

para ar com as duas mãos: “Teresa, olha lá uma árvore”. 
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A educadora responde-lhe: “Sim”. 

O Miguel (5,6): “É uma laranjeira. É laranja”. Pousa a folha na mesa e continua a 

desenhar.» D.E. 2.173 (p. 39) 

 

Verificou-se que tanto as crianças do género masculino como as crianças do 

género feminino, dirigem-se ao adulto após terem concluído a atividade proposta por 

este, para que a aprove a sua realização e a dê por concluída, confirmando assim à 

criança o fim da atividade com sucesso, com êxito.  

 

«… O Tomás (4,6) levanta-se, dirige-se para a Educadora e diz: “Teresa, já fiz!”» D.E. 

2.171 (p. 39) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, com as mãos a segurarem na folha do desenho, virada para 

a educadora, a mostrar-lhe o seu desenho e diz: “Teresa já fiz!”…» D.E. 2.174 (p. 39) 

 

É de referir também que as crianças do género masculino recorrem ao adulto 

para que este faça cumprir as regras, quando as crianças do género feminino não as 

estão a cumprir. O adulto desempenha o papel de supervisor de modo, a fazer cumprir 

as regras estabelecidas. 

 

«O Fábio (5,0) olha para a educadora e diz: “Teresa, olha lá para a Emília, tem as 

canetas todas”.» D.E. 2.183 (p. 40) 

 

«A Educadora responde: “Olha lá Emília, as canetas são ao meio da mesa para todos os 

meninos conseguirem chegar”. 

A Emília (3,11) pega no copo dos marcadores grossos, colocando-o mais próximo do 

Fábio (5,0).» D.E. 2.184 (p. 40) 

 

Contudo, tanto as crianças do género feminino como as crianças do género 

masculino revelaram ter as regras da sala, previamente estabelecidas, interiorizadas, 

assim como revelaram ter interiorizadas a sequência das atividades a realizar, o que 

revela a existência de uma autonomia. 

 

«… A Jéssica 1 (3,9) termina de preencher o quadro do tempo do seu dossier, coloca as 

folhas no lugar, fecha a capa, levanta-se e vai colocar a capa no armário. A Emília (3,11) 

está a tentar fechar o seu dossier.» D.E. 2.194 (p. 41) 
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«A Jéssica 1 (3,9) regressa ao seu lugar com uma folha branca A4 e com o lápis grosso 

amarelo começa a desenhar….» D.E. 2.197 (p. 42) 

 

«A Adriana (4,1) vai atrás da Mafalda (4,4). O Fábio (5,0) pega numa folha branca A4 e 

dirige-se para a sua mesa dois. O Tomás (4,6) pega a seguir noutra folha branca A4 e 

dirige-se para a mesa quatro. A Adriana (4,1) volta ao armário e tira uma folha branca 

A4 do armário. A Daniela (3,4) está de joelhos a arrumar a sua capa na prateleira 

inferior do armário.» D.E. 2.130 (p. 36) 

 

«O Miguel (5,6) vai arrumar o seu dossier no armário e a Dália (4,6) que estava a 

arrumar o dossier dela, pega numa folha branca A4 que está no armário e dirige-se para 

a sua mesa.» D.E. 2.122 (p. 36) 

 

Quanto à procura do adulto, tendo em conta o género da criança, ambas as 

educadoras (MT e TR) consideram que tanto as crianças do género feminino como as 

crianças do género masculino, procuram o adulto para lhe mostrarem os trabalhos 

realizados, para que este os aprove ou para que este lhes explique o que pretende 

quando têm dúvidas e dificuldades na realização da atividade. As educadoras MT e TR 

também são de opinião de que as crianças tanto do género masculino como do género 

feminino procuram o adulto, quando outras crianças infringem as regras estabelecidas, 

para que este intervenha, de modo a fazer cumprir as regras, uma vez que para as 

crianças o adulto é quem detém o conhecimento e a justiça. 

 

«As crianças durante as atividades na sala recorrem muitas vezes ao adulto e isso é 

indiferente, quer sejam rapazes ou raparigas. Normalmente pretendem que o adulto as 

auxilie em atividades de que não estão muito seguras ou que confirme que aquilo que já 

fizeram está correto; por outro lado, também podem pretender que o adulto aprove as 

suas produções e dê a atividade como concluída para que possam passar a outra. No 

cumprimento das regras, o adulto também serve aqui como supervisor, como aquele que 

faz cumprir as regras.» E. MT.41 (p. 97) 

 

«As crianças quando estão a realizar atividades na sala, recorrem-se do adulto como 

sendo este o que detém o poder e a sabedoria. Gostam de lhes mostrar os seus trabalhos 

para obterem a sua aprovação ou elogio, mas também recorrem ao adulto para que este 

repreenda os seus pares, quando estes infringem as regras previamente estabelecidas.» E. 

TR.46 (p. 106) 
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O terem as regras da sala assimiladas não significa que as cumpram sempre, 

pois verificou-se que uma criança do género feminino atua de forma inadequada 

(batendo com o dossier na cabeça) com uma criança do género feminino que se situa 

noutra mesa da sala, como forma de chamar à atenção, repetindo a ação na tentativa de 

conseguir uma reação, a atenção da criança do género feminino. Contudo, outra criança 

do género masculino defende a criança do género feminino que está a ser agredida, 

utilizando a mesma estratégia que a criança do género feminino utilizou para com a 

criança do mesmo género (bater com o dossier na cabeça) de modo a que sentisse 

igualmente que tal ato magoa e como forma dissuasora de repetir esse ato noutra 

criança. 

 

«… a Dália (4,6) bate-lhe com o seu dossier na cabeça duas vezes seguidas, a Emília 

(3,11) não reage. A Jéssica 1 (3,9) levanta-se e diz: “Amarelo tenho eu.” Quando a 

Emília (3,11) retira o marcador grosso amarelo, a Dália (4,6) bate-lhe novamente com o 

seu dossier na cabeça duas vezes seguidas, a Emília (3,11) não reage.» D.E. 2.198 (p. 42) 

 

«O Fábio (5,1) levanta-se, segura na sua capa, dirige-se para junto da Dália (4,6) que 

está atrás da Emília (3,11), e bate com ela duas vezes seguidas em cima da capa da 

Dália (4,6) que está sobre a sua cabeça. O Fábio (5,1) diz à Dália: “Eu sou amigo da 

Emília”.» D.E. 2.199 (p. 42) 

 

No entanto, outra criança do género feminino solicita à criança que agrediu a 

outra que reproduza nela própria o procedimento utilizado para com a outra criança 

igualmente do género feminino, uma vez que a sua atitude foi interpretada como sendo 

um jogo que estavam a jogar. 

 

«A Jéssica 1 (3,9) levantou-se do seu lugar e aproximou-se do Fábio (5,1) e da Dália 

(4,6), e foi pedir à Dália (4,6) para que lhe desse com o dossier na cabeça. A Dália (4,6) 

bate com o dossier na cabeça da Jéssica 1 (3,9) ….» D.E. 2.200 (p. 42) 

 

Quando as crianças do género masculino comentam o comportamento 

inadequado de crianças do género feminino estão a ter, fazem com que estas adotem 

uma postura correta. As crianças do género masculino adotam um papel de supervisor, 

levando as crianças do género feminino a cumprirem as regras da sala e a alterarem o 

seu comportamento incorreto, num comportamento socialmente aceite e estabelecido. 
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«… O Miguel (5,7) diz: “A Sofia está a fazer parvoíces”. A Sofia (4,8) pousa o 

marcador fino vermelho no respetivo copo, o João (4,2) continua a desenhar, assim 

como a Sofia (4,8) com o seu marcador grosso azul claro.» D.E. 2.204 (p. 42) 

 

Um comportamento existente nas crianças tanto do género masculino como do 

género feminino é a observação. Pode-se verificar que as crianças do género masculino 

gostam de observar os trabalhos realizados por crianças do género feminino; mas, o 

contrário também acontece, ou seja, as crianças do género feminino também gostam de 

observar os trabalhos realizados pelas crianças do género masculino, acontecendo 

também o mesmo com as crianças do género masculino em relação a outras crianças do 

mesmo género, significa isto que as crianças do género masculino gostam de observar 

as produções que outras crianças do género masculino realizam. No entanto, também se 

verificou que as crianças do género masculino gostam que as crianças do género 

feminino que fazem parte da sua mesa de trabalho, observem as suas produções, o que 

revela por parte das crianças uma necessidade de observarem os outros e serem 

observados pelos outros. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e estica o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» 

D.E. 2.160 (p. 38) 

 

«A Joana (3,2) vê o Tomás (4,6) a fazer o seu desenho. …» D.E. 2.166 (p. 39) 

 

«O Tomás (4,6) continua à procura do marcador que pretende, segurando com a mão 

esquerda no copo dos marcadores grossos, levantando os marcadores e voltando a 

colocá-los no copo, gira o copo para a direita e para a esquerda, passa com o dedo 

indicador esquerdo por cima da palavra marcador que se encontra escrita no copo, olha 

para o desenho da Daniela (3,4) e para o desenho da Joana (3,2), volta a procurar um 

marcador, tira o cinzento, olha para ele e volta a colocá-lo no copo.» D.E. 2.142 (p. 37) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e olha para o desenho do Francisco (4,9).» D.E. 2.145 (p. 

37) 

 

«Na mesa um, o João (4,2) observa o desenho que o Miguel (5,7) está a fazer, chega-se 

para junto do braço direito do Miguel (5,7) para ver melhor e continua a fazer o seu 

desenho. …» D.E. 2.211 (p. 43) 

 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

751 

«… O André (4,5) volta a desenhar, o Carlos (5,3) observa o desenho que o André (4,5) 

está a fazer.» D.E. 2.214 (p. 43) 

 

«O André (4,5) levanta a folha e chega-a junto da Mafalda (4,5) e diz-lhe: “Olha lá!” e 

volta a pousar a folha e a desenhar….» D.E. 2.215 (p. 44) 

 

Verificou-se também que as crianças do género masculino além de observarem 

os trabalhos realizados por outras crianças de ambos os géneros, observam também 

outros grupos de trabalho e participam nos jogos que as outras crianças tanto do género 

masculino como do género feminino realizam entre si (contagem dos recipientes de 

cada mesa de trabalho), tal jogo leva ao desenvolvimento e a participação das crianças 

de outras mesas de trabalho, enquanto realizam a atividade proposta pelo adulto, o que 

revela que mesmo quando as crianças de ambos os géneros estão a fazer uma atividade 

orientada, ou seja programada pelo adulto com uma intencionalidade educativa, elas 

utilizam o próprio material de trabalho para criarem jogos entre si, inicialmente em 

pequeno grupo que após a observação de outros grupos se transformam em jogos de 

grande grupo. 

 

«O Fábio (5,3) olha para outra mesa, a mesa três, enquanto põe a mão direita no copo 

dos marcadores, sem olhar para eles, estica o braço esquerdo e aponta com o indicador e 

diz: “Um, dois, três, quatro” e continua a olhar para a mesa três. 

O André (4,8) está a contar com o Carlos (5,6) o número de recipientes com material: 

“Um, dois, três, quatro, cinco”. 

O Carlos (5,6) diz para o André (4,8): “Um, dois, três” 

O André (4,8) responde-lhe: “Não é nada”.» D.E. 2.239 (p. 46) 

 

«Na mesa um, a Sofia (4,11) começa a contar os recipientes de outra mesa, tendo um 

lápis de cera na mão direita, estica o braço e diz: “Ali estão um, dois, três, quatro e ali 

um, dois, três, quatro, cinco; um, dois, três, ali estão três”» D.E. 2.240 (p. 46) 

 

Quando as crianças do género masculino imitam comportamentos adultos que 

socialmente não são aceites, como o alcoolismo e ao serem observadas por crianças do 

género feminino, são identificados como um comportamento associado ao género 

masculino, o que significa que o alcoolismo nesta comunidade, é um comportamento 

característico do género masculino. Por outro lado, a reprodução desses 

comportamentos provoca o riso, uma vez que esse comportamento é interpretado como 
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sendo um comportamento cómico, característico dos palhaços, por ser caracterizado por 

movimentos descoordenados. 

 

«… O Miguel (5,9) começa a deslizar pela cadeira abaixo até cair no chão. 

A Sofia (4,11) diz: “Olha o bêbado!” 

O Miguel (5,9) levanta-se, senta-se na sua cadeira e ri, torna a deslizar até ao chão. 

A Sofia (4,11) ajuda-o a levantar. 

O Miguel (5,9) senta-se na cadeira.» D.E. 2.256 (p. 48) 

 

Mas não são só as crianças que observam outras crianças, o adulto também as 

observa e quando as crianças do género masculino se sentem observadas pelo adulto, 

utilizam partes do corpo para ocultarem as suas mensagens de modo a que o adulto não 

consiga perceber o que estão a dizer à outra criança do género masculino que está ao 

seu lado, para que o assunto fique apenas entre eles, de modo a que o adulto não tenha 

conhecimento do que é dito entre eles, o que revela que as crianças nem sempre gostam 

de partilhar com o adulto assuntos da sua privacidade, preferindo fazê-lo com crianças 

do mesmo género. 

 

«O André (4,5) da mesa três estava a falar com o Carlos (5,3), quando se apercebe que 

está a ser filmado, põe a mão esquerda ao lado da boca, para que não se veja o 

movimento dos lábios.» D.E. 2.210 (p. 43) 
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Tabela 23 . Categorização de comportamentos na categoria género, no recreio do caso 2. 

Género diferente  O mesmo género 

 

Jogo cooperativo: 

 

Jogo associativo: 

- As crianças do género feminino brincam com outras do género masculino 

- As crianças do género masculino brincam com outras crianças do género 

feminino 

- Crianças do género masculino e feminino, formam um círculo, para 

brincarem juntas com camiões 

- As crianças do género feminino e do género masculino associaram o 

brinquedo (o camião) a um desenho animado visionado na televisão “Bob o 

Construtor”, ao cantarem a canção do Bob ao mesmo tempo que brincam em 

conjunto com os camiões 

- As crianças do género feminino que possuem brinquedos, procuram crianças 

com o mesmo tipo de brinquedo, quer sejam do género feminino ou do 

género masculino 

- As crianças do género masculino escolhem a personagem principal dos 

desenhos animados (o Bob) para desempenharem o seu papel na brincadeira  

- Crianças do género feminino que possuem brinquedos diferentes, tentam 

interagir com as outras crianças do género masculino; contudo, as outras 

crianças do género masculino não lhes dão atenção e estas acabam por se retirar 

- As crianças do género feminino que decidem retirar-se do jogo que estavam a 

realizar com outras crianças do género masculino, levam consigo o brinquedo 

que era igual, que estavam a utilizar para outro espaço 

- As crianças do género masculino comentam com os elementos do grupo do 

género masculino e do género feminino, sobre o estado de conservação dos 

brinquedos 

- As crianças do género masculino e do género feminino transformam uma 

observação individual numa atividade matemática de comparação do igual e do 

  

Jogo cooperativo: 

 

Jogo associativo: 

- As crianças do género feminino brincam com outras do género feminino 

- As crianças do género masculino brincam com outras crianças do género 

masculino 

- As crianças do género feminino que possuem brinquedos, procuram crianças 

com o mesmo tipo de brinquedo, quer sejam do género feminino ou do género 

masculino 

- As crianças do género masculino escolhem a personagem principal dos 

desenhos animados (o Bob) para desempenharem o seu papel na brincadeira  

- Crianças do género feminino que possuem brinquedos diferentes, tentam interagir 

com as outras crianças do género feminino; contudo, as outras crianças do género 

feminino não lhes dão atenção e estas acabam por se retirar 

- As crianças do género feminino retiram os brinquedos de outras crianças do género 

feminino sem as consultarem, dando à troca o brinquedo que tinham, havendo 

concordância com a troca 

- As crianças do género feminino que decidem retirar-se do jogo que estavam a 

realizar com outras crianças do género feminino, levam consigo o brinquedo que 

era igual, que estavam a utilizar para outro espaço 

- As crianças do género masculino que têm brinquedos diferentes e pretendem fazer 

parte de um grupo de pares optam por trocar os brinquedos com outras crianças do 

mesmo género 

- As crianças do género masculino observam o estado de conservação dos 

brinquedos que as outras crianças do género masculino estão a utilizar na 

construção 

- As crianças do género masculino comentam com os elementos do grupo do género 

masculino e do género feminino, sobre o estado de conservação dos brinquedos 
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diferente que abrange todo o grupo, sobre quem possuía o mesmo brinquedo 

- As crianças do género feminino elaboram uma explicação para o material 

danificado 

- As crianças do género masculino elaboram uma explicação para o material 

danificado 

- As crianças do género feminino responsabilizam a criança do género masculino 

pelo dano existente no brinquedo 

- Quando uma criança do género masculino danifica um brinquedo, uma criança 

do género feminino chama-a à atenção 

- A criança do género masculino que danifica um brinquedo, ignora a criança do 

género feminino que a chama à atenção 

- As crianças do género masculino e as do género feminino comparam entre si os 

brinquedos (camiões), de modo a quererem todas ter o mesmo brinquedo 

- Uma criança do género masculino imita certos movimentos corporais que são 

identificados e associados a comportamentos alcoólicos 

- Os comportamentos alcoólicos são o ponto de partida para as crianças do 

género masculino e feminino dialogarem entre si sobre o horário do consumo 

de álcool, sobre o tipo de bebidas alcoólicas que os adultos consomem 

- As crianças de géneros diferentes participam em conjunto, em brincadeiras de 

construções 

 

 

 

 

 

 

Jogo paralelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- As crianças do género masculino e do género feminino transformam uma 

observação individual numa atividade matemática de comparação do igual e do 

diferente que abrange todo o grupo, sobre quem possuía o mesmo brinquedo 

- As crianças do género feminino elaboram uma explicação para o material 

danificado 

- As crianças do género masculino elaboram uma explicação para o material 

danificado 

- As crianças do género masculino responsabilizam a criança do género masculino 

pelo dano existente no brinquedo 

- A criança do género feminino que a chama à atenção a criança do género 

masculino que danificou um brinquedo, dirige-se a um grupo de pares constituído 

apenas por crianças do género feminino, para lhes contar o sucedido; todavia, 

continua a ser ignorada 

- As crianças do género feminino quando desejam organizar entre si um jogo e têm 

um brinquedo a mais (bola) que não necessitam, procuram outras crianças do 

mesmo género mas que tenham brinquedos iguais (bola) para que tomem conta 

deles 

- As crianças do género feminino, à medida que o jogo se desenrola, vão criando 

regras entre si para o funcionamento do jogo 

- Quando outras crianças do género feminino, observam as crianças do género 

feminino a jogar com a bola e têm um brinquedo igual (bola) ao que estão a 

utilizar, há uma que toma a iniciativa de a impedir de participar 

- Uma criança do género masculino imita certos movimentos corporais que são 

identificados e associados a comportamentos alcoólicos 

 

 

Jogo paralelo: 

- Surge entre crianças do género feminino 

- Surge entre crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino que são ignoradas e rejeitadas por outras crianças 

do mesmo género, quando pretendem participar da mesma brincadeira, optam por 

um jogo paralelo, em que imitam as outras crianças do mesmo género e estão 

próximas fisicamente, mas não interagem com o grupo 
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Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de 

género diferente 

 

 

 

 

 

Jogo de espectador: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino observam grupos com crianças de ambos os 

géneros que têm brinquedos iguais ao seu 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do género feminino 

e masculino que formaram um grupo de pares para brincarem em conjunto 

- Uma criança do género masculino, após a observação de um grupo de pares 

constituído por crianças do género masculino e feminino, aproxima-se junto de 

uma criança do género feminino; contudo, não consegue estabelecer uma 

interação com a outra criança do género feminino, nem tenta estabelecer um 

novo contacto com outra criança de género diferente 

- A criança do género masculino que após observação e tentativa de interação 

sem sucesso com uma das crianças do género feminino, do grupo de pares 

constituído por crianças do género masculino e feminino, recorre ao adulto 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de género 

diferente 

- Quando uma criança do género feminino se encontra em jogo solitário e outra 

criança do género feminino tenta interagir com ela, chamando pelo seu nome, ela 

ignora-a preferindo continuar em jogo solitário 

 

 

Jogo de espectador: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino que possuem um brinquedo (bola) observam 

outras crianças do mesmo género com brinquedos iguais (bola) 

- As crianças do género feminino observam grupos de crianças do género feminino 

com brinquedos diferentes do seu 

- As crianças do género feminino observam grupos de crianças do género feminino 

com brinquedos diferentes do seu 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do género feminino e 

masculino que formaram um grupo de pares para brincarem em conjunto 

- Uma criança do género masculino, após a observação de um grupo de pares 

constituído por crianças do género masculino e feminino, aproxima-se junto de 

uma criança do género feminino; contudo, não consegue estabelecer uma 

interação com a outra criança do género feminino, nem tenta estabelecer um novo 

contacto com outra criança de género diferente 

 

 

Outros interesses para a interação: 

- As crianças procuram outras de género diferente que tenham brinquedos iguais 

- A criança do género feminino que foi rejeitada procurou a companhia de uma 

criança do género masculino para pousar as bolas e outra criança do género 

feminino ajuda-a a apanhar as bolas 

- As crianças do género masculino interagem com as crianças do género feminino 

oferecendo-lhes brinquedos iguais aos que estas já têm 

  

Outros interesses para a interação: 

- As crianças procuram outras do mesmo género que tenham brinquedos iguais 

- As crianças do género feminino quando são procuradas por outra criança do 

mesmo género e não estão interessadas em interagir com essa criança, adotam 

uma atitude de provocação (batendo-lhe nas bolas que segurava), como forma de a 

desincentivar 

- A criança do género feminino que foi rejeitada procurou a companhia de uma 
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- As crianças do género feminino nem sempre aceitam os brinquedos que as 

crianças do género masculino lhes oferecem, apesar de serem iguais 

- A criança do género feminino que não oferece resistência à criança do mesmo 

género que lhe tenta tirar o brinquedo, não se dirige a outras crianças do mesmo 

género ou de diferente género, nem ao adulto para a ajudarem a reaver o 

brinquedo 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

género feminino, a que possuía o brinquedo oferece resistência, uma criança do 

género masculino que presencia o desenrolar dos acontecimentos decide 

intervir para resolver o conflito, opta por dá-lo à criança que ainda não o tinha 

utilizado, a criança detentora do brinquedo, não oferece resistência aceitando a 

deliberação 

- Quando as crianças do género feminino são agredidas por outras crianças do 

género feminino, procuram proteção junto de um grupo formado por crianças 

do género feminino e do género masculino, de modo a que a criança agressora 

não persiga a criança agredida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criança do género masculino para pousar as bolas e outra criança do género 

feminino ajuda-a a apanhar as bolas 

- As crianças do género feminino oferecem brinquedos a outras crianças do género 

feminino que tenham brinquedos diferentes 

- As crianças do género feminino gostam de partilhar brinquedos com outras 

crianças do género feminino que não possuem brinquedos 

- As crianças do género feminino quando veem um brinquedo que desejam numa 

criança do género feminino, tentam retirá-lo, mas se essa criança oferece 

resistência, a criança que o tenta tirar acaba por desistir e abandonar o local 

- Quando a criança do género feminino não oferece resistência à criança do mesmo 

género que lhe tenta tirar o brinquedo, ela acaba por ter sucesso, levando o 

brinquedo consigo para outro local 

- A criança do género feminino que não oferece resistência à criança do mesmo 

género que lhe tenta tirar o brinquedo, não se dirige a outras crianças do mesmo 

género ou de diferente género, nem ao adulto para a ajudarem a reaver o 

brinquedo 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

mesmo género que não oferece resistência, havendo uma terceira criança do 

género feminino que tenta ajudar a recuperar o brinquedo, mas sem sucesso, a 

criança que ficou sem o brinquedo dirige-se junto do adulto para que este a ajude a 

reaver o brinquedo 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

género feminino, a que possuía o brinquedo oferece resistência, uma criança do 

género masculino que presencia o desenrolar dos acontecimentos decide intervir 

para resolver o conflito, opta por dá-lo à criança que ainda não o tinha utilizado, a 

criança detentora do brinquedo, não oferece resistência aceitando a deliberação 

- As crianças do género feminino procuram outras crianças do mesmo género, 

seguindo-as, mesmo que estejam a brincar com brinquedos diferentes e mesmo 

que a criança que seguem não lhes dê atenção, continuam a segui-la 

- As crianças do género masculino interagem com outras crianças do mesmo género 

questionando-as sobre a relação de amizade existente entre eles, nem sempre a 

resposta dos outros é satisfatória, apesar de estarem a brincar juntos 

- Quando as crianças do género feminino são agredidas por outras crianças do 

género feminino, procuram proteção junto de um grupo formado por crianças do 

género feminino e do género masculino, de modo a que a criança agressora não 

persiga a criança agredida 
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Incorporação de um adulto: 

- A criança do género masculino que após observação e tentativa de interação 

sem sucesso com uma das crianças do género feminino, do grupo de pares 

constituído por crianças do género masculino e feminino, recorre ao adulto 

- As crianças do género masculino gostam de serem elas próprias a tentarem 

resolver os problemas que surgem com os brinquedos, sem pedirem ajuda a 

outras crianças de género diferente ou ao adulto 

- As crianças do género feminino procuram o adulto para que este as ajude, 

quando as crianças do género masculino não lhes dão atenção 

- As crianças do género feminino, procuram o adulto para lhe explicar os motivos 

do término de uma brincadeira e o porquê de iniciarem uma nova brincadeira 

- As crianças do género masculino procuram o adulto para lhe pedirem 

autorização para recolherem brinquedos que saíam fora dos espaços que lhes 

estão destinados à sua utilização 

- As crianças do género feminino gostam de acenar como forma de captarem a 

atenção do adulto ao mesmo tempo que falam com ele 

 

 

- Após a agressão de uma criança do género feminino a outra do mesmo género, 

voltam a brincar juntas 

 

Incorporação de um adulto: 
- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

mesmo género que não oferece resistência, havendo uma terceira criança do 

género feminino que tenta ajudar a recuperar o brinquedo, mas sem sucesso, a 

criança que ficou sem o brinquedo dirige-se junto do adulto para que este a ajude a 

reaver o brinquedo 

 

- As crianças do género masculino que apresentam um bom desenvolvimento motor, 

captam a atenção das crianças do mesmo género e do adulto ao manipularem 

brinquedos 

- Quando as crianças do género feminino são agredidas por outras crianças do 

género feminino, procuram proteção junto do adulto 

- As crianças do género feminino procuram o adulto quando outra criança do género 

feminino não partilha o brinquedo 

- As crianças do género masculino gostam de serem elas próprias a tentarem resolver 

os problemas que surgem com os brinquedos, sem pedirem ajuda a outras crianças 

mesmo género ou ao adulto 

- As crianças do género feminino, procuram o adulto para lhe explicar os motivos do 

término de uma brincadeira e o porquê de iniciarem uma nova brincadeira 

- As crianças do género masculino procuram o adulto para lhe pedirem autorização 

para recolherem brinquedos que saíam fora dos espaços que lhes estão destinados 

à sua utilização 

- As crianças do género feminino gostam de acenar como forma de captarem a 

atenção do adulto ao mesmo tempo que falam com ele 
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Tabela 24 . Categorização de comportamentos na categoria género, na aula de educação física do caso 2 

Género diferente  O mesmo género 

 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino escolhem crianças 

do género feminino 

 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino que escolhem 

crianças do género masculino 

- Apesar de as crianças saberem quais são as crianças escolhidas pelo adulto para 

constituírem a equipa, existem crianças do género feminino e do género 

masculino que não aceitam a escolha do adulto 

- Quando uma criança do género masculino se coloca ao lado da criança do 

género feminino escolhida pelo adulto, faz com que as crianças do género 

feminino e do género masculino o escolham em detrimento da criança 

escolhida pelo adulto 

- As crianças do género feminino e do género masculino que escolheram crianças 

que não faziam parte das escolhas do adulto, para serem chefes de equipa, 

assim que se apercebem que não faziam parte dos selecionados pelo adulto, 

mudam de equipa 

- As crianças de ambos os géneros, após terem escolhido um chefe de equipa 

feminino, optam por posicionarem-se atrás de crianças do mesmo género, as 

crianças do género feminino posicionam-se atrás de crianças do género 

feminino, as crianças do género masculino que se posicionam atrás de outras 

crianças do género masculino 

- Enquanto o adulto explica a sequência da atividade, as crianças do género 

feminino massajam outra criança do género feminino, enquanto que as crianças 

do género masculino optam por arregaçar as mangas 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar as crianças do género 

feminino, explicando-lhes a sequência da atividade proposta pelo adulto 

- Quando as crianças do género feminino não têm uma boa coordenação motora e 

deixam cair a bola, as crianças do género masculino vão apanhar-lhes a bola 

  

- Na constituição das equipas, crianças do género masculino que escolhem outras do 

género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino escolhem outras do 

género feminino 

- Apesar de as crianças saberem quais são as crianças escolhidas pelo adulto para 

constituírem a equipa, existem crianças do género feminino e do género masculino 

que não aceitam a escolha do adulto 

- Quando uma criança do género masculino se coloca ao lado da criança do género 

feminino escolhida pelo adulto, faz com que as crianças do género feminino e do 

género masculino o escolham em detrimento da criança escolhida pelo adulto 

- As crianças do género feminino e do género masculino que escolheram crianças 

que não faziam parte das escolhas do adulto, para serem chefes de equipa, assim 

que se apercebem que não faziam parte dos selecionados pelo adulto, mudam de 

equipa 

- As crianças de ambos os géneros, após terem escolhido um chefe de equipa 

feminino, optam por posicionarem-se atrás de crianças do mesmo género, as 

crianças do género feminino posicionam-se atrás de crianças do género feminino, 

as crianças do género masculino que se posicionam atrás de outras crianças do 

género masculino 

- Enquanto o adulto explica a sequência da atividade, as crianças do género feminino 

massajam outra criança do género feminino, enquanto que as crianças do género 

masculino optam por arregaçar as mangas 

- As crianças do género masculino supervisionam as crianças do género masculino 

- Quando as crianças do género masculino não respeitam as regras, as crianças do 

género masculino fazem-nas cumprir 

- As crianças do género masculino, enquanto aguardam pela sua vez para jogarem, 

partilham afetos com as do mesmo género 

- As crianças do género feminino, enquanto aguardam pela sua vez para jogarem, 

Aula de educação 

física 
Categoria: Género Jardim de Infância do 
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- Quando o adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente, essa criança corrige as outras crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino supervisionam as crianças do género feminino 

- Quando as crianças do género feminino não respeitam as regras, as crianças do 

género masculino fazem-nas cumprir 

- As crianças do masculino incentivam as crianças do género feminino da sua 

equipa, batendo palmas, chamando pelo seu nome, saltando e levantando os 

braços, durante a realização da atividade  

 

partilham afetos com as do mesmo género 

- No decorrer do jogo, as crianças do género masculino demonstram o seu 

contentamento com o desempenho de outra criança do género masculino 

pertencente à sua equipa, elevando os braços 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- O adulto intervém para que as crianças do género masculino e do género 

feminino que não foram escolhidas por si, se reorganizem atrás dos escolhidos, 

para a constituição das equipas 

- Quando o adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente, essa criança corrige as outras crianças do género feminino 

 

 

  

Incorporação de um adulto: 
- O adulto intervém para que as crianças do género masculino e do género feminino 

que não foram escolhidas por si, se reorganizem atrás dos escolhidos, para a 

constituição das equipas 
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Tabela 25 . Categorização de comportamentos na categoria género, na sala de aula do caso 2. 

Género diferente  O mesmo género 

 

- As crianças do género masculino procuram crianças do género feminino para se 

sentarem ao seu lado 

- As crianças do género feminino procuram crianças do género masculino para se 

sentarem ao seu lado 

- Uma criança do género feminino interage com uma crianças do género 

masculino sentada ao seu lado, questionando-a sobre a relação de amizade 

existente entre elas 

- A criança do género masculino confirma a existência de uma relação de 

amizade com a criança do género feminino, partilhando com ela o material 

escolar que está a utilizar (o marcador grosso vermelho) 

- Quando uma criança do género masculino questiona uma criança do género 

feminino que está ao seu lado, sobre a relação de amizade existente entre eles, a 

criança do género feminino não comenta, o seu silêncio leva-o a questionar 

outra criança do género feminino que pertence ao grupo de trabalho, tendo esta 

criança tido a mesma reação da colega, optando pelo silêncio 

- Quando as crianças do género feminino questionam as crianças do género 

masculino sobre a existência de uma relação afetiva entre elas, relação essa de 

“namoro” e não de amizade, faz com que outras crianças do género feminino 

interajam com outras crianças do género masculino que estão noutras mesas 

- As crianças do género masculino interagem com as crianças do género 

feminino, que se encontram sentadas ao seu lado, comentando o que desejam 

realizar no seu trabalho individual de desenho livre (bigodes) 

- As crianças do género masculino solicitam às crianças do género feminino que 

observem o que produzem 

- A interação estabelecida entre a criança do género masculino com a criança do 

género feminino que está sentada ao lado uma da outra, provoca noutra criança 

do género feminino, interesse pelo trabalho representado graficamente no 

desenho pela criança do género masculino 

  

- As crianças do género masculino procuram crianças do género masculino para se 

sentarem ao seu lado 

- As crianças do género feminino procuram crianças do género feminino para se 

sentarem ao seu lado 

- As crianças do género feminino dialogam com outras crianças do mesmo género e 

de género diferente sobre a altura e a associação da altura à idade 

- As crianças do género feminino emitem uma opinião positiva em relação aos 

trabalhos realizados por crianças do género feminino, no que se refere ao sentido 

estético 

- As crianças do género feminino que observaram o trabalho da referida criança do 

género feminino acabam por não emitir uma opinião sobre o trabalho da colega 

- Quando uma criança do género feminino solicita material e existem duas crianças 

de géneros diferentes, com o material solicitado, com as mesmas características 

(tamanho, grossura e cor), a criança do género feminino opta pelo material que a 

criança do género masculino lhe oferece 

- Quando uma criança do género feminino solicita material para a realização da 

atividade, as outras crianças do género feminino colaboram na obtenção do 

material e partilham-no quando são detentoras do referido material 

- As crianças do género masculino dialogam com outras crianças do género 

masculino para explicarem os seus trabalhos e darem sugestões; contudo, essas 

sugestões são rejeitadas pelas outras crianças do género masculino 

- O sorriso é utilizado como uma forma de interação entre crianças do mesmo 

género  

- As crianças do género feminino elevam e mostram o seu trabalho para captar a 

atenção das crianças do género feminino e masculino 

- A presença física do adulto não impede as crianças do género feminino de se 

deslocarem junto de crianças do género feminino de outros grupos de trabalho, 

para lhes mostrarem as suas produções (desenho) 

Sala de aula Categoria: Género Jardim de Infância do 

Penedo Gordo 
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- As crianças do género feminino estabelecem uma interação com as crianças do 

género masculino que se situam ao seu lado, comentando com elas o que 

desejam fazer no seu trabalho individual 

- As crianças do género feminino dão a conhecer às crianças do género masculino 

que estão sentadas ao seu lado, os progressos e as aquisições obtidas por elas, 

promovendo a participação de outras crianças do género feminino no diálogo 

- As crianças do género feminino dialogam com outras crianças do mesmo 

género e de género diferente sobre a altura e a associação da altura à idade 

- Uma criança do género masculino intervém no diálogo entre as crianças do 

género feminino, para dar a sua opinião sobre a altura de cada elemento, 

originando a criação de jogos de comparações entre os elementos 

- Uma criança do género feminino opta por fazer silêncio, por discordar da 

opinião da criança do género masculino sobre a sua altura relacionada com a 

sua idade 

- Quando as crianças do género feminino emitem uma opinião negativa em 

relação aos trabalhos realizados por crianças do género masculino, no que se 

refere ao sentido estético, as crianças do género masculino discordam da 

opinião 

- A divergência de opiniões entre as crianças do género feminino e masculino 

sobre o sentido estético dos trabalhos realizados, origina o aparecimento de um 

jogo de repetição de palavras que termina em brincadeira 

- As crianças do género masculino tecerem comentários negativos sobre os 

trabalhos de crianças do género feminino, pedindo também, a opinião a outras 

crianças do género feminino, o que as leva a observarem o trabalho da referida 

criança do género feminino 

- Os comentários negativos são ignorados pela própria criança do género 

feminino, o que leva a criança do género masculino a não emitir mais 

comentários 

- As crianças do género feminino solicitam a opinião às crianças do género 

masculino sobre o trabalho que realizam (desenho) 

- Quando solicitada a opinião das crianças do género masculino pelas crianças do 

género feminino, sobre o trabalho que realizam (desenho), estes apresentam 

uma opinião discordante ou não lhes dão atenção 

- As crianças do género masculino solicitam às crianças do género feminino o 

material que necessitam para a realização da atividade, estas colaboram de 

modo a satisfazer o pedido da criança do género masculino 

- As crianças do género masculino estão preocupadas com a apresentação de outras 

crianças do mesmo género, quando estas não estão limpas 

- As crianças do género feminino têm as regras da sala, previamente estabelecidas, 

interiorizadas, assim como revelam ter interiorizadas a sequência das atividades a 

realizar 

- As crianças do género masculino revelam ter as regras da sala, previamente 

estabelecidas, interiorizadas, assim como revelaram ter interiorizadas a sequência 

das atividades a realizar 

- Uma criança do género feminino atua de forma inadequada (batendo com o dossier 

na cabeça) com uma criança do género feminino que se situa noutra mesa da sala 

- Outra criança do género feminino solicita à criança do género feminino que 

agrediu a outra criança que reproduza nela própria o procedimento utilizado para 

com a outra criança igualmente do género feminino 

- As crianças do género feminino gostam de observar os trabalhos realizados por 

crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino observam outros grupos de trabalho e participam 

nos jogos que as outras crianças tanto do género masculino como do género 

feminino realizam entre si (contagem dos recipientes de cada mesa de trabalho) 

- A reprodução de comportamentos que socialmente não são aceites, como o 

alcoolismo, provoca o riso nas crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino que se sentem observadas pelo adulto, utilizam 

partes do corpo de modo a que o adulto não consiga perceber o que estão a dizer à 

outra criança do género masculino que está ao seu lado 
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- As crianças do género masculino quando solicitam o material às crianças do 

género feminino, batem com um marcador em cima da mesa 

- Quando uma criança do género feminino solicita material e existem duas 

crianças de géneros diferentes, com o material solicitado, com as mesmas 

características (tamanho, grossura e cor), a criança do género feminino opta 

pelo material que a criança do género masculino lhe oferece 

- As crianças do género feminino gostam de decidir o material que as crianças do 

género masculino devem utilizar (marcadores finos), o que leva as crianças do 

género masculino a discordarem 

- As crianças do género feminino e do género masculino utilizam os materiais de 

expressão plástica para fazerem comparações entre si relativamente à forma e à 

cor, sendo a comparação o ponto de partida para a repetição de sons 

espontâneos 

- As crianças do género feminino e do género masculino inventam um jogo, no 

qual associam uma cor a cada um e a si mesmo, as crianças também incluem 

nesse jogo o adulto (educadora) a quem cada criança lhe atribui uma cor 

- As crianças do género masculino gostam de dar a sua opinião às crianças do 

género feminino, de modo as ajudarem assim como de lhes demonstrarem que a 

sua opinião estava correta 

- Uma criança do género masculino fala ao ouvido de outra criança do género 

feminino, de modo a que as outras crianças do mesmo género e de género 

diferente, assim como o adulto não saibam o que foi dito entre os dois 

- O sorriso é utilizado como uma forma de interação entre crianças de géneros 

opostos 

- As crianças do género feminino elevam e mostram o seu trabalho para captar a 

atenção das crianças do género feminino e masculino 

- As crianças do género feminino procuram obter a atenção das crianças do 

género masculino, mostrando-lhes os seus trabalhos; no entanto, as crianças do 

género masculino ignoram-nas 

- Uma forma de interação utilizada pelas crianças do género feminino é o falar 

em voz alta, para as crianças do género masculino que estão noutras mesas; 

contudo, a presença física do adulto desencoraja-as, levando-as a terminarem 

primeiro a atividade que estão a realizar 

- A presença física do adulto não impede as crianças do género feminino de se 

deslocarem junto de crianças do género masculino de outros grupos de trabalho, 

para lhes mostrarem as suas produções (desenho) 
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- As crianças do género masculino de outros grupos de trabalho, incentivam e 

elogiam o trabalho da criança do género feminino que se deslocou e lhes 

mostrou o seu desenho 

- As crianças do género masculino quando não conseguem encontrar o material 

que desejam pedem ajuda, perante tal pedido as crianças do género feminino 

prontificam-se a ajudar a procurar 

- As crianças do género masculino ajudam as crianças do género feminino a 

procurar material, mesmo quando estas não solicitam a sua ajuda 

- As crianças do género feminino ajudam as crianças do género masculino a 

procurar material, mesmo quando estas não solicitam a sua ajuda 

- As crianças do género masculino recusam a oferta de ajuda das crianças do 

género feminino, chamando à atenção do adulto para que este faça cumprir as 

regras da sala 

- As crianças do género masculino ajudam as crianças do género feminino, 

dando-lhes instruções de como devem proceder na arrumação do material 

- As crianças do género feminino ajudam as crianças do género masculino, 

dando-lhes instruções de como devem proceder na arrumação do material 

- As crianças do género feminino ajudam outras crianças do género masculino 

quando têm dificuldades em realizar as atividades propostas pelo adulto 

- As crianças do género masculino ajudam outras crianças do género feminino 

quando têm dificuldades em realizar as atividades propostas pelo adulto, 

confirmando as respostas dadas pelas crianças do género feminino, 

incentivando-as a realizarem a atividade de uma forma autónoma. 

- As crianças do género feminino têm as regras da sala, previamente 

estabelecidas, interiorizadas, assim como revelam ter interiorizadas a sequência 

das atividades a realizar 

- As crianças do género masculino revelam ter as regras da sala, previamente 

estabelecidas, interiorizadas, assim como revelaram ter interiorizadas a 

sequência das atividades a realizar 

- Uma criança do género masculino defende a criança do género feminino que 

está a ser agredida, utilizando a mesma estratégia (bater com o dossier na 

cabeça) 

- Quando as crianças do género masculino comentam o comportamento 

inadequado de crianças do género feminino estão a ter, fazem com que estas 

adotem uma postura correta 

- As crianças do género masculino gostam de observar os trabalhos realizados por 
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crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino gostam de observar os trabalhos realizados por 

crianças do género masculino 

- As crianças do género masculino observam outros grupos de trabalho e 

participam nos jogos que as outras crianças tanto do género masculino como do 

género feminino realizam entre si (contagem dos recipientes de cada mesa de 

trabalho) 

- Quando as crianças do género masculino imitam comportamentos adultos que 

socialmente não são aceites, como o alcoolismo e ao serem observadas por 

crianças do género feminino, são identificados como um comportamento 

associado ao género masculino 

- A reprodução de comportamentos que socialmente não são aceites, como o 

alcoolismo, provoca o riso nas crianças do género masculino 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- O adulto separa algumas crianças do género masculino que são mais ativas 

- As crianças do género feminino solicitam o adulto quando têm dificuldades no 

preenchimento da tabela de dupla entrada relativa ao tempo 

- As crianças do género masculino solicitam o adulto para que este confirme o 

seu raciocínio lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino solicitam o adulto para que este confirme o seu 

raciocínio lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino procuram o adulto, quando fisicamente têm 

dificuldades em solucionar o problema com que se deparam (arrumação do 

dossier no armário) 

- O adulto incentiva as crianças do género feminino a serem autónomas 

- O adulto também é procurado pelas crianças do género masculino quando estas 

pretendem descrever-lhe as suas produções e explicarem-lhe o que estão a fazer 

no desenho 

- As crianças do género masculino dirigem-se ao adulto após terem concluído a 

atividade 

- As crianças do género feminino dirigem-se ao adulto após terem concluído a 

atividade 

- As crianças do género masculino recorrem ao adulto para que este faça cumprir 

as regras, quando as crianças do género feminino não as estão a cumpri 

  

Incorporação de um adulto: 
- O adulto separa algumas crianças do género masculino que são mais ativas 

- As crianças do género feminino solicitam o adulto quando têm dificuldades no 

preenchimento da tabela de dupla entrada relativa ao tempo 

- As crianças do género masculino solicitam o adulto para que este confirme o seu 

raciocínio lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino solicitam o adulto para que este confirme o seu 

raciocínio lógico-matemático, envolvido na atividade proposta pelo adulto 

- As crianças do género feminino procuram o adulto, quando fisicamente têm 

dificuldades em solucionar o problema com que se deparam (arrumação do dossier 

no armário) 

- O adulto incentiva as crianças do género feminino a serem autónomas 

- O adulto também é procurado pelas crianças do género masculino quando estas 

pretendem descrever-lhe as suas produções e explicarem-lhe o que estão a fazer no 

desenho 

- As crianças do género masculino dirigem-se ao adulto após terem concluído a 

atividade 

- As crianças do género feminino dirigem-se ao adulto após terem concluído a 

atividade 

- As crianças do género masculino recorrem ao adulto para que este faça cumprir as 

regras, quando as crianças do género feminino não as estão a cumprir 
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c) Conhecimento do outro 

 

RECREIO 

 

As crianças necessitam de tempo, espaço, companhia e material para brincarem. 

Quanto mais as crianças virem, ouvirem ou experimentarem, quantos mais elementos 

reais dispuserem nas suas experiências, tanto mais considerável e produtiva será a 

atividade da sua imaginação. A escola pode e deve reunir todos esses fatores e o papel 

do educador é fundamental nesse processo. 

 

A existência de um espaço exterior de recreio, no qual o adulto não interfere nas 

escolhas das crianças quanto à sua formação de pares, intervindo apenas em situações 

pontuais, vai permitir às crianças terem a oportunidade de através do brincar, de 

estabelecerem relações entre si. O brincar é valorizado com a existência de um espaço e 

um tempo para a própria criança, de modo a proporcionar-lhe interações sociais 

interpessoais que lhe permitem o seu desenvolvimento social. 

 

As crianças quando escolhem uma brincadeira, escolhem a que desejam realizar, 

não estando esta relacionada com o género e idade das outras crianças que fazem parte 

do grupo de pares, pois encontramos crianças do mesmo género a brincarem juntas; 

assim como acontece haverem crianças de géneros diferentes a brincarem juntas. No 

que se refere à idade, verifica-se a existência de crianças da mesma idade, assim como 

de idades diferentes a brincarem juntas. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova 

que o Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 

(p. 25) 

 

«O Tomás (4,6) está a jogar à bola sozinho, dá um pontapé na bola e corre atrás da bola, 

volta a dar outro pontapé e corre atrás da bola, dá outro pontapé e corre atrás da bola. A 

Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras a 

andar cada uma com a sua roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da 
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outra, atrás da Mafalda (4,4), da Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma 

roda.» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

«O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda.O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em 

cada mão e diz “pi-pi-pi-pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) 

está de joelhos e tem do seu lado direito um camião cheio de terra e do seu lado 

esquerdo, um camião tipo betoneira, o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e 

coloca-o na sua frente, raspa a terra do chão com a mão direita e coloca-a no camião. A 

Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra.» D.E. 2.14 (p. 26) 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no 

camião que a Joana (3,3) estava a encher de terra. A Leonor (4,0) está de costas voltada 

para elas. A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a 

Joana (3,3) tinha e afasta-se. A Joana (3,3) levanta-se com a roda, olha para mim, limpa 

a terra da mão direita ao bibe, volta a olhar para mim.» D.E. 2.1 (p. 29) 

 

Em relação à escolha dos parceiros de brincadeira ser feita em função dos 

mesmos interesses, por uma determinada brincadeira, tanto a MT como a TR 

apresentam a mesma opinião, pois ambas consideram que as crianças escolhem outras 

para parceiros de brincadeira, com as quais têm afinidades, têm os mesmos tipos de 

interesses e gostos, assim como com quem mantêm uma relação de amizade e isso 

observa-se tanto em relação a grupos como em relação a crianças que querem fazer 

parceria com outra criança, dependendo da brincadeira que estão a desenvolver. 

 

«Exatamente, muitas vezes, porque as crianças têm maneiras de ser diferentes e 

escolhem para seus parceiros de brincadeira aqueles que têm os mesmos gostos, 

podendo estes procurar os espaços onde lhes são proporcionadas atividades ou 

brincadeiras mais ativas ou mais calmas.» E. MT.8 (p. 93) 

 

«Muitas vezes sim.» E. TR.8 (p. 101) 

 

«Porque com aquele que eles mais se identificam e se se identificam com um grupinho 

que está a fazer aquela brincadeira então que eles até gostam, é para lá que eles vão, 

portanto identificam-se.» E. TR.9 (p. 101) 
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No questionário, ambas as educadoras mantiveram a opinião dada na entrevista, 

ao considerarem que uma criança escolhe frequentemente outras que gostem das 

mesmas brincadeiras. 

 

«Muitas vezes uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras.» Q 13 

MT.4 

 

«Muitas vezes uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras.» Q 13 

TR.4 

 

De acrescentar que as crianças quando escolhem um brinquedo não estão 

preocupadas se este é para meninos ou para meninas, o brinquedo é escolhido porque 

desejam brincar com ele: ou seja, o critério utilizado não é o padrão, o brinquedo não é 

escolhido pelas convenções sociais por género. Contudo, esse comportamento só será 

possível se o educador/ adulto puser à disposição das crianças uma diversidade de 

brinquedos, de modo a que as crianças possam experimentar e conhecerem diversos 

papéis diferentes, que não determinem posições e comportamentos para as crianças do 

género masculino e para as crianças do género feminino, não havendo uma 

determinação de papéis específicos em função do género. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova 

que o Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 

(p. 25) 

 

«A Daniela (3,4) levanta-se e eles continuam a cantar a canção. A Adriana (4,1) retira-

se com a roda. A Daniela (3,4) sacode as mãos. Chega a Sofia (4,7) com uma roda. A 

Daniela (3,4) pega no seu camião. Chega a Joana (3,2) com um camião e junta-se a 

eles.» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

«A Dália (4,6) e a Jéssica 2 (3,2) iam a segurar na roda e a Leonor (3,11) ia de mão 

dada com a Dália (4,6). A Dália (4,6) retira a mão da Jéssica 2 (3,2) da roda e continua 

a dar a sua mão esquerda à Leonor (3,11).» D.E. 2.47 (p. 29) 

 

«Noutro lado, está a Emília (4,0), o Cristiano (3,11), o Fábio (5,2) e o André (4,6), cada 

um com o seu camião. O Fábio (5,2) e a Sofia (4,8) estão de pé com um camião na mão 
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e afastam-se. O Miguel (5,7) tem uma roda e passa entre o Cristiano (3,11) e o André 

(4,6).» D.E. 2.53 (p. 30) 

 

«O Miguel (5,7) passa a correr com uma roda em cada mão. A Leonor (4,0) começa a 

andar com a roda. O Miguel (5,7) passa com uma roda apenas na mão direita entre a 

Joana (3,3) e o Carlos (5,4) que continua a tentar encaixar a betoneira no camião. O 

Miguel (5,7) olha para a Educadora e diz: “Teresa”, levanta a roda e gira-a, volta a 

pousá-la no chão e volta-se para a Leonor.» D.E. 2.58 (p. 30) 

 

«A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola.» D.E. 2.76 (p. 32) 

 

A canção que as crianças de ambos os géneros estão a cantar (Bob, o construtor), 

refere-se a um programa de televisivo e esta brincadeira está associada à personagem 

do Bob, o construtor porque a família contribui para que esse comportamento exista e 

quando estão na escola, essa personagem faz parte das suas brincadeiras que partilham 

com o grupo de pares. Assim, embora a brincadeira seja uma atividade universal, cada 

cultura possui uma expressão que é o reflexo das características ambientais específicas, 

uma vez que tanto a brincadeira como os brinquedos envolvidos estão marcados pela 

identidade cultural e por características sociais específicas de um grupo social. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova 

que o Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 

(p. 25) 

  

Atualmente, as crianças vivem num mundo repleto de tecnologias e brinquedos 

que encantam e fascinam todos. A cultura de consumo redefiniu o papel da criança, as 

crianças são levadas a gostarem de determinado brinquedo e personagem em função do 

seu género. O brincar das crianças do género masculino sofre influências dos 

programas televisivos, uma vez que as crianças do género masculino identificam-se 

com personagens masculinas dos desenhos animados (Bob, o construtor). 

 

Através da televisão, as crianças são influenciadas a escolherem um 

determinado personagem, o que revela que a televisão fornece à criança modelos e 
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opções de comportamento, estando associados valores a cada personagem, consoante o 

género e a idade da personagem. Por outro lado, a família contribui para a identificação 

de certos personagens com o género da criança, uma vez que o que as crianças 

visionam é o ponto de partida para os diálogos. Além disso, como o visionamento 

televisivo é feito em casa com a família, a televisão surge como um meio de aumentar 

as interações familiares, a cooperação entre os membros da família, sendo o ponto de 

partida para minimizar conflitos e para o encontro entre membros da família, sendo 

uma ponte entre os adultos e as crianças. 

 

«A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, o André (4,5) diz: 

“Teresa” e olha para a educadora, a educadora olha para ele e responde-lhe: “Sim” e ele 

empurra o camião. O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o 

trabalhar do camião. O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os 

camiões pela terra. O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento 

Daniela (3,4)”. O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. A Joana (3,2): “Eu também 

tenho”. O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões 

tipo betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

O estudo sobre as relações entre a televisão e as interações familiares foi 

desenvolvido por Gonçalves (2005), este estudo centra-se no impacto da televisão nas 

interações familiares, quer numa perspetiva conflitual, quer numa perspetiva de 

interação positiva entre os membros da família. 

 

O impacto positivo da televisão nas interações familiares foi confirmado por 

Hoover, Clark e Alters (2004), Morley (1999), Filipe (2001). Hoover, Clark, e Alters 

(2004) constataram que os meios de comunicação social ajudam a construir a 

identidade das famílias e neste processo desempenham um papel crucial nas interações 

familiares.  

 

De acrescentar que as crianças do género masculino nas interações que 

estabelecem com os brinquedos, com as personagens (Homem-Aranha) e com as outras 

crianças, não se contentam em contemplar ou repetir as imagens que os brinquedos/ 

objetos desencadeiam, manipulando-as, transformando-as e dando-lhes novos 

significados. As crianças ultrapassam a realidade através de um processo em que entra 
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a imaginação, a invenção, a rutura e a alternância. A brincadeira é muito mais do que a 

continuação de uma cultura, situando-se no plano da sua renovação. O brincar apropria-

se de certas referências como a da televisão, a do espaço institucional, a do espaço 

familiar e a dos espaços públicos, mas a criança não as reproduz, não as copia 

simplesmente, ela reinterpreta-as.  

 

«O Miguel (5,7) senta-se num banco de jardim com a sua roda e com um carro. Do seu 

lado esquerdo está o Tomás (4,7) sentado na tábua das costas do banco. Do lado direito 

está a Leonor (4,0) com um pé em cima da tábua do assento, com uma roda na mão 

direita, passa a roda por detrás das costas para a mão esquerda e apoia a roda no 

banco.» D.E. 2.70 (p. 31) 

 

«O Miguel (5,7) diz: “… Estávamos a brincar ao Homem-Aranha, mas … demora 

muito tempo”, enquanto coloca um carro entre a roda e o suporte da roda. O Miguel 

(5,7) diz: “Oh não!”» D.E. 2.71 (p. 31) 

 

Também se verificou neste jogo associativo das construções com camiões que 

as crianças do género feminino procuram outras crianças do mesmo género que estejam 

interessadas na mesma brincadeira para estabelecerem interações entre si, o que revela 

que a criança escolhe outra para brincar que tenha um brinquedo igual, o que significa 

que está interessada em desenvolver a mesma brincadeira. Os brinquedos também 

possibilitam a manipulação das imagens, das significações simbólicas, que constituem 

uma parte da impregnação cultural à qual a criança está submetida. Através do 

brinquedo, a criança constrói as suas relações com o objeto, relações que constituem 

esquemas que ela reproduzirá com outros objetos na sua vida futura. Sendo esse objeto 

permeado pelo adulto, toda a relação com o brinquedo pressupõe uma relação com ele e 

com as imagens dos discursos produzidos por este. Assim, o lúdico é um instrumento 

que permite a inserção da criança na cultura. 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no 

camião que a Joana (3,3) estava a encher de terra. A Leonor (4,0) está de costas voltada 

para elas. A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a 
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Joana (3,3) tinha e afasta-se. A Joana (3,3) levanta-se com a roda, olha para mim, limpa 

a terra da mão direita ao bibe, volta a olhar para mim.» D.E. 2.50 (p. 50) 

 

As crianças do género feminino que possuem brinquedos diferentes (roda), 

tentam interagir com o grupo de crianças que brincam com os camiões, verificando-se 

que o grupo as ignora, não lhes dando atenção, sendo uma forma de rejeição, o que faz 

com que se retirem. No entanto, as crianças que possuem brinquedos iguais são aceites 

e inseridas no jogo, ao contrário das que possuem brinquedos diferentes, o que revela 

que o grupo que está a brincar não deseja mudar de brincadeira, nem transformá-la 

noutra. Por outro lado, nas relações que a criança estabelece com o grupo de pares, 

estão em jogo habilidades essenciais tais como a troca de papéis e a adoção da 

perspetiva do outro, nos domínios afetivo e cognitivo; assim como a possibilidade de 

experimentar o poder do grupo, de utilizar estratégias para exercer esse poder e 

mecanismos para obter a aceitação e manter a sua posição no grupo, estando a 

desenvolver capacidades necessárias para a sua adaptação social futura. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova 

que o Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 

(p. 25) 

 

«A Daniela (3,4) levanta-se e eles continuam a cantar a canção. A Adriana (4,1) retira-

se com a roda. A Daniela (3,4) sacode as mãos. Chega a Sofia (4,7) com uma roda. A 

Daniela (3,4) pega no seu camião. Chega a Joana (3,2) com um camião e junta-se a 

eles.» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

As crianças de géneros diferentes, com o mesmo brinquedo, procuram-se umas 

às outras, para estabelecerem brincadeiras em conjunto, para isso utilizam brinquedos 

iguais, necessários à brincadeira que é do interesse de ambos; assim como, as crianças 

do género masculino e do género feminino partilham os brinquedos juntas, o que revela 

que o faz-de-conta é uma brincadeira que além de envolver a operação de processos 

mentais, requer também a meta-representação. De acrescentar ainda que o faz-de-conta 

social implica uma negociação, uma vez que para uma criança brincar com outra sobre 

um determinado tema, a criança precisa de um acordo quanto aos significados 
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implícitos nos papéis e ações. Assim, as transformações realizadas sobre os objetos 

necessitam de ser acompanhadas pelos parceiros e, para as crianças fazerem parte da 

brincadeira deve haver uma aceitação dos papéis e/ou das formas de negociação. 

 

«A Sofia (4,8) está com o André (4,6), a encherem camiões com terra. O André (4,6) 

despeja um camião tipo transporte com terra, em cima de um baloiço em forma de mota 

e volta a ir encher o camião, ao lado da Sofia (4,8), com terra e vai despejar a terra em 

cima da que já existia, no baloiço em forma de mota e volta a encher o camião com 

terra.» D.E. 2.74 (p. 31) 

 

«O Miguel (5,7) está a encher um camião de terra e a Leonor (4,0) está a ajudá-lo a 

encher e aconchega a terra com as duas mãos para que a terra não caia. O Tomás (4,7) 

está ao lado da Leonor (4,0) com um camião tipo escavadora, o Tomás (4,7) anda com 

o camião em círculos a empurrar a terra do chão.» D.E. 2.85 (p. 32) 

 

Através do brincar e do efeito da interação criança-brinquedo, as crianças do 

género feminino e do género masculino, evidenciam fatores cognitivos e emocionais, 

assim como a dimensão afetiva que permeia as interações sociais durante o brincar.  

 

«O Miguel (5,7) está com um camião tipo betoneira, do seu lado esquerdo está a 

Leonor (4,0) também com um camião tipo betoneira e do lado direito do Miguel (5,7) 

está uma menina da sala da educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância, a ver o 

Miguel (5,7) a encher o seu camião com terra.» D.E. 2.99 (p. 34) 

 

«O Miguel (5,7) e a Leonor (4,0) estão a brincar e a conversar os dois, a menina da sala 

da educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância que estava ao lado do Fábio (5,2), 

levanta-se e vai-se pôr de cócoras na frente do Miguel (5,7) e da Leonor (4,0) a 

observá-los.» D.E. 2.104 (p. 34) 

 

«O Miguel (5,7) e a Leonor (4,0) continuam a brincar os dois, o Fábio (5,2) vai com o 

camião juntar-se a eles ficando os três a brincarem todos juntos.» D.E. 2.105 (p. 34) 

 

Quanto às relações que uma criança estabelece serem o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo, as educadoras MT e TR têm opiniões diferentes, uma vez 

que MT considera que a maturidade cognitiva tem um peso significativo nas relações 

que as crianças estabelecem umas com as outras, porque na opinião de MT, as crianças 
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para desenvolverem as mesmas atividades e brincadeiras têm de estar ao mesmo nível 

umas das outras.   

 

«Sim, muitas vezes, porque no Jardim de Infância há sempre aqueles, no meu Jardim de 

Infância onde trabalho e que sou efetiva já há muitos anos, há sempre aqueles grupos 

das crianças mais velhas, das médias e das mais novas, normalmente eles vão-se 

agrupando porque já conseguem fazes isto, e então escolhem uma atividade, escolhem 

os pares que já conseguem fazer, ou para fazer uma atividade de matemática ou para 

fazer um texto, apesar de não se importarem de os outros estarem lá, mas se forem eles 

a organizarem o grupo, se calhar é mesmo isso.» E. MT.16 (p. 94) 

 

Contudo, a sua opinião sofre alterações no questionário, alterando o seu parecer, 

passando a considerar que as relações que uma criança estabelece nem sempre serem o 

resultado do seu desenvolvimento cognitivo. A educadora TR partilha no questionário a 

sus opinião com a educadora MT, apesar de na entrevista ter uma opinião antagónica à 

da sua colega MT. 

 

«Algumas vezes as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo.» Q 21 MT.3 

 

«Algumas vezes as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo.» Q 21 TR.3 

 

Para TR as relações que as crianças estabelecem podem não estar relacionadas 

com o desenvolvimento cognitivo, porque há relações que as crianças estabelecem 

devido a outros motivos, nomeadamente as empatias, as simpatias, os gostos pessoais e 

não o desenvolvimento cognitivo. TR considera também que por vezes, há crianças que 

gostam de ajudar as crianças que não têm tantas aptidões para desenvolverem uma 

atividade e por isso não deixam se serem bem aceites no grupo. 

 

«Naquilo que eu conheço concretamente, raramente interferiu, porque já tive crianças 

com problemas na sala e foram sempre bem aceites pelo outro e depende da deficiência 

é que há deficiências que já são cognitivas por elas próprias. Agora se se tratar de uma 

deficiência motora que é isso que eu normalmente tenho tido mais, deficientes motores, 

já tive meninas que não andavam, outros a nível da oralidade que não falavam nem 

ouviam, nesses casos normalmente o desenvolvimento cognitivo, não se punha muito, 

principalmente numa que é deficiente motora, não quer dizer que o seu nível cognitivo 
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não esteja bastante avançado ou até mais avançado do que o de outras crianças. 

Portanto acho que nem sempre é resultante do desenvolvimento cognitivo que as 

relações se processam.» E. TR.20 (p. 103) 

 

As crianças do género masculino revelam gostar de trocar entre si os brinquedos 

com que estão a brincar. Essas trocas permitem-lhes obter os brinquedos iguais aos 

colegas do género masculino com quem formaram um grupo de pares para brincarem. 

Essas trocas de brinquedos permitem também, as crianças fazerem a observação e a 

análise das características dos brinquedos, assim como realizarem atividades no 

domínio da matemática, no caso concreto, da comparação entre o igual e o diferente. 

 

«O Carlos (5,4) chega com um camião de transporte e coloca-se junto do Fábio (5,2). O 

Cristiano (3,11) vira-se para o lado ficando ao lado do André (4,6). O Carlos (5,4) troca 

o seu camião com o Fábio (5,2). O Fábio (5,2) quando está com um camião de 

transporte diz para o André (4,6): “Olha é igual”, que tinha um igual ao seu. O Carlos 

(5,4) olha para os dois camiões. O André (4,6) diz: “Viva!”» D.E. 2.63 (p. 30) 

 

«Fábio (5,2): “A Sofia não tem” André (4,6): “A Emília tem”» D.E. 2.65 (p. 31) 

 

«A Emília (4,0) estava com dois camiões diferentes, um tipo betoneira e outro tipo 

transporte. O Fábio (5,2) chega o seu camião junto do André (4,6) e diz-lhe: “Olha, 

igual também” Todos eles continuam a encher os camiões com terra.» D.E. 2.66 (p. 31) 

 

Por outro lado, as crianças do género masculino procuram outras crianças do 

género masculino para estabelecerem interações, através da brincadeira, sendo a 

brincadeira desenvolvida pelo prazer que produz, dando mais importância ao processo 

do que ao resultado que podem obter. Durante o ato de brincar, a criança não se 

preocupa com os resultados. São o prazer e a motivação que a impulsionam para a ação 

e para a livre exploração, contribuindo para a espontaneidade e a flexibilidade do ser 

que brinca. 

 

«O Tomás (4,7) vai para mais próximo do Miguel (5,7), com o camião tipo escavadora 

com terra e põe a terra no camião do Miguel (5,7).» D.E. 2.95 (p. 33) 

 

As crianças do género masculino tentam interagir com as crianças do género 

feminino, oferecendo-lhes brinquedos iguais aos que têm, sendo uma forma de 
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iniciarem uma brincadeira em conjunto. No entanto, as crianças do género feminino 

nem sempre aceitam os brinquedos que as crianças do género masculino lhes oferecem, 

recusando-os verbalmente e ignorando a criança que os ofereceu, fazendo com que a 

criança do género masculino se afaste. Verifica-se que apesar de as crianças do género 

masculino oferecerem brinquedos e revelem interesse em participarem na brincadeira, 

não significa que as crianças do género feminino as aceitem na brincadeira, rejeitando-

as através da negação e da indiferença, estando essa rejeição relacionada com a falta de 

habilidades sociais e não com o seu género ou idade, acabando a criança do género 

masculino por se afastar e ir procurar outras crianças de ambos os géneros que estejam 

a brincar com brinquedos iguais; verificando-se assim que as crianças procuram outras 

independentemente da sua idade ou género, mas que revelem ter os mesmos interesses 

e que desejem desenvolver em conjunto a mesma brincadeira. 

 

«O Carlos (5,4) chega junto da Daniela (3,6) com dois camiões diferentes e o que é 

igual ao que a Daniela (3,6) tem dá-o a ela, ao mesmo tempo que lhe diz: “Toma lá!”.» 

D.E. 2.101 (p. 34) 

 

«A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora.» D.E. 2.102 (p. 34) 

 

«O Cristiano (4,0) aproxima-se da Daniela (3,6) e indica-lhe que existe um camião 

igual ao dela, apontando-lhe com o dedo indicador da mão direita, ao mesmo tempo 

que lhe diz: “Daniela, também tem ali um.”» D.E. 2.106 (p. 34) 

 

«A Daniela (3,6) olha para a direção que o Cristiano (4,0) lhe indicou e responde-lhe: 

“Já tenho este.” A Daniela (3,6) ignora-o, continuando a brincar com o camião e o 

Cristiano (4,0) afasta-se dela.» D.E. 2.107 (p. 34) 

 

«O André (4,6) está a brincar com o camião junto do Fábio (5,2), da Leonor (4,0), do 

Carlos (5,4), do Miguel (5,7), do Cristiano (4,0) e de outro menino da sala da educadora 

MT, da outra sala do Jardim de Infância. Chega outro menino da sala da educadora MT, 

da outra sala do Jardim de Infância junto deles, fica a observá-los e acaba por brincar 

com os camiões com eles.» D.E. 2.117 (p. 35) 

 

Não são só as crianças do género masculino que tentam interagir com outras 

crianças do género feminino; pois, as crianças do género feminino também tentam 
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interagir com outras crianças do género feminino, através da partilha de brinquedos, 

como um convite para a formação de pares; contudo, nem sempre a outra criança aceita 

a oferta de brinquedos, sendo esta uma forma de recusar a interação com a outra criança, 

fazendo com que a criança que tinha oferecido o brinquedo se retire. 

 

«A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, o André (4,5) diz: 

“Teresa” e olha para a educadora, a educadora olha para ele e responde-lhe: “Sim” e ele 

empurra o camião. O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o 

trabalhar do camião. O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os 

camiões pela terra. O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento 

Daniela (3,4)”. O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. A Joana (3,2): “Eu também 

tenho”. O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões 

tipo betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

Quanto à aceitação ou à rejeição de uma criança por parte dos seus pares, estar 

relacionada com o seu comportamento, MT explica que pode acontecer essa rejeição 

porque o grupo pode não aceitar elementos cujos comportamentos não cumpram 

algumas normas de boa convivência, o que pode levar a que algumas crianças tenham 

dificuldade em se impor no meio dos seus pares. 

 

«Muitas vezes, muitas vezes está se eles são mais bruscos, porque se eles são mais 

bruscos os outros .... portanto, muitas vezes não fazem parte do grupo, ou até têm medo 

de integrar o grupo por alguma, uma atitude menos, especialmente os mais 

pequeninos.» E. MT.18 (p. 94) 

 

Para a educadora TR, a aceitação ou a rejeição de uma criança está 

frequentemente relacionada com as suas atitudes e isto não quer dizer que ela seja só 

rejeitada por comportamentos agressivos, também o pode ser se for demasiado passiva 

e não contribuir para o enriquecer a brincadeira. 

 

«Muitas vezes sim, muitas vezes, cá está!; dependendo do comportamento, se for uma 

criança que é passiva demais também pode ser “rejeitada” pelas outras, como quando é 

com um que tem um comportamento completamente agressivo, é igual, a rejeição tanto 

se dá com o muito agressivo ou com o parado demais.» E. TR.23 (p. 103) 
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Apenas a educadora TR mantém no questionário a opinião dada na entrevista, o 

que revela coerência no seu pensamento; uma vez que a educadora MT alterou o seu 

ponto de vista ao passar a considerar que a aceitação ou a rejeição de uma criança por 

parte dos seus pares, nem sempre está relacionada com o seu comportamento. 

 

«Algumas vezes a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento.» Q 23 MT.3 

 

«Muitas vezes a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento.» Q 23 TR.4 

 

Em situações de jogo associativo, quando brincam com os camiões, as crianças 

do género feminino e masculino comparam entre si os brinquedos. Este tipo de 

brincadeira permite-lhes de uma forma lúdica explorarem conceitos matemáticos como 

a comparação, a identificação e a categorização dos brinquedos, verifica-se também que 

a aprendizagem resulta de um processo de construção do conhecimento que ocorre da 

interação da criança com as outras crianças. 

 

«A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, o André (4,5) diz: 

“Teresa” e olha para a educadora, a educadora olha para ele e responde-lhe: “Sim” e ele 

empurra o camião. O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o 

trabalhar do camião. O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os 

camiões pela terra. O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento 

Daniela (3,4)”. O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. A Joana (3,2): “Eu também 

tenho”. O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões 

tipo betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

A brincadeira mostra como a criança se relaciona com o mundo e como utiliza 

os seus sentimentos, pois o que ela tem dificuldade em colocar por palavras, fá-lo 

através da brincadeira. As crianças enquanto brincam exercitam a sua imaginação e 

criatividade, interagindo com o mundo adulto, tentando compreendê-lo. É através do 

brincar que as crianças interagem com os colegas, as cooperações que estabelecem 

contribuem para a construção de valores morais, sociais, culturais e cognitivos. As 

brincadeiras em que as crianças participam ou as que inventam ou, ainda, pelas quais se 
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interessam, são verdadeiros estímulos que enriquecem os seus esquemas percetivos e 

operativos. 

 

«O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda. O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em 

cada mão e diz “pi-pi-pi-pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) 

está de joelhos e tem do seu lado direito um camião cheio de terra e do seu lado 

esquerdo, um camião tipo betoneira, o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e 

coloca-o na sua frente, raspa a terra do chão com a mão direita e coloca-a no camião. A 

Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra.» D.E. 2.14 (p. 26) 

 

A criança com os brinquedos constrói simbolicamente a sua realidade e recria a 

existente. Os jogos de construção constituem uma espécie de transição entre o jogo 

simbólico e o jogo de regras, pois a criança começa a inserir-se no mundo social e a 

desenvolver-se cognitivamente. 

 

«A Emília (4,0) estava com dois camiões diferentes, um tipo betoneira e outro tipo 

transporte. O Fábio (5,2) chega o seu camião junto do André (4,6) e diz-lhe: “Olha, 

igual também” Todos eles continuam a encher os camiões com terra.» D.E. 2.66 (p. 31) 

 

«O Cristiano (3,11) vai de cócoras a empurrar o carro na direção do Carlos (5,4). O 

Carlos (5,4) está junto da Joana (3,3) e da Dália (4,7). O André (4,6) diz para a Emília 

(4,0): “Eu vou comer bolos e tu não”. A Emília (4,0) fica a olhar para o André (4,6).» 

D.E. 2.67 (p. 31) 

 

As crianças do género feminino quando veem um brinquedo que desejam numa 

criança do género feminino, tentam retirá-lo; mas, se a criança oferecer resistência, a 

criança que o tenta retirar acaba por desistir e abandonar o local. Todavia, quando a 

criança do género feminino tenta retirar um brinquedo a outra criança do género 

feminino e esta não oferece resistência à que lhe tenta retirar o brinquedo, ela acaba por 

ter sucesso, levando consigo o brinquedo para outro local, o que revela que a outra 

criança a quem lhe foi retirado o brinquedo, já não estava interessada nele, nem em 

desenvolver uma brincadeira com ele. Verifica-se que os problemas de comportamento 

têm uma origem na família que não promova comportamentos sociais positivos e 

comunicativos na criança, os quais formam a base para as interações positivas com os 
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colegas e com os adultos. A ausência de modelos positivos de comportamento social, 

de resolução de problemas e a falta de suporte para desenvolver habilidades sociais 

comunicativas podem deixar a criança sem preparação para o sucesso em interações 

sociais comunicativas. 

 

«A Emília (3,11) está atrás do Fábio (5,0), segura na bola com a mão esquerda e segura 

num camião com a mão direita, a bola escapa-se-lhe das mãos contra a Sofia (4,7) que 

ia a passar com a roda na mão direita e com um camião na mão esquerda, a Emília 

(3,11) larga o camião da mão direita e agarra a roda da Sofia tentando tirar-lha. A Sofia 

(4,7) grita: “Ai!” A Emília (3,11) larga a roda e começa a andar.» D.E. 2.26 (p. 27) 

 

«A Emília (3,11) levanta-se, vai buscar um camião que estava sozinho e a seguir vai 

buscar o camião que estava no chão do lado direito da Maria (3,1).» D.E. 2.30 (p. 27) 

 

Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

mesmo género que não oferece resistência, uma terceira criança do género feminino 

tenta ajudar, mas sem sucesso para a que ficou sem o brinquedo. Nesta situação, 

estamos perante a existência de uma criança com falta de habilidades sociais, que 

apresenta dificuldades em compreender os pontos de vista e os sentimentos de outras 

crianças, demonstrando poucas capacidades no relacionamento interpessoal. Por outro 

lado, temos a existência também de uma criança que revela ter habilidades sociais 

empáticas, ao ir ajudar a colega a quem lhe foi retirado o brinquedo, identificando-se 

com a perspetiva do outro, manifestando reações que expressam essa compreensão e 

sentimento, verifica-se que a habilidade social empática é apreendida, exercitada e 

consolidada na interação social e a criança ao responder empaticamente facilita o 

estabelecimento de vínculos interpessoais. 

 

«A Maria (3,1) chega junto da Adriana (4,1), senta-se e retira-lhe o camião. A Adriana 

(4,1) diz: “Eu quero!” A Emília (3,11) levanta-se e vai buscar o camião às mãos da 

Maria (3,1). A Adriana (4,1) diz: “Eu quero-o!” A Maria (3,1) não deixa a Emília (3,11) 

retirar-lhe o camião. A Adriana (4,1) tenta retirar à Maria (3,1), mas não consegue. A 

Adriana (4,1) levanta-se e dirige-se para junto da Educadora e diz-lhe: “Eu queria 

aquilo!”» D.E. 2.37 (p. 28) 

 

«A Adriana (4,1) volta para o seu lugar e fica a ver a Mafalda (4,4), a Emília (3,11) e a 

Maria (3,1) a brincarem com os camiões.» D.E. 2.39 (p. 28) 
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As relações entre colegas contribuem para o desenvolvimento do funcionamento 

interpessoal e proporcionam oportunidades únicas para a aprendizagem de habilidades 

específicas que não podem ser obtidas de outra forma, nem em outros momentos; assim, 

o grupo de pares vais influenciar as diferenças individuais durante o desenvolvimento 

social da criança. 

 

«A Emília (3,11) pergunta à Daniela (3,4): “Queres brincar comigo?” A Daniela (3,4) 

abana a cabeça afirmativamente. Emília (3,11): “Então vamos brincar”. A Adriana (4,1) 

continua sem um camião, fazendo uma cova na terra. A Mafalda (4,4) chega-se 

ligeiramente para junto da Daniela (3,4) e retira terra da mesma cova da Adriana (4,1) 

que está na sua frente. A Adriana (4,1) coloca terra no camião da Emília (3,11).» D.E. 

2.45 (p. 29) 

 

Enquanto brincam com os camiões, uma criança do género masculino questiona 

outra criança do mesmo género sobre a relação de amizade existente entre eles. 

Contudo, nem sempre a resposta do outro é satisfatória, uma vez que apesar de estarem 

a brincar juntos, nem sempre quando brincam se consideram amigos. É na relação com 

os pares que a criança vai construindo o seu autoconceito, o que irá influenciar a 

maneira de lidar com as diferentes situações que lhe vão surgindo. Além disso, a 

perceção dos colegas sobre si também surge como um fator preponderante para o 

desenvolvimento da criança, na medida em que contribui para a construção do 

autoconceito; neste sentido, a perceção dos pares pode refletir o grau de inclusão ou 

exclusão social da criança e a existência de competências sociais na criança. 

 

«O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. O Cristiano (3,11) que está de costas 

para os outros, levanta a cabeça e volta a brincar. O André (4,6) deita terra no camião 

tipo betoneira da Sofia. O Fábio (5,2) pergunta ao André (4,6): “Olha, és meu amigo?” 

O André (4,6) abana a cabeça negativamente, arregaça as duas mangas do bibe, leva as 

duas mãos à cabeça e ajeita o boné.» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

Quando as crianças de ambos os géneros se encontram em jogos associativos, 

certos movimentos corporais são associados a comportamentos alcoólicos. Qualquer 

transmissão de um elemento cultural só pode ocorrer dentro de um contexto social. A 

cultura da brincadeira é um fenómeno de grupo, sendo só num conjunto de sujeitos que 

mutuamente se regulam, com uma identificação própria e com um modo de 
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organização típico. O contexto social é formado pelas pessoas com as quais a criança 

interage, este modela o comportamento social, as normas e os valores da criança. É no 

contexto da cultura que se dá a construção social, de significados, com base nas 

tradições, ideias e valores do grupo cultural que cria e recria padrões de participação e a 

criança constrói uma versão pessoal dos eventos sociais que lhe são transmitidos pelos 

membros da sua cultura, sendo esta construção elaborada pelos processos de interação 

social. 

 

«O André (4,6) bate várias vezes com a mão direita na cabeça e diz: “Au! Cabeça 

chalada” O Fábio (5,2): “Estás bêbado?” A Emília (4,0) repete: “Estás bêbado?” André 

(4,6): “Eu?” Emília (4,0): “À noite bebeste vinho. À noite bebeste vinho” André (4,6): 

“Eu bebo cerveja” Fábio (5,2): “Oh!” Sofia (4,8): “Assim ficas bêbado” Fábio (5,2): 

“Pois ficas. Ficas como os homens”. O André (4,6) diz para o Fábio (5,2): “Olha lá o 

Miguel”» D.E. 2.68 (p. 31) 

 

No que diz respeito às relações que a criança estabelece serem o resultado de 

uma influência cultural, MT e TR apresentam opiniões divergentes; para MT a criança 

quando nasce é inserida num determinado contexto cultural que vai influenciar o seu 

comportamento e em simultâneo vai dar continuidade a essa cultura através do brincar. 

No entanto, TR considera que o ser criança prevalece sobre a cultura em que cada um 

vive ou cresce porque as crianças nesta faixa etária têm os mesmos gostos e 

brincadeiras, embora se possa notar algumas diferenças em culturas diferentes, mas as 

brincadeiras são sempre um elo de ligação que esbate as diferenças. 

 

«Muitas vezes, pois a criança está inserida numa sociedade com uma determinada 

cultura que tem regras próprias, tradições próprias que influenciam o quotidiano de 

todas as pessoas à volta da criança e dela própria, por isso é natural que escolha 

parceiros com as mesmas vivências.» E. MT.48 (p. 99) 

 

«Sim, muitas vezes podem ser, mas como eu disse e continuo a dizer, uma criança é 

sempre uma criança, pode ter aquela cultura, pode ser desta etnia ou daquela, mas há 

brincadeiras, há situações que a criança seja de etnia cigana, seja de outra etnia 

qualquer, há coisas que são inerentes à criança e fazem parte dela, há alturas em que 

não se nota a diferença de culturas em certas e determinadas brincadeiras, embora o que 

as vivências familiares caseiras sejam diferentes, mas quando as crianças se juntam 

todas num Jardim de Infância, neste caso, nós até podemos aprender com elas coisas 

das etnias delas, são diferentes nesse aspeto mas são crianças. Tenho um menino 
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romeno facilmente adaptável, a influência cultural daquela criança quase não se nota, 

portanto, alguma vez poderá acontecer, mas não é que é uma coisa que eu diga sim 

senhor sempre, da minha experiência pessoal não.» E. TR.52 (p. 107) 

 

Apenas MT mantém no questionário a opinião dada na entrevista, a TR altera a 

sua opinião no questionário, ao passar a considerar que as relações que uma criança 

estabelece nem sempre são o resultado de uma influência cultural. 

 

«As relações que uma criança estabelece são muitas vezes o resultado de uma 

influência cultural.» Q 34 MT.4 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado de uma 

influência cultural.» Q 34 TR. 3 

 

A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social, uma vez que a criança 

aprende as formas, o vocabulário característico, as regras e o seu momento de enunciá-

las, as habilidades específicas requeridas para cada brinquedo e os tipos de interações 

necessários; contudo, quando as crianças mais novas do género feminino não possuem 

ainda as habilidades sociais necessárias para uma determinada brincadeira, recorrem ao 

adulto/ educador para que este as ajude a serem aceites e a inseri-las na brincadeira. 

 

«O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. O Fábio (5,0) 

responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. O André (4,5): “Alguém já 

meteu o meu aqui dentro”. A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, 

quero pôr areia”. A educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. 

Olhem, deixem a Daniela também aí à vontade.”» D.E. 2.9 (p. 25) 

 

Quanto à compreensão interpessoal ser o resultado de processos cognitivos e 

afetivos, ambas as educadoras (MT e TR) concordam, MT explica que a compreensão 

interpessoal está diretamente relacionada com os processos cognitivos e afetivos e os 

comportamentos da criança os revelam, pois por mais que se deseje modificar alguns 

comportamentos, como há aspetos intrínsecos, não se conseguem modificar. TR 

considera que o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança vai influenciar as suas 

relações interpessoais, pois se a criança não estiver bem consigo própria, não consegue 

estabelecer relações de qualidade com os outros. 
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«Muitas vezes é o resultado porque se as crianças não tiverem formação, se não tiverem 

determinadas competências desenvolvidas em casa e na escola, não conseguimos fazer 

nada, o que se passa por exemplo com o estigma de etnia cigana, nós fazemos um 

trabalho ali de higiene pessoal, eles não fazem nada, os outros meninos não os aceitam, 

eu não posso obrigar uma criança a sentar-se ao pé de uma criança que não dá banho, se 

acabei de dizer que todos os dias tomamos banho, lavamos os dentes, tás a ver é um 

contrassenso, exatamente.» E. MT.49 (p. 99) 

 

«Sim muitas vezes porque a parte cognitiva e afetiva se funcionarem “bem”, este bem 

este aspas, claro que vai levar a criança a fazer as suas opções e as suas escolhas, claro 

que a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e afetivos, uma 

criança que não esteja desenvolvida ou tenha problemas cognitivos nunca pode 

estabelecer certas e determinadas relações interpessoais como outra dita normal que 

não tem esses problemas.» E. TR.53 (p. 108) 

 

Ambas as educadoras (MT e TR) mantêm no questionário a opinião dada na 

entrevista, ao considerarem que a compreensão interpessoal é frequentemente o 

resultado de processos cognitivos e afetivos. 

 

«A compreensão interpessoal é muitas vezes, o resultado de processos cognitivos e 

afetivos.» Q 35 MT.4 

 

«A compreensão interpessoal é muitas vezes, o resultado de processos cognitivos e 

afetivos.» Q 35 TR.4 

 

A brincadeira é uma forma particular de expressão, de pensamento, de interação 

e comunicação entre as crianças, promovendo o desenvolvimento global e incentivando 

a interação entre pares. 

 

«A Daniela (3,5) chega junto do Tomás (4,7), com uma bola em cada braço, a Leonor 

(4,0) aproxima-se da Daniela (3,5). O Miguel (5,7) diz para o Tomás (4,7): “Olha lá 

estes carros em cima um do outro”» D.E. 2.91 (p. 33) 

 

As crianças do género feminino também procuram o adulto, quando outra 

criança do género feminino as agride, para que o adulto as proteja e as conforte. O 

adulto também surge como um mediador para o restabelecimento das relações entre as 

crianças, entre as quais houve um desentendimento. No Jardim de Infância, o recreio, é 
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um espaço feito de comunicações interpessoais, no qual as crianças vivenciam os 

primeiros conflitos e os primeiros confrontos, com uma realidade não tão protegida 

quanto a familiar. As crianças que apresentam um comportamento antissocial, utilizam 

mecanismos de interação e de solução de problemas considerados socialmente 

inadequados. O comportamento apresentado pelas crianças é um reflexo do modelo 

educacional escolhido pelos pais, o qual contribui para a existência de um 

comportamento antissocial da criança ou um comportamento pró-social da criança, 

comportamentos esses que refletem a existência de práticas educativas positivas ou 

práticas educativas negativas. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se para junto da Educadora a chorar. A Educadora: “O que é 

que foi?” Daniela (3,4): “A Emília bateu!” Educadora: “Emília, tu bateste nela, porquê? 

Emília (3,11): “Mas ela queria estar a brincar com a gente”. Educadora: “Então e não 

queres que ela brinque? Emília (3,11): “Quero”. Educadora: “Então Daniela, ela quer 

que tu brinques” Emília (3,11): “Anda cá!” A Emília (3,11) com o braço esquerdo 

movimenta-o para cima e para baixo. A Daniela (3,4) dirige-se para a Emília (3,11) e 

senta-se do lado esquerdo desta.» D.E. 2.44 (p. 29) 

 

Contudo, nem sempre as crianças do género feminino procuram o adulto quando 

são agredidas por outras crianças do género feminino, preferindo procurar proteção 

junto de um grupo formado por crianças do género feminino e do género masculino, de 

modo a que a criança que foi a agressora não persiga a criança que foi agredida. O que 

revela que as práticas educativas dos pais/ encarregados de educação são determinantes 

para o surgimento de um comportamento pró-social ou um comportamento antissocial 

da criança, as quais dão origem a um estilo parental; assim, um determinado estilo 

parental promove a existência de um determinado comportamento social na criança. 

Quando a falta de habilidades sociais é crítica, as relações sociais podem-se tornar 

restritas e conflituosas, interferindo de maneira negativa no grupo. As habilidades 

sociais educativas dos pais são condição importante para um desenvolvimento 

adequado do reportório social dos filhos. Consequentemente, um fator de risco 

significativo para o desenvolvimento de comportamentos desadaptados está relacionado 

com a exposição da criança a modelos agressivos. 

 

«A Emília (3,11) vai com uma bola na mão, para o meio da roda onde está o Fábio 

(5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4). Entra entre o 
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André (4,5) e a Daniela (3,4) e sai entre a Daniela (3,4) e o Fábio (5,0), ao sair 

desequilibra-se e cai sobre a Daniela (3,4). A Emília (3,11) grita: “A Maria João está a 

bater-me!”» D.E. 2.22 (p. 27) 

 

«Atrás da Emília (3,11) ia a Maria (3,1) com a roda, assim que a Emília (3,11) vai para 

o meio deles, a Maria (3,1) para. A Educadora pergunta à Maria: “Está-lhe a bater, 

Maria João?” A Maria (3,1) olha para a Educadora com um grande sorriso A 

Educadora pergunta-lhe: “Estás?”» D.E. 2.23 (p. 27) 

 

Quando o comportamento de uma criança é considerado agressivo, segundo TR, 

esta não é bem aceite pelos seus pares que tendem a exclui-la das suas brincadeiras. 

 

«Não, acho que não, raramente.» E. TR.21 (p. 103) 

 

«Se é muito agressiva é sinal que maltrata as outras crianças e as outras crianças por 

vezes, tendem é a afastar-se de comportamento porque chegam a um ponto que não 

aguentam.» E. TR.22 (p. 103) 

 

TR mantém no questionário a sua opinião e MT partilha igualmente esse ponto 

de vista, uma vez que ambas consideram que uma criança cujo comportamento seja 

considerado agressivo, dificilmente tem mais facilidades em se relacionar com as outras 

crianças. 

 

«Uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo raramente tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças.» Q 22 MT.2 

 

« Uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo raramente tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças.» Q 22 TR.2 

 

MT explica que as crianças normalmente não são agressivas umas com as outras; 

no entanto, podem pontualmente no decorrer das suas brincadeiras terem umas atitudes 

um pouco mais violentas para com os seus pares, embora a finalidade não seja magoá-

los, mas dominar a brincadeira. 

 

«Não, eu acho que aí é raramente ou algumas vezes, porque é assim, normalmente eles 

apesar de gostarem das brincadeiras em que nós pensamos terem alguma agressividade, 

ás vezes não é, são os comportamentos dentro da própria brincadeira não é, o papel que 
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eles ocupam na brincadeira, por exemplo no caso das touradas que eu te dizia é tal e 

qual, se eles são o boi têm que ser agressivos, porque são o boi, não é; só o forcado tem 

de ser submisso portanto, eu acho que nas brincadeiras não há muito essa ideia das 

crianças; agora são agressivos porque são meninos mais agressivos e eu felizmente na 

minha turma não tenho casos assim mesmo de agressividade por agressividade, a não 

ser na brincadeira, há um choque ou isso; não consigo dizer assim, não tenho crianças, 

mas essencialmente eles também não gostam, especialmente as crianças dos grupos 

mais novos.» E. MT.17 (p. 94) 

 

Não são só as crianças do género feminino que procuram o adulto, as crianças 

do género masculino também procuram o adulto para lhe mostrarem a sua destreza 

motora ao manipularem os brinquedos. Como a criança é um ser em desenvolvimento, 

a sua brincadeira vai-se estruturando com base no que é capaz de fazer em cada 

momento. Ao longo do desenvolvimento, as crianças vão construindo novas e 

diferentes competências, no contexto das práticas sociais, que lhes irão permitir 

compreender e atuar de forma mais ampla no mundo. 

 

«O Miguel (5,7) passa a correr com uma roda em cada mão. A Leonor (4,0) começa a 

andar com a roda. O Miguel (5,7) passa com uma roda apenas na mão direita entre a 

Joana (3,3) e o Carlos (5,4) que continua a tentar encaixar a betoneira no camião. O 

Miguel (5,7) olha para a Educadora e diz: “Teresa”, levanta a roda e gira-a, volta a 

pousá-la no chão e volta-se para a Leonor.» D.E. 2.58 (p. 30) 

 

Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino 

procuram o adulto, as crianças do género feminino procuram-no quando outra criança 

do género feminino não partilha o brinquedo, o adulto é procurado para ajudar a 

resolver, a solucionar problemas (como o empréstimo de brinquedos). 

 

«A Maria (3,1) chega-se junto da Educadora e diz-lhe: “A Emília não me dá uma 

escavadora” A Educadora repete: “A Emília não te dá uma escavadora?”» D.E. 2.35 (p. 

28) 

 

As crianças do género feminino também procuram o adulto para este tomar 

conhecimento dos brinquedos danificados. A criança do género feminino, dirige-se 

seguidamente, junto da criança do género masculino, para o chamar à atenção para o 

estrago do brinquedo; contudo, a criança do género masculino ignora-a e a criança do 
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género feminino acaba por se dirigir para outro grupo de pares constituído apenas por 

crianças do género feminino para lhes contar o sucedido; todavia, continua a ser 

ignorada. Verifica-se que as crianças quando ignoram outra, é uma forma de 

demonstrarem a sua rejeição, uma vez que consideram que esta apresenta um défice nas 

habilidades sociais, através da manifestação de um relacionamento interpessoal 

empobrecido e de um fraco desenvolvimento socioemocional. 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se junto da Educadora com o camião tipo betoneira nas mãos e 

diz: “Partiu, foi o Fábio, partiu”. A Educadora: “Não, isto desengatou, espera” e volta a 

juntar a betoneira ao camião. Entrega o camião tipo betoneira já pronto à Daniela (3,4) 

e diz: “Já está bom!”» D.E. 2.40 (p. 28) 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se junto do Fábio (5,0) e diz-lhe: “Foste tu, foste tu, Fábio”. O 

Fábio (5,0) ignora-a, então a Daniela (3,4) dirige-se para o grupo de crianças que está 

em roda composto pela Maria (3,1), a Adriana (4,1), a Emília (3,11) e a Mafalda (4,4) e 

diz-lhes: “Olha o Fábio partiu!”, elas olham para a Daniela (3,4) e continuam a 

brincar.» D.E. 2.41 (p. 28) 

 

Mas nem todas as crianças procuram o adulto, existem crianças do género 

masculino que tentam solucionar, resolver os problemas que surgem com os brinquedos, 

revelando gostarem de vencer desafios, de ultrapassarem as suas próprias dificuldades, 

sem pedirem ajuda a outras crianças ou ao adulto. 

 

«O Carlos (5,4) está junto da Leonor (4,0) e está a encaixar a betoneira no camião. A 

Sofia (4,8) aproxima-se da Leonor (4,0) e do Carlos (5,4), olha para eles e vai-se 

embora.» D.E. 2.52 (p. 29) 

 

«O Carlos (5,4) continua a tentar encaixar a betoneira no camião. A Sofia (4,8) volta a 

aproximar-se deles e afasta-se.» D.E. 2.54 (p. 30) 

 

«A betoneira cai do camião. O Carlos (5,4) apanha-a e tenta e tenta encaixá-la.» D.E. 

2.55 (p. 30) 

 

Noutros jogos associativos como o jogo de rodas, quando uma criança do 

género feminino deseja fazer parte de um grupo de pares constituído apenas por 

crianças do género feminino que brincam com a roda, utiliza um brinquedo igual (roda) 

para que seja aceite no grupo. Durante o ato de brincar, a criança não se preocupa com 
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os resultados. São o prazer e a motivação que a impulsionam para a ação e a livre 

exploração, contribuindo para a espontaneidade, a brincadeira não tem um objetivo 

educativo ou de aprendizagem pré-definido. 

 

«O Tomás (4,6) está a jogar à bola sozinho, dá um pontapé na bola e corre atrás da bola, 

volta a dar outro pontapé e corre atrás da bola, dá outro pontapé e corre atrás da bola. A 

Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras a 

andar cada uma com a sua roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da 

outra, atrás da Mafalda (4,4), da Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma 

roda.» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) foi buscar uma bola, bate com a mão direita na bola e esta salta, volta a 

bater na bola, esta salta e a Sofia (4,7) segura na bola com as duas mãos, passa a bola 

para o seu lado esquerdo e apanha do chão a sua roda. Olha para a Mafalda (4,4), a 

Adriana (4,1), a Maria (3,1), a Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6), a Sofia (4,7) pousa a bola 

no chão e vai atrás delas com a roda. Elas passam pelo Tomás (4,6) e andam no 

cimento à volta.» D.E. 2.4 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) corre com a sua roda, passa pelo Tomás (4,6), a Maria (3,1) vê a Sofia 

(4,7) a correr e começa a correr também, mas a Sofia (4,7) passa pela Dália (4,6) e a 

Jéssica 2 (3,2) para a frente de todas.» D.E. 2.5 (p. 25) 

 

Também se verifica que as crianças do género feminino trocam entre si 

brinquedos diferentes, que lhes permitem participar nas brincadeiras do seu interesse, 

além de revelarem a existência de habilidades sociais. 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no 

camião que a Joana (3,3) estava a encher de terra. A Leonor (4,0) está de costas voltada 

para elas. A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a 

Joana (3,3) tinha e afasta-se. A Joana (3,3) levanta-se com a roda, olha para mim, limpa 

a terra da mão direita ao bibe, volta a olhar para mim.» D.E. 2.50 (p. 29) 

 

Mas as crianças do género feminino não procuram apenas crianças do género 

feminino, também procuram crianças do género masculino que tenham brinquedos 

iguais para participarem no mesmo tipo de brincadeira, em conjunto. 
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«O Miguel (5,7) passa a correr com uma roda em cada mão. A Leonor (4,0) começa a 

andar com a roda. O Miguel (5,7) passa com uma roda apenas na mão direita entre a 

Joana (3,3) e o Carlos (5,4) que continua a tentar encaixar a betoneira no camião. O 

Miguel (5,7) olha para a Educadora e diz: “Teresa”, levanta a roda e gira-a, volta a 

pousá-la no chão e volta-se para a Leonor.» D.E. 2.58 (p. 30) 

 

Quando as crianças do género feminino terminam uma brincadeira, oferecem o 

brinquedo a outra criança do género feminino que não possui um brinquedo igual. 

 

«A Leonor (4,0) dá a roda à Daniela (3,5) encostando-a à mão da Daniela (3,5), mas 

como a Daniela (3,5) tinha as duas mãos ocupadas cada uma com uma bola, a roda cai 

no chão.» D.E. 2.92 (p. 33) 

 

Contudo, nem sempre as crianças do género feminino partilham entre si os 

brinquedos, também existem ocasiões em que uma criança do género feminino retira 

um brinquedo (roda), a outra criança do mesmo género, a que possui o brinquedo 

oferece resistência, impedindo-a de obter o brinquedo, o que revela que não deseja 

partilhar o brinquedo. No entanto, quando uma criança do género masculino interfere 

para resolver o conflito entre as crianças do género feminino quanto ao empréstimo do 

brinquedo, este opta por dá-lo à criança que ainda não o tinha utilizado. Perante esta 

atitude, a criança do género feminino, a que inicialmente tinha o brinquedo, não lhe 

oferece resistência como aconteceu em relação à criança do género feminino; o que 

revela que a criança desde o seu nascimento interage com um mundo de significados 

construídos historicamente, na elação com os seus parceiros sociais, envolvendo-se em 

processos de significação de si, dos outros e dos acontecimentos do seu contexto 

cultural, construindo e reconstruindo ativamente significados. 

 

«A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da 

Sofia (4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a 

Leonor (4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! 

Agora é que a viste!” A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e 

esconde-a atrás das costas enquanto segura num camião com a mão direita.» D.E. 2.87 

(p. 33) 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”. A Sofia (4,8) continua junto da Educadora. 
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O Miguel (5,7) volta para o seu lugar. A Leonor (4,0) encaixa a pega na roda e vai para 

ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7) com a roda na mão.» D.E. 2.90 (p. 33) 

 

No que se refere à utilização do brincar pela criança, como um meio de 

conhecimento dos outros, a educadora MT considera que as crianças conhecem-se 

umas às outras através do brincar e das interações que estabelecem umas com as outras, 

sendo essa interação uma forma de se conhecerem. 

 

«Sim, sim. Utiliza muitas vezes, porque a interação que eles estabelecem nos pequenos 

grupos quando estão a brincar é uma forma de facilitar o conhecimento mútuo.» E. 

MT.6 (p. 93) 

 

A educadora TR partilha da opinião da educadora MT, pois considera que 

enquanto decorrem as brincadeiras as crianças vão trocando impressões e essa partilha 

serve para conhecerem melhor os gostos dos outros, as suas preferências e isso serve 

para escolherem a brincadeira e os colegas com que preferem brincar. 

 

«Sim, algumas vezes sim.» E. TR.5 (p. 101) 

 

«Porque é através da brincadeira que a criança se conhece uma à outra e depois começa 

a optar se quer aquela brincadeira, se quer aquele colega ou não.» E. TR.6 (p. 101) 

 

De assinalar que as educadoras (MT e TR) apresentaram no questionário a 

mesma opinião dada na entrevista, o que revela que mantiveram a sua opinião, apesar 

de não partilharem do mesmo grau, pois MT considera que o brincar é muitas vezes o 

meio de conhecimento dos outros, já TR pensa que o brincar é apenas algumas vezes 

um meio de conhecimento dos outros. 

 

«A criança utiliza muitas vezes o brincar como um meio de conhecimento dos outros.» 

Q 11 MT.4 

 

«A criança utiliza algumas vezes o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros.» Q11 TR.3 

 

De referir que as crianças do género feminino que brincam com a roda, gostam 

de andar de mão dada, o que revela a existência de comportamentos socialmente 
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adequados nas crianças do género feminino entre si, os quais são o reflexo da forma 

como os pais interagem e educam. Por outro lado, a autoestima pode modificar-se 

significativamente, sendo fortalecida através de experiências emocionais positivas e 

beneficiando a criança no seu crescimento pessoal. Além disso, a existência de amizade 

entre as crianças é um dos aspetos que contribui para a competência social da criança, 

uma vez que as relações de amizade podem proporcionar à criança a aquisição de 

habilidades essenciais para o desenvolvimento sócio-cognitivo-emocional das crianças. 

 

«A Dália (4,6) e a Jéssica 2 (3,2) iam a segurar na roda e a Leonor (3,11) ia de mão 

dada com a Dália (4,6). A Dália (4,6) retira a mão da Jéssica 2 (3,2) da roda e continua 

a dar a sua mão esquerda à Leonor (3,11).» D.E. 2.47 (p. 29) 

 

De notar que ambas as educadoras são de opinião que as crianças 

frequentemente conhecem as outras pelas emoções e afetos vivenciados através do 

brincar, TR explica que no contexto do Jardim de Infância, a grande parte do dia é 

passada a brincar, logo ser natural as crianças conhecerem-se umas às outras através 

dessa interação lúdica e das emoções que vão partilhando durante essa brincadeira. 

 

«Muitas vezes, penso que sim, porque é através do brincar que elas exteriorizam as 

emoções.» E. TR.7 (p. 101) 

 

MT acrescenta que as crianças procuram outras pela sua maneira de ser, por isso 

é que se juntam mais a uns do que a outros a brincarem e é através da interação 

estabelecida que surgem as preferências, havendo uns que preferem companheiros mais 

calmos, outros preferem companheiros mais ativos; uns preferem comandar mais os 

outros, outros preferem ser comandados e tudo isso tem influência nas escolhas. 

 

«Também muitas vezes, acho que elas sentem uma certa empatia e sabem aquilo que os 

outros gostam mais, e do que gostam menos, que não gostam de perder ou que não 

gostam de correr tanto e ajustam as brincadeiras de acordo com as necessidades e 

interesses.» E. MT.7 (p. 93) 

 

A opinião dada na entrevista pela MT e pela TR é consistente com a resposta 

dada no questionário, uma vez que ambas consideram que uma criança conhece 

frequentemente as outras pelas emoções e afetos vivenciados através do brincar. 
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«Uma criança conhece muitas vezes as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar.» Q 12 MT.4 

 

«Uma criança conhece muitas vezes as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar.» Q 12 TR.4 

 

Nos jogos associativos que as crianças brincam com bolas, verifica-se que as 

crianças do género feminino utilizam o jogo (associativo) como uma forma de 

aprendizagem, como um processo de aquisição de conhecimentos, meio pelo qual 

utilizam a imaginação. O brincar é uma forma de linguagem que a criança utiliza para 

compreender e interagir consigo mesma, com o outro e com o mundo. Através do 

brincar, a criança experimenta, organiza, constrói normas para si e para o outro, em 

cada brincadeira cria e recria o mundo que a rodeia. A brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social e cultural, uma vez envolve a utilização/ criação de regras, tipos de 

interações consoante o brinquedo, capacidades específicas de acordo com as 

características do brinquedo entre as crianças. A brincadeira pressupõe também a 

existência de dois atores, o que ensina e o que aprende; os que ensinam organizam, 

distribuem os papéis da brincadeira, o que pressupõe uma assimetria de papéis. 

 

«A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola.» D.E. 2.76 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) apanha a bola, segura na bola debaixo do braço esquerdo e manda a 

Joana (3,3) de volta ao seu lugar.» D.E. 2.77 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) dá uns passos para trás, pousa a bola, dá um chuto na bola na direção 

da Joana (3,3), assim que a bola chega junto da Joana (3,3), esta dá-lhe um pontapé e 

tanto a Emília (4,0) como a Joana (3,3) vão atrás da bola. A Emília (4,0) chegou 

primeiro junto da bola, apanha-a e diz para a Joana (3,3): “Quem apanhou primeiro, 

Quem apanhou primeiro é que dá-lhe.”» D.E. 2.78 (p. 32) 

 

«A Joana (3,3) volta para o lugar onde estava. A Emília (4,0) pousa a bola no chão e 

dá-lhe um chuto na direção da Joana (3,3), a bola passa ao lado da Joana (3,3), a Joana 

vai atrás da bola. Enquanto a Joana (3,3) vai atrás da bola, a Emília (4,0) vai ter com a 

Maria (3,2) que estava a vê-las com as duas bolas. A Emília (4,0) põe-se de joelhos no 

chão e com as mãos em cima das bolas. A Emília (4,0) levanta-se e olha para a Joana 

(3,3) que estava com a bola na mão. A Joana (3,3) olha para a Emília (4,0) que estava 

de pé ao lado da Maria João (3,2), com o pé direito sobre a bola.» D.E. 2.79 (p. 32) 
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As crianças do género feminino gostam de partilhar brinquedos com outras 

crianças do género feminino que não possuem brinquedos. O oferecer o brinquedo 

funciona como um convite à brincadeira, uma forma de interagir com a outra do mesmo 

género, demonstrando interesse em brincar com a outra. 

 

«A Jéssica 2 (3,2) dirige-se para junto da Mafalda (4,5) que andava a brincar com uma 

bola. A Mafalda (4,5) apanha a bola do chão e dá-a à Jéssica 2 (3,2).» D.E. 2.51 (p. 29) 

 

Também se verificou que quando uma criança do género feminino procura outra 

criança do mesmo género, mas possui um brinquedo diferente, é ignorada; sendo uma 

forma da outra criança lhe indicar que não deseja mudar de brincadeira e não está 

interessada em brincar com ela. O ignorar o outro surge como uma forma de rejeição, o 

que também pode ser um indício de dificuldades de natureza interpessoal na criança, o 

que irá interferir nas suas relações sociais. 

 

«Passa a Emília (3,11) a correr atrás de uma bola, atrás dela ia a Maria João (3,1) a 

correr com uma roda no chão, atrás da Emília (3,11). A Emília para, segura na bola à 

sua frente, começa a correr; a Maria João (3,1) segue com a roda no chão, a correr atrás 

dela.» D.E. 2.18 (p. 26) 

 

O desinteresse também pode ser demonstrado de outra forma, pois as crianças 

do género feminino quando são procuradas por outras crianças do género feminino e 

não estão interessadas em interagir/ brincar com essa criança, utilizam a agressão para 

com os brinquedos como forma de demonstrarem o seu desinteresse em constituírem 

um grupo de pares. A falta de habilidades sociais revela uma ligação entre as práticas 

educativas familiares e o comportamento antissocial, uma vez que o modelo familiar 

adotado vai ter influência nos comportamentos apresentados das crianças, sendo os 

comportamentos destas um reflexo do modelo educativo familiar existente. 

 

«A Mafalda (4,5) estava com a Adriana (4,2). Quando a Daniela (3,5) chega junto da 

Mafalda (4,5), a Adriana (4,2) dá uma palmada numa bola e ela cai da mão da Daniela 

(3,5), a Mafalda (4,5) dá também uma palmada na outra bola e ela cai ao chão.» D.E. 

2.96 (p. 33) 
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Mas as crianças do género feminino também apresentam comportamentos pró-

sociais em relação a outras crianças do género feminino, ao ajudarem a colega que se 

encontra com dificuldades em segurar nos brinquedos, sendo os comportamentos pró-

sociais assim como os comportamentos antissociais, o resultado das condições de 

socialização no contexto familiar, devendo as práticas educativas promoverem nas 

crianças a aquisição de competências sociais. 

 

«A Daniela (3,5) vai atrás das bolas e diz em voz alta: “Eh! Pá!” A Daniela (3,5) 

apanha as duas bolas e pousa-as junto do Miguel (5,7), as bolas começam a deslizar. A 

Daniela (3,5) apanha uma e segura-a com a com a mão direita, a seguir, apanha a roda 

que permanece no mesmo local, pega-lhe com a mão esquerda e começa a andar com a 

roda. A Sofia (4,8) vai buscar a outra bola.» D.E. 2.98 (p. 33) 

 

De referir que as crianças do género feminino que possuem poucas habilidades 

sociais para com outras crianças do mesmo género (agarrando-as e afastando-as da 

brincadeira), são rejeitadas pelos seus pares que as ignoram como forma de rejeição. A 

aceitação ou a rejeição de uma criança pelas outras tem um papel importante no 

desenvolvimento psicossocial da criança. 

 

«Chega a Adriana (4,2) e a Mafalda (4,5) que se dirigem junto da Daniela (3,5) e da 

Maria (3,2), a Emília (4,0) agarra na Adriana (4,2) e afasta-a ao mesmo tempo que diz: 

“Meninas”, a Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). A Emília (4,0) pergunta à Adriana 

(4,2): “Queres brincar?” Mas a Adriana (4,2) ignora-a, vira-lhe as costas, não lhe dando 

resposta e afastando-se. A Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2).» D.E. 2.83 (p. 32) 

 

Mas crianças tanto do género feminino como do género masculino não 

apresentam apenas a existência do jogo associativo enquanto brincam. Um outro tipo de 

jogo observado foi o jogo paralelo, este jogo caracteriza-se por a criança estar a jogar 

junto das outras crianças, mas não com elas, apesar de as imitar. Este jogo existe 

predominantemente nas crianças do género feminino, o que não significa que esteja 

ausente nas crianças do género masculino. O jogo paralelo encontra-se presente em 

crianças do género feminino que possuem brinquedos iguais aos de outras crianças do 

género masculino e do género feminino, apesar de estarem fisicamente próximas umas 

das outras; contudo, não interagem com as outras crianças, nem apresentam o desejo de 

interagirem, apesar de brincarem de forma semelhante. 
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«A Leonor (3,11) está a andar de cócoras com o seu camião separada e de costas para o 

Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Emília (3,11). A Leonor 

(3,11) olha para a educadora, levanta-se, sacode o camião com a mão direita e vai para 

junto da Daniela (3,4). A Daniela (3,4) volta-se, pega no seu camião e senta-se ao lado 

da Emília (3,11), ao lado da Daniela (3,4) sentou-se a Leonor (3,11).» D.E. 2.8 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) andava com uma roda na mão direita e uma bola na mão esquerda, atrás 

dela ia a Mafalda (4,4) com uma roda na mão direita, a Sofia (4,7) começa a correr com 

a roda, a Mafalda (4,4) mantém o mesmo ritmo a andar.» D.E. 2.16 (p. 26) 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no 

camião que a Joana (3,3) estava a encher de terra. A Leonor (4,0) está de costas voltada 

para elas. A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a 

Joana (3,3) tinha e afasta-se. A Joana (3,3) levanta-se com a roda, olha para mim, limpa 

a terra da mão direita ao bibe, volta a olhar para mim.» D.E. 2.50 (p. 29) 

 

«O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. O Cristiano (3,11) que está de costas 

para os outros, levanta a cabeça e volta a brincar. O André (4,6) deita terra no camião 

tipo betoneira da Sofia. O Fábio (5,2) pergunta ao André (4,6): “Olha, és meu amigo?” 

O André (4,6) abana a cabeça negativamente, arregaça as duas mangas do bibe, leva as 

duas mãos à cabeça e ajeita o boné.» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

«O Carlos (5,4) chega com um camião de transporte e coloca-se junto do Fábio (5,2). O 

Cristiano (3,11) vira-se para o lado ficando ao lado do André (4,6). O Carlos (5,4) troca 

o seu camião com o Fábio (5,2). O Fábio (5,2) quando está com um camião de 

transporte diz para o André (4,6): “Olha é igual”, que tinha um igual ao seu. O Carlos 

(5,4) olha para os dois camiões. O André (4,6) diz: “Viva!”» D.E. 2.63 (p. 30) 

 

Um outro tipo de jogo presente durante o brincar das crianças tanto do género 

feminino como do género masculino, no espaço exterior (recreio), foi o jogo de 

espectador que se caracteriza por ver os outros a jogarem mas sem participarem na 

brincadeira. Este tipo de jogo surge tanto em crianças do género masculino como do 

género feminino. As crianças do género feminino tanto observam outras crianças do 

género feminino como crianças do género masculino. 
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«A Maria (3,1) acaba por ficar a andar atrás da Mafalda (4,4) com a sua roda. A 

Daniela (3,4) está de pé a vê-las andarem com as rodas.» D.E. 2.7 (p. 25) 

 

«O Carlos (5,4) está junto da Leonor (4,0) e está a encaixar a betoneira no camião. A 

Sofia (4,8) aproxima-se da Leonor (4,0) e do Carlos (5,4), olha para eles e vai-se 

embora.» D.E. 2.52 (p. 29) 

 

«A Leonor (4,0) foi ver o Miguel (5,7) que estava a passar um camião por cima de um 

carro.» D.E. 2.93 (p. 33) 

 

«A Maria (3,2) está sozinha a observar a Adriana (4,2), a Mafalda (4,5) e a Daniela 

(3,5).» D.E. 2.97 (p. 33) 

 

Uma criança do género feminino que observa outras crianças do mesmo género 

que têm um brinquedo igual ao seu (bola), observa-as para compreender o 

funcionamento do jogo que estão a desenvolver, para que numa situação futura saiba 

como jogar e poder participar na brincadeira. 

 

«Chega a Daniela (3,5) com uma bola, senta-se sobre a bola a vê-las. A Joana (3,3) 

aproxima-se com a bola na mão. A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-

lhe: “A Daniela não pode, a Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

Mas, as crianças do género feminino tanto gostam de observar grupos de pares 

constituídos por crianças de ambos os géneros que brinquem com brinquedos iguais ao 

seu, como grupos de pares constituídos por crianças do mesmo género (feminino) que 

brincam com brinquedos diferentes do seu, o que revela um interesse por brincadeiras 

que sejam iguais e diferentes daquela que está a realizar. 

 

«A Maria (3,1) levanta-se, dá dois passos e observa o grupo do Fábio (5,0), a seguir vai 

ver a Jéssica 2 (3,2), a Dália (4,6) e a Leonor (3,11) que andavam todas juntas, com 

uma mão na roda, e vai buscar terra a outro lado.» D.E. 2.46 (p. 29) 

 

As crianças do género masculino também observam outras crianças do género 

feminino e do género masculino que formaram um grupo de pares para brincarem entre 

si, chegando uma criança do género masculino a aproximar-se delas, mas não interage 

com elas, optando por se dirigir junto do adulto, para que este o ajude a inserir-se no 

grupo de crianças de ambos os géneros que brincavam todas juntas. Esta situação revela 
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que as insuficientes habilidades sociais educativas dos pais podem originar problemas 

de comportamento, assim como podem interferir no desenvolvimento de 

comportamentos sociais positivos e comunicativos da criança, que formam a base para 

as interações positivas com os colegas e outros adultos. A ausência de modelos de 

comportamento socialmente habilidoso e de resolução de problemas, além da falta de 

suporte para desenvolver habilidades sociais comunicativas, podem deixar a criança 

pouco preparada para o sucesso em interações sociais comunicativas. Por outro lado, o 

educador tem um papel importante de observador das crianças e de detetar as 

dificuldades de relacionamento manifestadas para com outras crianças e ajudá-las a 

superar as dificuldades de relacionamento com as outras crianças do grupo de pares. 

 

«O Tomás (4,6) estava a observar de pé o Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), 

o André (4,5) e a Daniela (3,4) a brincarem e a Emília (3,11) e a Maria (3,1).» D.E. 

2.32 (p. 27) 

 

«O Tomás (4,6) anda à roda da Emília (3,11). A Maria (3,1) volta novamente para ao 

pé da Emília (3,11) e senta-se junto desta, a Emília (3,11) estava a tirar do chão terra e 

a encher um camião. A Sofia (4,7), a Mafalda (4,4) e a Leonor (3,11) andam juntas, 

cada uma com uma roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) continuam a andar juntas, 

cada uma com a sua roda. O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora e diz-lhe: “Eu quero 

brincar com uma camioneta” D.E. 2.33 (p. 28) 

 

«A Educadora responde ao Tomás (4,6): “Está aí uma camioneta a mais, tens de te 

chegar ao pé deles”.» D.E. 2.34 (p. 28) 

 

No entanto, as crianças do género masculino não observam apenas as outras 

crianças do género masculino e do género feminino, também observam o estado de 

conservação dos brinquedos que as outras crianças do género masculino estão a utilizar 

na construção e verbalizam para os restantes elementos do grupo, o que faz com que 

vários elementos do grupo de pares, composto por crianças de ambos os géneros, 

transformem uma observação individual numa atividade matemática de comparação do 

igual e do diferente que abrange todo o grupo, sobre quem possuía o mesmo brinquedo. 

Seguidamente, elaboram uma explicação para o material danificado, arranjando 

também uma criança do género masculino para responsabilizarem pelo dano existente 

no brinquedo. Através do brincar, as crianças aprendem a significar o pensamento dos 

colegas através da metacognição, o que irá promover o desenvolvimento da cognição, 
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uma vez que a brincadeira vai permitir à criança vivenciar o lúdico e descobrir-se a si 

mesma, aprender a realidade, tornando-se capaz de desenvolver o seu potencial criativo. 

Assim, as interações sociais são consideradas educativas, pois permitem a aquisição de 

conceitos, habilidades e estratégias cognitivas que afetam o desenvolvimento social e a 

aprendizagem, uma vez que a aprendizagem é um processo de construção social do 

conhecimento que ocorre na interação do sujeito com o seu meio. 

 

«A Sofia (4,8) e a Emília (4,0) enchem os camiões tipo betoneira com terra. O André 

(4,6) olha para o Carlos (5,4) e aponta com o dedo indicador da mão direita e diz: “O 

do Carlos está partido!”» D.E. 2.60 (p. 30) 

 

«A Sofia (4,8), a Emília (4,0) e o Fábio (5,2) olham na direção do Carlos (5,4). A Sofia 

(4,8) diz: “Pois está!” André (4,6): “É igual ao do Fábio” A Emília (4,0) diz: “O meu 

não” A Sofia (4,8): “O meu também não” O Fábio (5,2): “O meu também não” 

Continuam os quatro a encherem os camiões com terra. A Sofia (4,8) diz: “O Cris é que 

partiu com força.” Emília (4,0): “Partiu uma coisa daquelas, como o Miguel tem”, e 

aponta com a mão esquerda para o Miguel (5,7).» D.E. 2.61 (p. 30) 

 

Um outro jogo que se verificou a sua existência, enquanto as crianças brincavam 

no recreio, foi o jogo solitário. Neste jogo, as crianças brincam sozinhas com os 

brinquedos, mas não pretendem interagir com as outras crianças. O jogo solitário surge 

em crianças tanto do género masculino como do género feminino. 

 

«O Tomás (4,6) está a jogar à bola sozinho, dá um pontapé na bola e corre atrás da bola, 

volta a dar outro pontapé e corre atrás da bola, dá outro pontapé e corre atrás da bola. A 

Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras a 

andar cada uma com a sua roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da 

outra, atrás da Mafalda (4,4), da Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma 

roda.» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) foi buscar uma bola, bate com a mão direita na bola e esta salta, volta a 

bater na bola, esta salta e a Sofia (4,7) segura na bola com as duas mãos, passa a bola 

para o seu lado esquerdo e apanha do chão a sua roda. Olha para a Mafalda (4,4), a 

Adriana (4,1), a Maria (3,1), a Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6), a Sofia (4,7) pousa a bola 

no chão e vai atrás delas com a roda. Elas passam pelo Tomás (4,6) e andam no 

cimento à volta.» D.E. 2.4 (p. 25) 
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«O Tomás (4,6) está sozinho, segura na bola, atira-a ao chão e com a mão direita bate 

na bola a driblar com as duas mãos. Segura novamente na bola, bate-lhe com a mão 

direita e com a mão esquerda, a bola foge-lhe e ele vai atrás dela. A Adriana (4,1) vai a 

correr atrás da bola, até que esta para, e ela segura nela.» D.E. 2.19 (p. 27) 

 

«A Sofia (4,7) continua com a roda na mão direita e passa a correr atrás da bola.» D.E. 

2.20 (p. 27) 

 

«A Maria (3,11) continua a olhar para a Educadora com um grande sorriso e vai-se 

embora sem dizer nada. A Leonor (3,11) anda sozinha a correr atrás de uma bola.» D.E. 

2.24 (p. 27) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) está a jogar à bola sozinha.» D.E. 2.110 (p. 34) 

 

«Jéssica 1 (3,9) continua a jogar com a bola sozinha.» D.E. 2.115 (p. 35) 

 

Quando uma criança do género feminino se encontra em jogo solitário, no qual 

a criança revela não ter interesse em se relacionar com outras crianças do mesmo 

género ou do género diferente, mesmo quando outra criança do género masculino tenta 

interagir em várias ocasiões, oferecendo-lhe um brinquedo ou indicando-lhe um 

brinquedo igual ao que está a utilizar, fazendo várias tentativas para brincar, a criança 

do género feminino recusa sempre o convite para brincar a pares. 

 

«A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora.» D.E. 2.102 (p. 34) 

 

«O Cristiano (4,0) chega junto da Daniela (3,6), olha para ela e vai atrás do Carlos (5,4). 

A Daniela (3,6) vai despejar a terra que tem no seu camião, volta para onde estava, 

senta-se sozinha a encher o seu camião.» D.E. 2.103 (p. 34) 

 

«O Cristiano (4,0) aproxima-se da Daniela (3,6) e indica-lhe que existe um camião 

igual ao dela, apontando-lhe com o dedo indicador da mão direita, ao mesmo tempo 

que lhe diz: “Daniela, também tem ali um.”» D.E. 2.106 (p. 34) 

 

«A Daniela (3,6) olha para a direção que o Cristiano (4,0) lhe indicou e responde-lhe: 

“Já tenho este.” A Daniela (3,6) ignora-o, continuando a brincar com o camião e o 

Cristiano (4,0) afasta-se dela.» D.E. 2.107 (p. 34) 
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A recusa para formar um grupo de pares acontece mesmo que o convite seja 

feito por uma criança do mesmo género; pois, quando uma criança do género feminino 

prefere o jogo solitário, mesmo que outra criança do género feminino tente interagir 

com ela e lhe chame pelo nome, ela prefere ignorá-la e afastar-se, o que demonstra a 

sua intenção de continuar num jogo solitário. 

 

«A Leonor (3,11) chama pela Adriana (4,1): “Adriana, Adriana” que vai atrás de uma 

bola. A Adriana (4,1) pega na bola, atira-a e vai atrás dela.» D.E. 2.12 (p. 26) 

 

As crianças do género feminino quando veem uma criança do mesmo género 

que se encontra num jogo solitário, mas que deixa cair um brinquedo (bola), elas vão 

ajudá-la, apresentando um comportamento de solidariedade, de entreajuda, o que revela 

a existência de um comportamento social positivo, mesmo que a outra opte por ignorar, 

preferindo continuar num jogo solitário. 

 

«A Emília (3,11) que trazia duas bolas, uma em cada mão, deixa cair uma bola. A 

Leonor (3,11) vai apanhar a bola do chão. A Emília (3,11) pega numa bola, dá-lhe um 

pontapé e vai atrás da bola.» D.E. 2.13 (p. 26) 

 

 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nas aulas de educação física, no que se refere à constituição de grupos de 

crianças para a realização da atividade proposta pelo adulto, verifica-se que o adulto 

tem alguma influência na constituição do grupo de crianças, para o equilibrar quanto ao 

género, ao número e à idade das crianças que o constituem; assim, as escolhas que as 

crianças fazem segundo os seus interesses, quanto à equipa em que desejam participar, 

nem sempre se mantêm, uma vez que o adulto interfere nessa escolha. 

 

«A Educadora coloca o André (4,5) e a Maria (3,2) na equipa do Miguel (5,7). A 

Educadora conta o número de elementos em cada equipa e passa o Carlos (5,3) da 

equipa da Sofia (4,8), para a equipa do Miguel (5,7) e a Jéssica 2 (3,2) para a equipa do 

Tomás (4,7). A Educadora explica a sequência dos exercícios. Dá o sinal de partida.» 

D.E. 2.267 (p. 49) 
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«A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e decide passar a Jéssica 2 

(3,3) para a equipa da Joana (3,3), ficando a Jéssica 2 (3,3) atrás do André (4,6); a 

Educadora passa a Adriana (4,2) para a equipa do Tomás (4,7), ficando a Adriana (4,2) 

atrás da Daniela (3,5). A Educadora volta a contar o número de elementos em cada 

equipa.» D.E. 2.275 (p. 50) 

 

«A Educadora coloca a Joana (3,3) do lado direito do campo, atrás dela está a Jéssica 1 

(3,9), o Francisco (4,10), o André (4,6) e a Jéssica 2 (3,3). 

A Mafalda (4,6) ficou no meio do campo, atrás dela está a Sofia (4,8), a Leonor (4,0), o 

Miguel (5,7) e a Dália (4,7).» D.E. 2.276 (p. 50) 

 

«O Tomás (4,7) ficou no lado esquerdo do campo, atrás dele está a Emília (4,0), o 

Fábio (5,2), a Daniela (3,5) e a Adriana (4,2).» D.E. 2.277 (p. 50) 

  

As crianças quando constituem as equipas, verifica-se a existência de várias 

situações nas escolhas das crianças, independentemente do género, quanto ao chefe de 

equipa que preferem, uma vez que apresentam interesses diversificados; pois, crianças 

do género masculino escolhem crianças do género feminino, crianças do género 

masculino escolhem outras crianças do género masculino; o mesmo acontecendo com 

crianças do género feminino que escolhem outras crianças do género feminino e 

crianças do género feminino que escolhem crianças do género masculino; além disso, 

tanto escolhem crianças da mesma idade, como de idades diferentes, para constituírem 

a equipa. 

 

«A Daniela (3,5) coloca-se atrás do Tomás (4,7).» D.E. 2.259 (p. 48) 

 

«A Mafalda (4,5) vai para trás da equipa do Tomás (4,7) e coloca-se atrás da Daniela 

(3,5). A Emília (3,11) dirige-se para a equipa do Tomás (4,7) e vai-se colocar atrás da 

Mafalda (4,5).» D.E. 2.262 (p. 48) 

 

«…O Carlos (5,3) vai para trás do Fábio (5,2). (…)Atrás da Sofia (4,8) está a Leonor 

(4,0)….»D.E. 2.263 (p. 49) 

«A Emília (4,0) coloca-se atrás do Tomás (4,7). A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda 

(4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a 

pela barriga.» D.E. 2.271 (p. 49) 

 

«… atrás da Joana (3,3) coloca-se o Francisco (4,10) e atrás deste o André (4,6).» D.E. 

2.272 (p. 49) 
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«… O Fábio (5,2) decide ir-se colocar atrás da Emília (4,0) e a Daniela (3,5) acaba por se 

ir colocar atrás do Fábio (5,2).» D.E. 2.273 (p. 49) 

 

«Atrás do Carlos (5,4) colocaram-se o Fábio (5,2), o André (4,6) e a Sofia (4,9). Atrás da 

Dália (4,7) colocaram-se o Tomás (4,7), a Jéssica 1 (3,9), a Mafalda (4,6) e o Francisco 

(4,10). Atrás da Joana (3,3) colocaram-se a Daniela (3,6), o Miguel (5,7), a Leonor (4,0) 

e a Adriana (4,2).» D.E. 2.301 (p. 51) 

 

Quanto ao motivo que leva as crianças a escolherem uns parceiros de 

brincadeira em detrimento de outros, a educadora MT considera que as crianças 

escolhem os seus parceiros de brincadeira principalmente por dois motivos, o primeiro 

está relacionado com o conhecimento prévio de outros contextos, como andarem na rua, 

por viverem próximo uns dos outros; o outro motivo é por terem os mesmos interesses 

em matéria de brincadeira. No entanto, para a educadora TR, as crianças aproximam-se 

uns dos outros para brincarem principalmente porque têm a mesma idade; contudo, TR 

apresenta também outros fatores como as relações de vizinhança ou de amizade entre as 

famílias, considerando que estes aspetos podem favorecer essa escolha, essa 

aproximação. 

 

«Olha, na localidade onde eu trabalho, no concelho, trabalho na sede do concelho, 

portanto só frequentam as crianças do concelho, temos Jardins de Infância nas 

freguesias desse concelho, mas temos uma creche IPSS, portanto normalmente as 

crianças vão aos 4 meses, 5 meses para as creches, a maioria, 90% das crianças 

frequentaram creche, os outros 10% ama ou avó, naturalmente já se conhecem, já 

pertenciam a um grupo, normalmente a localidade também é pequena e já tinham 

alguma, uma certa empatia e algumas já tinham estabelecido algumas relações pessoais, 

afetivas; portanto, não há assim... Há sempre eventualmente os mais pequenos, este ano 

acontece-me isso, dois ou três que entraram, três de dois anos que não conhecem mas 

pronto, estão na fase do egocentrismo, e portanto brincam ainda muito sozinhos, 

durante este primeiro período, ainda não dá para fazer uma avaliação muito 

significativa desses meninos, mas normalmente, quando chegam agora a fevereiro, 

março, já, já, já começam a estabelecer umas relações importantes.» E. MT.2 (p. 92) 

 

«Tem muito a ver com os interesses deles, não é?! Por exemplo, ali na zona há a 

tourada é um assunto que lhes interessa muito, as pegas, as touradas e portanto, 

normalmente, e naturalmente os rapazes e algumas “maria-rapaz” que também lá 

juntam-se por esses gostos, por essas temáticas; as raparigas para o cabeleireiro com os 
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penteados, pelas áreas, pelas casinhas, e os rapazes pelo tipo de brincadeiras que 

preferem e que gostam.» E. MT.3 (p. 92) 

 

«Olha, normalmente eles vão muito, no meu caso daquilo que eu conheço lá das 

crianças que eu lá tenho, vão muito pela idade, mas também pode haver outras 

situações, por exemplo proximidade da habitação ou amizade de família, mas 

normalmente uma vez que no recinto há o Pré-Escolar e o 1ºCiclo, normalmente os do 

Pré-Escolar procuram-se uns aos outros, apesar de os outros lá estarem.» E. TR.2 (p. 

101) 

 

As educadoras apesar de manterem a sua opinião no questionário, têm opiniões 

diferentes uma vez que uma (TR) considera a idade e a outra a proximidade da 

habitação (MT) para a escolha dos parceiros de brincadeira das crianças; contudo, na 

entrevista acrescentam outras possibilidades para a explicação das escolhas das crianças 

de determinados parceiros de brincadeira. 

 

«O que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros é a proximidade da habitação.» Q 9 MT.6 

 

«O que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de brincadeira em detrimento de 

outros é a idade.» Q 9 TR.1 

 

A escolha de uns parceiros de brincadeira em detrimento de outros é na opinião 

de MT mantida por se manterem as razões, os motivos pelas quais foram feitas, MT 

explica que ao longo da frequência dos 3 anos no Jardim de Infância, os laços de 

amizade vão sendo cada vez mais fortes entre as crianças escolhidas. TR é da mesma 

opinião da MT, considerando igualmente que os grupos que se formam mantêm-se ao 

longo da frequência do Jardim de Infância porque esse período de tempo permite 

fortalecer os laços de amizade e cumplicidade. 

 

«Porque eu tenho... eu como sou efetiva naquele Jardim de Infância acompanho 

normalmente os grupos dos 3 anos aos 6 anos, nunca tenho grupos todos novos, todos 

novos, portanto, as crianças de 3 anos, de 4 anos vão seguindo, depois vão entrando 

outras, logicamente, eu vou apreciando ao longo, e mesmo na avaliação que eu faço do 

grupo e das crianças e de cada criança, vou anotando e registando quais são as 

brincadeiras preferidas, qual é o tipo de afetos, qual é as problemáticas, cada criança 

tem as dificuldades de relacionamento e portanto e vejo e posso observar que há uma 
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certa continuação de escolha, das mesmas atividades, brincadeiras, jogos e até 

atividades.» E. MT.5 (p. 92) 

 

«Porque no meio onde elas vivem, elas como fazem um percurso de 3 anos todas juntas, 

é natural que se procurem; portanto, algumas vezes ou muitas vezes.» E. TR.4 (p. 101) 

 

Tanto a MT como a TR apresentam uma coerência entre as respostas dadas nas 

entrevistas e nos questionários, para além de partilharem da mesma opinião, ao 

considerarem que as escolhas dos parceiros de brincadeira se mantêm muitas vezes ao 

longo da frequência do Jardim de Infância. 

 

«A escolha dos parceiros de brincadeira mantém-se muitas vezes ao longo da 

frequência do Jardim de Infância» Q 10 MT.4 

 

«A escolha dos parceiros de brincadeira mantém-se muitas vezes ao longo da frequência 

do Jardim de Infância» Q 10 TR.4 

 

Quando uma criança do género masculino considera que uma criança do género 

feminino não possui um desenvolvimento motor adequado e que irá pôr em causa o 

resultado da equipa, tenta afastá-la, empurrando-a com as mãos de maneira a intimidá-

la, para que procure outra equipa, verifica-se que a existência de relacionamentos 

conflituosos não favorecem a expressão de estados emocionais positivos. Mas, a 

existência de comportamentos conflituosos também se encontram presentes na criança 

do género feminino, uma vez que esta também reage empurrando a criança do género 

masculino. 

 

«A Daniela (3,5) coloca-se atrás do Tomás (4,7). O André (4,5) empurra a Emília (3,11) 

e ela empurra-o também. O André (4,5) coloca-se ao lado da Sofia (4,8), atrás do André 

(4,5) está a Emília (3,11), a Joana (3,3), a Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2).» 

D.E.2.259 (p. 48) 

 

Nem sempre a criança do género feminino que o adulto escolhe para chefe de 

equipa é aceite por outra criança do género masculino, que se coloca ao lado da criança 

do género feminino escolhida pelo adulto; por outro lado, verifica-se que as outras 

crianças do grupo, tanto do género feminino como do género masculino escolhem a 

criança do género masculino em detrimento da criança selecionada pelo adulto. Mas 
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não são só as crianças do género masculino que não aceitam a escolha do adulto para 

chefes de equipa, uma vez que também existem crianças do género feminino que 

tentam colocar-se na posição de chefe de equipa; no entanto são impedidas pela criança 

do género masculino que manifesta o mesmo desejo. Verifica-se que o desejo de ser 

chefe de equipa existe tanto em crianças do género feminino como em crianças do 

género masculino, o que consequentemente leva à intervenção do adulto, para que se 

reorganizem atrás das crianças escolhidas por este para a constituição de equipas. 

Verifica-se que neste tipo de situações, a interação social das crianças contribui para o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas, uma vez que o processo de interação social 

possibilita às crianças a coordenação das ações entre si, assim como o confronto de 

opiniões divergentes. As divergências dos pontos de vista das crianças proporcionam 

uma reorganização das suas perspetivas cognitivas. 

 

«O Miguel (5,7) fica do lado esquerdo do ginásio, a Sofia (4,8) ao centro e o Tomás 

(4,7) do lado direito do ginásio.» D.E. 2.258 (p. 48) 

 

«A Daniela (3,5) coloca-se atrás do Tomás (4,7). O André (4,5) empurra a Emília (3,11) 

e ela empurra-o também. O André (4,5) coloca-se ao lado da Sofia (4,8), atrás do André 

(4,5) está a Emília (3,11), a Joana (3,3), a Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2).» 

D.E. 2.259 (p. 48) 

 

«A Emília (3,11) dá um passo para o lado direito e o André (4,5) dá igualmente um 

passo para o lado direito, evitando que a Emília (3,11) lhe passe à frente.» D.E. 2.261 

(p. 48) 

 

«A Educadora relembra novamente quem são os chefes de equipa.» D.E. 2.262 (p. 48) 

 

Relativamente à aceitação de uma criança por parte dos outros, a educadora MT 

considera que a melhor ou pior aceitação de uma criança perante os outros depende da 

sua capacidade de ser simpático, de cativar os outros. A educadora TR é de opinião de 

que as crianças que têm a capacidade de perceção de saberem o que é mais agradável 

para os outros ou que atitudes devem ter, têm mais sucesso nas suas relações 

interpessoais. 
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«Muitas vezes, muitas vezes elas sabem daquilo que são capazes e sabem daquilo que 

conseguem e que não conseguem e da estruturação que têm de si e do que são capazes 

de fazer.» E. MT.15 (p. 94) 

 

«Algumas vezes isso acontece porque há crianças que têm um autoconceito e há 

crianças que sabem que o outro é mais dominante do que ela e então por vezes 

acomodam-se, acomodam-se também ou não, cá está algumas vezes; umas vezes 

acomodam-se porque é melhor ser dominado, não há tanto problema; outras vezes 

revoltam-se e tentam inverter as posições.» E. TR.19 (p. 103) 

 

No questionário, ambas as educadoras mantiveram a sua opinião em relação à 

entrevista; no entanto, existe uma diferença entre ambas, enquanto que para a 

educadora MT a aceitação de uma criança por parte dos outros está frequentemente 

relacionada com o seu autoconceito, a educadora TR considera que a aceitação de uma 

criança nem sempre se encontra relacionada com o autoconceito desta. 

 

«A aceitação de uma criança por parte dos outros está muitas vezes relacionada com o 

seu autoconceito.» Q 20 MT.4 

 

«A aceitação de uma criança por parte dos outros está algumas vezes relacionada com o 

seu autoconceito.» Q 20 TR.3 

 

As crianças que tinham escolhido uma criança do género masculino que não 

fazia parte das crianças que o adulto tinha nomeado para chefe de equipa, redistribuem-

se verificando-se que as crianças do género feminino optam por se posicionarem atrás 

de crianças do género feminino, acontecendo comportamento semelhante com as 

crianças do género masculino. Verifica-se assim, que as crianças procuram outras que 

sejam do mesmo género por considerarem que por serem do mesmo género teriam mais 

facilmente aceitação na equipa. Deste modo, a perceção dos colegas surge como um 

fator preponderante para o desenvolvimento da criança, uma vez que contribui para a 

construção do autoconceito. Assim, a perceção dos pares pode refletir a inclusão ou a 

exclusão social da criança. 

 

«A Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2) passam para trás da Leonor (4,0) que 

está na equipa da Sofia (4,8). A Joana (3,3) coloca-se atrás do Fábio (5,2), mas dá a 

volta e vai-se colocar atrás da Leonor (4,0), o Carlos (5,3) vai atrás da Joana (3,3), olha 

para a Joana (3,3) e volta para trás do Fábio (5,2).» D.E. 2.265 (p. 49) 
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Enquanto o educador/ adulto explica a atividade, verifica-se que as crianças do 

género feminino dão carinho a outra criança do género feminino, o que revela a 

existência de comportamentos sociais adequados nas crianças do género feminino entre 

si, os quais são o reflexo da forma como os pais interagem e educam. Por outro lado, a 

autoestima pode modificar-se significativamente, sendo fortalecida através de 

experiências emocionais positivas e beneficiando a criança no seu crescimento pessoal. 

As crianças ao estabelecerem com outras crianças relações pessoais positivas têm mais 

probabilidades de se desenvolverem de forma harmoniosa e equilibrada. 

 

«A Educadora explica a atividade às crianças.» D.E. 2.278 (p. 50) 

 

«A Adriana (4,2) passa as mãos na Daniela (3,5) desde os ombros até aos cotovelos e 

volta a repetir. O André (4,6) arregaça as mangas.» D.E. 2.279 (p. 50) 

 

As crianças do género feminino revelam um comportamento social adequado, 

ao abraçarem-se uma à outra. Os comportamentos socialmente adequados são o reflexo 

do modelo educacional adotado pelos pais, uma vez que estes servem de modelo 

educacional e os seus modelos e atitudes têm muita influência na aquisição de 

habilidades sociais, por parte da criança. 

 

«A Emília (4,0) coloca-se atrás do Tomás (4,7). A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda 

(4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a 

pela barriga.» D.E. 2.271 (p. 49) 

 

Mas os comportamentos sociais adequados também se encontram presentes nas 

crianças do género masculino, uma vez que as crianças do género masculino enquanto 

aguardam pela sua vez de jogarem, abraçam a criança da frente, quer seja do género 

masculino, quer seja do género feminino, o que revela a existência de comportamentos 

socialmente adequados nas crianças do género masculino para com crianças do mesmo 

género e de género diferente do seu. De referir também que a autoestima pode 

modificar-se significativamente, sendo intensificada através de experiências emocionais 

positivas que favorecem a criança no seu crescimento pessoal. A existência de amizade 

entre as crianças é um dos aspetos que contribui para a competência social da criança, 

uma vez que as relações de amizade podem proporcionar à criança a aquisição de 

habilidades essenciais para o desenvolvimento sócio-cognitivo-emocional das crianças. 
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«O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local. O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos 

(5,4) ter sido o primeiro a chegar junto da fila. O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo 

nome da Dália (4,7). O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3). 

Assim que a Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6) o Miguel (5,7) começa a saltar e 

a levantar os braços. O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila. O 

Tomás (4,7) enquanto espera pela bola, bate palmas.» D.E. 2.302 (p. 52) 

 

«O Francisco (4,10) abraça a Mafalda (4,6) por trás. O Tomás (4,7) vira-se para trás 

para falar com a Mafalda (4,6).» D.E. 2.304 (p. 52) 

 

O jogo utilizado nas sessões de educação física pelo adulto funciona como uma 

ferramenta pedagógica que contribui para a formação e para o desenvolvimento global 

da criança. Nos jogos com regras, as crianças são condicionadas a realizarem 

movimentos específicos e a enfrentarem diversos desafios, para obterem sucesso no 

jogo; por outro lado, o jogo surge como um recurso do processo de ensino-

aprendizagem uma vez que promove interações, a ação, a reflexão, a construção de 

hipóteses, a troca e o confronto de ideias. As sessões de educação física têm um papel 

pedagógico no contexto educativo do jogo, uma vez que permitem às crianças 

explorações com efeitos positivos no domínio corporal, afetivo, social e cognitivo. No 

processo de ensino-aprendizagem, o educador avalia as necessidades, os interesses e as 

capacidades das crianças, concebe, seleciona e adapta atividades para concretizar as 

competências a serem adquiridas pelas crianças. 

 

Quando o adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente essa criança corrige as outras crianças do género feminino, havendo uma 

reprodução do comportamento do adulto, havendo uma identificação com o adulto. 

 

«A Emília (4,0) estava a chegar com a bola à sua fila e chama pela Daniela (3,5), ao 

mesmo tempo que entrega a bola ao Fábio (5,2) que era o próximo a fazer a atividade, a 

Emília (4,0) dirige-se para o fim da fila. A Educadora coloca o Miguel (5,7) na posição 

em que deveria estar, a Dália (4,7), a Mafalda (4,6) e a Sofia (4,8) não o acompanharam. 

O Miguel (5,7) vira-se para trás e ao mesmo tempo que diz: “Vá” para elas, levanta o 

braço puxando-o detrás para a frente.» D.E. 2.283 (p. 50) 
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Quando as crianças do género masculino não cumprem as regras, passando à 

frente de outras crianças do género feminino e masculino, são as crianças do género 

masculino que as fazem cumprir as regras estipuladas previamente pelo adulto, para o 

jogo que estão a realizar. As crianças do género masculino corrigem outras crianças do 

género masculino que não respeitem as normas estipuladas, não corrigindo apenas as 

crianças do género feminino, mas também as crianças do género masculino. 

 

«O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si.» D.E. 

2.299 (p. 51) 

 

As crianças do género masculino manifestam interesse em fazerem cumprir as 

regras e em supervisionarem as crianças do género feminino, de modo a verificarem se 

estas estão a cumprir as regras estabelecidas, para a realização da atividade. Mas, esse 

interesse em fazer cumprir as regras e em supervisionar as outras crianças da equipa, 

não se verifica apenas nas crianças do género masculino, também existe nas crianças do 

género feminino em relação a outras crianças do género feminino. 

 

«A Jéssica 1 (3,9) dá a bola ao Francisco (4,10), ele recebe a bola, fica parado e com o 

braço direito toca na Jéssica 1 (3,9) para que ela fosse para o fim da fila ao mesmo 

tempo que diz: “Vá”.» D.E. 2.285 (p. 50) 

 

«A Sofia (4,8) que estava atrás da Mafalda (4,6), estica o braço para que a Dália (4,7) 

vá para a posição correta e segura a Mafalda (4,6) pela cinta para que esta avance para 

trás da Dália (4,7).» D.E. 2.286 (p. 50) 

 

«Assim que a Dália (4,7) recebe a bola do Miguel (5,7) e vai fazer a atividade, a Sofia 

(4,8) toca na Mafalda (4,6) pelo rabo para que esta vá ocupar o lugar da Dália (4,7), a 

seguir volta-se para trás e puxa a Leonor (4,0) pelo braço para que esta vá ocupar o seu 

lugar.» D.E 2.287 (p. 50) 

 

De referir que as crianças do género masculino fazem cumprir as regras 

previamente estabelecidas, quando uma criança do género feminino não respeita as 

regras, as crianças do género masculino orientam-na de modo a que a criança do género 

feminino cumpra as regras, o que revela um conhecimento e interiorização das regras 
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estabelecidas, assim como a aquisição de competências na Área da Formação Pessoal e 

Social, por parte das crianças do género masculino. 

 

«A Leonor (4,0) chega com a bola, entrega-a à Dália (4,7) e em vez de ir para o fim da 

fila, coloca-se em frente do Fábio (5,2). O Fábio (5,2) pega-lhe num braço e afasta-a da 

sua frente para o lado, para que ela vá para o seu lugar. A Leonor (4,0) vai-se pôr no 

fim da fila.» D.E. 2.269 (p. 49) 

 

«A Jéssica 2 (3,3) fica à espera de receber a bola do André (4,6), quando este se está a 

aproximar da Jéssica 2 (3,3) para lhe entregar a bola, a Jéssica 1 (3,9) sai do seu lugar 

da fila com os dois braços esticados para receber a bola e coloca-se ao lado da Jéssica 2 

(3,3) o Francisco (4,10) sai da fila e puxa-a para o seu lugar.» D.E. 2.289 (p. 51) 

 

«A Emília (4,0) recebe a bola do Tomás (4,7) e permanece na mesma posição, o Miguel 

(5,7) sai da sua fila e com a mão esquerda impulsiona-a para que realize a atividade e 

volta novamente ao seu lugar na fila.» D.E. 2.291 (p. 51) 

 

As crianças do género masculino não supervisionam, nem fazem cumprir as 

regras apenas às crianças do género feminino, também o fazem relativamente a outras 

crianças do género masculino, verificando-se assim não haver uma diferenciação por 

género, havendo uma identificação com o papel do adulto e sua reprodução. Por outro 

lado, as crianças do género masculino revelam um conhecimento e interiorização das 

regras estabelecidas previamente, para a realização da atividade, o que demonstra a 

existência de competências na Área da Formação Pessoal e Social. 

 

«O Fábio (5,2) tenta passar para a frente da Emília (4,0). O Tomás (4,7) vira-se e com 

as duas mãos dá-lhe indicação da sua posição.» D.E. 2.297 (p. 51) 

 

Todavia, nem sempre as crianças do género masculino cumprem as regras do 

jogo, nem respeitam as regras, o que revela a falta de comportamentos socialmente 

adequados. 

 

«O Fábio (5,2) passa para a frente da Emília (4,0), esta tenta voltar ao seu lugar, o 

Fábio (5,2) coloca-a atrás de si.» D.E. 2.294 (p. 51) 

 

As crianças do género masculino que não possuem comportamentos socialmente 

adequados, tentam sistematicamente reproduzi-los noutras ocasiões, mesmo quando 
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outras crianças do mesmo género os tentam corrigir; no entanto, apesar de darem a 

impressão de terem aceite indicações de correção desse comportamento, verifica-se que 

não têm interesse em mantê-lo, preferindo continuarem a optar por transgredir. 

 

«O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si.» D.E. 

2.299 (p. 51) 

 

Quando as crianças do género masculino utilizam certas partes corporais 

(barriga e rabo) como forma de interagirem com outra criança do género feminino, nem 

sempre é aceite pela criança do género feminino que opta por utilizar a agressão 

(palmada) como uma forma de rejeitar o comportamento da criança do género 

masculino. Nesta situação, estamos perante um comportamento antissocial tanto da 

parte da criança do género masculino como da criança do género feminino. 

 

«O Miguel (5,7) estica a barriga, toca no rabo da Leonor (4,0), a seguir volta-se para 

trás e com o seu rabo toca no rabo da Leonor (4,0) e volta a tocar. A Leonor (4,0) volta-

se para trás e dá-lhe uma palmada. O Miguel (5,7) saltita atirando com os pés para a 

frente.» D.E. 2.296 (p. 51) 

 

Existem também situações de crianças do género masculino que após terem 

terminado a sequência do jogo, apresentam um comportamento agressivo (agarrando, 

puxando e empurrando) outra criança do mesmo género, revelando a existência de 

dificuldades de natureza interpessoal, dificuldades essas que interferem nas suas 

relações sociais, originando um comportamento antissocial. 

 

«O Fábio (5,2) entrega a bola ao André (4,6), vai para o fim da fila agarra o Carlos (5,4) 

pelos braços, puxa-o para trás e empurra-o contra a Sofia (4,9). O Carlos (5,4) agarra-se 

à Sofia (4,9) e quando o Fábio (5,2) o puxa para trás, a Sofia (4,9) vai também puxada.» 

D.E. 2.305 (p. 52) 

 

De acrescentar que se verificou também que as crianças do género masculino 

gostam de ajudar as crianças do género feminino na organização do jogo, fazendo 

cumprir as regras do jogo; mas, não é só no cumprimento de regras nem na organização 

do jogo que as crianças do género masculino gostam de ajudar as crianças do género 
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feminino, mas também dando-lhes orientações sobre o que devem fazer para o 

desenrolar da atividade, orientada pelo adulto. O adulto intervém apenas para fazer com 

que a atividade prossiga. 

 

«O Francisco (4,10) segura na Jéssica 1 (3,9) pelos ombros e puxa-a para trás da Joana 

(3,3). A Jéssica 2 (3,3) e a Dália (4,7) acabam por ficar na equipa da Mafalda (4,6).» 

D.E. 2.274 (p. 49) 

 

«O primeiro a partir é o Tomás (4,7), a seguir a Mafalda (4,6). A Joana (3,3) fica 

parada, o André (4,6) sai da fila para o lado e diz-lhe: “Vai!”, a Educadora diz para a 

Joana (3,3): “Anda Joanita!” O Miguel (5,7) desvia-se da fila para ver melhor e volta 

novamente à fila.» D.E. 2.282 (p. 50) 

 

De referir também que as crianças do género masculino ajudam as crianças do 

género feminino que não têm uma boa coordenação motora, o que revela a existência 

de habilidades sociais nas crianças do género masculino, ao ajudarem uma criança de 

outro género. 

 

«O André (4,5) chega com a bola junto da Maria (3,2), ela deixa cair a bola, o Carlos 

(5,3) apanha a bola e entrega-lhe a bola nas mãos.» D.E. 2.268 (p. 49) 

 

Outra forma de ajuda, foi quando uma criança do género masculino explica a 

sequência da atividade proposta pelo adulto, à criança do género feminino, orientando-a 

para que realize a atividade com facilidade, de modo a ter uma boa execução, para que 

não se engane e a termine rapidamente. Verifica-se que as crianças do género 

masculino para além de apresentarem competências sociais no que diz respeito ao 

ajudar o outro, também revelam um desejo de a sua equipa obter êxito em relação a 

outras, uma vez que subjacente ao êxito está implícito o cumprimento de regras. 

 

«O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local. O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos 

(5,4) ter sido o primeiro a chegar junto da fila. O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo 

nome da Dália (4,7). O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3). 

Assim que a Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6) o Miguel (5,7) começa a saltar e 

a levantar os braços. O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila. O 

Tomás (4,7) enquanto espera pela bola, bate palmas.» D.E. 2.302 (p. 52) 
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SALA DE AULA 

 

No espaço de sala de aula, estamos perante uma situação programada, na qual 

existe uma intenção educativa, havendo uma grande influência do adulto relativamente 

à formação de pares, uma vez que este separa as crianças do género masculino que 

demonstram ser mais ativas, para que não se concentrem todas na mesma mesa de 

atividades.  

 

Mesmo quando o adulto separa as crianças mais ativas do género masculino, 

verifica-se que as restantes crianças quando escolhem o seu lugar na mesa, apresentam 

várias preferências: crianças da mesma idade ao lado umas das outras, crianças de 

idades diferentes juntas, crianças do género masculino escolherem crianças do género 

feminino e vice-versa, crianças do género masculino escolherem outras crianças do 

mesmo género, acontecendo igualmente com as crianças do género feminino que 

preferiam crianças do mesmo género. Essa escolha não se encontra relacionada com a 

idade nem com o género, mas sim com os interesses e os laços afetivos que as crianças 

estabeleceram entre si. 

 

«Na mesa um está o Miguel (5,6) e a Dália (4,6). A Dália (4,6) estava a preencher o 

quadro do tempo com o lápis grosso de cor preto, pousa o lápis no copo dos lápis de cor 

grossos assim que termina e começa a fechar o dossier. O Miguel (5,6) estava a 

preencher também o quadro do tempo, com o lápis grosso de cor azul escuro, olha para 

a Educadora, pousa o lápis grosso de cor azul escuro no copo, olha para a Educadora 

novamente e volta a tirar o mesmo lápis grosso azul escuro e continua a preencher o 

quadro do tempo. A Dália (4,6) olhou para a Educadora ao fechar o dossier.» D.E. 

2.120 (p. 35) 

 

«Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4). A Adriana (4,1) pergunta alto: 

“Teresa, é onde?” A Adriana (4,1) pergunta novamente: “Teresa, é onde?” A 

Educadora responde à Adriana (4,1): “Nas nuvens com a chuva.” Adriana (4,1): 

“Aqui?” Aponta para o sol e olha para a Educadora. A Educadora responde: “Isso é o 

sol.” E ajuda-a a procurar o desenho na tabela correspondente à nuvem com o sol atrás. 

A Adriana (4,1) preenche o quadro correspondente.» D.E. 2.121 (p. 35) 

 

«Na mesa quatro está o Tomás (4,6), a Daniela (3,4) e a Joana (3,2). O Tomás (4,6) 

pousa o marcador grosso preto no copo respetivo e começa a fechar a capa.» D.E. 2.123 

(p. 36) 
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As relações sociais entre pares são um elemento fundamental para a construção 

das suas culturas infantis, pois ao partilharem os mesmos espaços e tempos e o mesmo 

ordenamento social institucional, as crianças vão criando conjuntamente estratégias 

para lidarem com a complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos que lhes são 

impostos e, dessa forma, criam e partilham com os seus pares formas próprias de 

compreensão e de ação sobre o mundo, cria-se assim um sentimento de pertença a um 

grupo – o de crianças – e a um mundo social e cultural por elas estabelecido através das 

relações entre si. 

 

«A Emília (3,11) diz para os colegas: “Olha o céu! Olha aqui o céu!» D.E. 2.152 (p. 38) 

 

«Levanta a folha com a mão esquerda, a seguir levanta-se e coloca o lápis de cor no 

copo e dirige-se para o Fábio (5,0) e diz-lhe: “O teu está feio!” e aponta-lhe com o lápis 

de cor azul que tem na mão direita. O Fábio (5,0) abana a cabeça para a esquerda e para 

a direita, indicando que não com a cabeça discordando.» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que estava apoiada com o peito em cima da mesa, levanta-se, ficando 

de pé e diz: “E o meu?”» D.E. 2.154 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) diz para a Jéssica1 (3,8): “O teu está bonito e o dela”, e aponta com o 

lápis de cor azul para a Leonor (3,11) e acrescenta: “O do Fábio é que está feio” e 

senta-se na cadeira, puxa a cadeira com a mão esquerda para junto da mesa. O Fábio 

(5,0) põe a língua de fora para a Emília (3,11) e diz-lhe: “O teu é que está!”» D.E. 

2.155 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a 

folha e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para 

cima e para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, 

a Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) 

responde: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: 

“O teu!”. O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a 

mão esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor 

azul e diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”» D.E. 2.156 (p. 38) 

 

«O Fábio (5,0) olha para ela, olha para o desenho e volta a olhar para Emília (3,11), 

abre-lhe os olhos e ri-se. A Emília (3,11) diz-lhe: “Estava brincando!” e continua a 

desenhar.» D.E. 2.157 (p. 38) 
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Relativamente à influência dos pais na escolha dos colegas com quem as 

crianças se relacionam, ambas as educadoras (MT e TR) são unânimes em 

considerarem que os pais tentam influenciar os seus filhos no que se refere à escolha 

dos colegas. MT explica que os pais tentam fazê-lo e fazem-no de várias maneiras, uma 

delas é incentivando as relações de vizinhança, outra é sugerindo aos seus filhas que 

brinquem com este ou aquele que tem comportamentos mais aceitáveis. A educadora 

TR comenta que os pais tentam influenciar os filhos sobre as amizades que devem fazer, 

mas essas tentativas não resultam porque são uma imposição e se eles não tiverem 

empatia com os outros, essa imposição não resulta. 

 

«Algumas vezes influenciam pela proximidade geográfica da criança, da rua ou 

vizinhança, mas na minha sala até este ano não se verifica isso, porque eu tenho 

meninos de outras culturas, meninos de necessidades educativas especiais e tem-se 

visto realmente um interesse pelos pais enorme, na formação dos meninos em relação a 

atitudes mais adequadas em relação dos pais para os pais e dos alunos para os alunos, 

portanto tem havido um esforço muito grande de todos.» E. MT.46 (p. 98) 

 

«Algumas vezes influenciam, mas não ganham nada com isso, porque eles só brincam e 

só convivem com quem eles querem e realmente gostam.» E. TR.50 (p. 107) 

 

Ambas as educadoras (MT e TR) mantêm igualmente, no questionário a opinião 

dada na entrevista, o que revela unanimidade ao considerarem que os pais, por vezes, 

influenciam as escolhas dos colegas com quem as crianças se relacionam. 

 

«Os pais influenciam algumas vezes, a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam.» Q 32 MT.3 

 

«Os pais influenciam algumas vezes, a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam.» Q 32 TR.3 

 

As relações sociais são um processo interativo no qual o confronto das ações, 

emoções, motivações e significações dos intervenientes fazem parte das transformações 

e reestruturações dos mesmos, tendo em conta os contextos nos quais as interações 

ocorrem, promovendo o desenvolvimento destes. Numa sala de jardim de infância, 

quando as crianças estão a realizar as atividades planeadas pelo educador, as crianças 

do género feminino revelam apresentar habilidades sociais de comunicação, habilidades 
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sociais assertivas de enfrentamento e habilidades sociais de expressão de sentimento 

positivo, ao darem a conhecer a outra criança do género masculino, o tipo de relação 

existente entre elas (amizade). 

 

«A Emília (3,11) está de pé atrás do Fábio (5,1), a vê-lo preencher o seu quadro do 

tempo. A seguir, coloca-se no lado esquerdo do Fábio (5,1) e diz-lhe: “Eu sou teu 

amigo Fábio”. O Fábio (5,1) tinha o marcador grosso vermelho na mão esquerda e o 

marcador amarelo na mão direita, o Fábio (5,1) levanta a mão esquerda para o ar, 

baixa-a e dá o marcador grosso vermelho à Emília (3,11), que assim que pega nele, se 

dirige para junto da sua capa, que estava fechada na mesa, coloca o marcador grosso 

vermelho no copo que estava do lado esquerdo da capa.» D.E. 2.191 (p. 41) 

 

«O Fábio (5,1) levanta-se, segura na sua capa, dirige-se para junto da Dália (4,6) que 

está atrás da Emília (3,11), e bate com ela duas vezes seguidas em cima da capa da 

Dália (4,6) que está sobre a sua cabeça. O Fábio (5,1) diz à Dália: “Eu sou amigo da 

Emília”» D.E. 2.199 (p. 42) 

 

As crianças participam ativamente na construção das suas relações sociais e 

identidades culturais, através de práticas coletivas quotidianas, nas quais têm 

oportunidade de conviverem entre pares e confrontarem-se coletivamente com as 

formas de organização social institucional, da qual fazem parte, permitindo que 

crianças do género feminino questionem crianças do género masculino sobre o tipo de 

amizade existente entre elas; o diálogo entre as duas crianças de géneros opostos, é o 

ponto de partida para a interação com outras crianças do género feminino e masculino 

que estão noutras mesas da sala, comentarem o assunto. Como se pode verificar, a 

criança é concebida como agente de criação e transmissão de cultura e o 

desenvolvimento da criança dá-se através da interação social, num determinado 

ambiente sócio-cultural. Além disso, a interação criança-criança é reveladora da 

organização física, assim como da organização social. 

 

«A Emília (3,11) pergunta em voz alta ao Francisco (4,9): “Então não namoras comigo? 

Mas sim!” O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não namoro”. A Emília (3,11): “Então 

anda namorar comigo”. Francisco (4,9): “Deixa!” Emília (3,11): “Então deixa!” 

Francisco (4,9): “Deixa!” Emília (3,11): “Deixa, deixa tu!”» D.E. 2.167 (p. 39) 

 

«A Leonor (3,11) fala para o Miguel (5,6) que está na mesa um, em voz alta: “Miguel, 

não estás a ouvir o que a Emília está a dizer ao Francisco?”» D.E. 2.168 (p. 39) 
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«A Emília (3,11) diz em voz alta: “Estava dizendo Francisco anda, vamos ser 

namorados”. A Adriana (4,1) repete: “Namorados!”» D.E. 2.169 (p. 39) 

 

As crianças do género masculino apresentam habilidades sociais de expressão 

de sentimento positivo e habilidades sociais empáticas para com uma criança do género 

feminino. Todavia, a necessidade da criança do género masculino de dar a conhecer a 

outra criança do género feminino que tinha uma relação de amizade com uma criança 

do género feminino, pode revelar a existência de uma rejeição de crianças do género 

masculino e uma aceitação das crianças do género feminino, o que vem dar a conhecer 

a existência de relacionamentos interpessoais fracos, o que contribui para uma perceção 

dos outros sobre si, promovendo a reflexão do seu grau de inclusão ou exclusão social. 

Mas a criança do género masculino ao dar a conhecer a relação de amizade com outra 

criança do género feminino está a modificar a sua autoestima através de experiências 

emocionais positivas, uma vez que a existência de amizade com outras crianças 

contribui para a aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento sócio-

cognitivo-emocional. 

 

«O Fábio (5,1) levanta-se, segura na sua capa, dirige-se para junto da Dália (4,6) que 

está atrás da Emília (3,11), e bate com ela duas vezes seguidas em cima da capa da 

Dália (4,6) que está sobre a sua cabeça. O Fábio (5,1) diz à Dália: “Eu sou amigo da 

Emília”» D.E. 2.199 (p. 42) 

 

No entanto, as crianças do género masculino com dificuldade em estabelecerem 

relacionamentos interpessoais, sentem a necessidade de saber com quem têm laços 

afetivos, o que revela que a falta de habilidades sociais leva à rejeição por parte dos 

outros e consequentemente a uma baixa autoestima e autoconceito da criança rejeitada. 

 

«O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “És minha amiga?” A Emília (4,1) não lhe 

responde. A seguir, o Fábio (5,3) faz a mesma pergunta para a Leonor (4,1): “És minha 

amiga?” A Leonor (4,1) não lhe dá resposta.» D.E. 2.238 (p. 46) 

 

Além disso, as crianças do género masculino apresentam poucas habilidades 

sociais para com as crianças do género feminino, optando por recorrerem ao adulto 

como forma de obterem ajuda que lhes permita resolver a falta de capacidades no 

relacionamento interpessoal e na resolução de problemas, o que pode originar a rejeição 
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destas crianças pelos pares, o que revela também o modelo educativo parental escolhido. 

Por outro lado, o educador surge como uma fonte de informação, ao identificar as 

crianças com dificuldades de relacionamento com os seus pares e ao fazer cumprir as 

regras pré-estabelecidas na sala, faz com que as crianças tenham entre si 

comportamentos sociais positivos. 

 

«O Fábio (5,0) olha para a educadora e diz: “Teresa, olha lá para a Emília, tem as 

canetas todas”» D.E. 2.183 (p. 40) 

 

«A Educadora responde: “Olha lá Emília, as canetas são ao meio da mesa para todos os 

meninos conseguirem chegar”. A Emília (3,11) pega no copo dos marcadores grossos, 

colocando-o mais próximo do Fábio (5,0)» D.E. 2.184 (p. 40) 

 

Não são só as crianças do género masculino que recorrem ao adulto, as crianças 

do género feminino preferem pedir uma opinião ao adulto do que a outras crianças do 

mesmo género ou de género diferente. O adulto é visto pela criança como um educador, 

um conselheiro e um avaliador, sendo a sua opinião fundamental para a realização da 

atividade, uma vez que lhe dá a confirmação que necessita. Por outro lado, a criança do 

género feminino revela possuir habilidades sociais de comunicação e habilidades 

sociais assertivas de enfrentamento ao colocar uma questão, sendo esta também uma 

forma de interagir com o adulto. 

 

«A Sofia (4,8) dirige-se à Educadora: “Olha Teresa, posso pintar com esta cor a cara?” 

A Educadora confirma e a Sofia (4,8) regressa ao seu lugar e continua a pintar o seu 

desenho.» D.E. 2.218 (p. 44) 

 

Verifica-se também que as crianças do género feminino preferem solicitar a 

ajuda do adulto em detrimento da ajuda de outra criança do género feminino ou do 

género masculino, apresentando possuírem habilidades sociais de comunicação e 

habilidades sociais assertivas de enfrentamento em relação ao adulto, quando têm 

dificuldades no preenchimento da tabela de dupla entrada relativa ao tempo. Esta 

atividade proposta pelo adulto, implica a utilização do raciocínio lógico-matemático. 

 

«Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4). A Adriana (4,1) pergunta alto: 

“Teresa, é onde?” A Adriana (4,1) pergunta novamente: “Teresa, é onde?” A 

Educadora responde à Adriana (4,1): “Nas nuvens com a chuva.” Adriana (4,1): 
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“Aqui?” Aponta para o sol e olha para a Educadora. A Educadora responde: “Isso é o 

sol.” E ajuda-a a procurar o desenho na tabela correspondente à nuvem com o sol atrás. 

A Adriana (4,1) preenche o quadro correspondente.» D.E. 2.121 (p. 35) 

 

Apesar de as crianças do género feminino revelarem habilidades sociais de 

comunicação e habilidades sociais assertivas de enfrentamento ao procurarem o adulto, 

em vez de outra criança do mesmo género ou de género diferente, quando fisicamente 

têm dificuldade em solucionar a arrumação do seu dossier individual. Por outro lado, o 

adulto incentiva as crianças do género feminino a desenvolverem as suas habilidades 

sociais de trabalho, fazendo com que elas ultrapassem as suas dificuldades, levando-as 

a tentarem solucionar o problema, fazendo com que elas experimente, contribuindo 

para a autonomia e autoestima das crianças. 

 

«A Joana (3,2) diz: “Não cabe aqui.” A Joana (3,2) com a capa entre as mãos, à sua 

frente dirige-se para a Educadora: “Professora, eu não consigo.” A Educadora 

responde-lhe: “Consegue sim senhora! Aí em baixo cabe perfeitamente.” A Joana (3,2) 

dirige-se para o armário, coloca a capa no armário, tira-a, olha para a Educadora, dá a 

volta à capa, volta a colocá-la no armário e empurra-a com o joelho. Pega numa folha 

branca A4, dirige-se para a sua cadeira na mesa quatro.» D.E. 2.132 (p. 36) 

 

As crianças do género feminino assim como as crianças do género masculino 

revelam a existência de habilidades sociais de comunicação, habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento e habilidades sociais de trabalho através da manifestação 

da sua opinião; contudo, nem sempre as crianças do género masculino interpretam da 

mesma forma o ponto de vista da criança do género feminino, rejeitando-o, optando por 

recorrerem ao adulto, para que este analise a situação quanto à partilha do material, 

estando presentes modelos educativos parentais diferentes, os quais refletem o contexto 

da cultura em que se dá a construção social, no qual se criam e recriam padrões de 

participação. 

 
«O Francisco (4,9) que tinha o lápis grosso laranja e a Emília (3,11) que tinha o lápis 

grosso verde, pousam os lápis de cor grossos, em simultâneo, a Emília (3,11) retira o 

lápis grosso de cor branco e o Francisco (4,9) fica a vê-la desenhar e diz-lhe: “Esse não 

pinta!” A Emília (3,11) pousa o lápis grosso de cor branco, no copo e o Francisco (4,9) 

vai buscá-lo. A Emília (3,11) retira o marcador grosso azul. O Francisco (4,9) tenta 

desenhar na folha branca e a seguir diz: “Não pinta nada”» D.E. 2.176 (p. 40) 
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«A Emília (3,11) olha para o Francisco (4,9) e para o seu desenho. A Leonor (3,11) 

pergunta para o Fábio (5,0): “Queres que eu te dê?” O Fábio (5,0) responde: “Não”. A 

Leonor (3,11) procura uma cor dentro do copo. O Fábio (5,0) fala para a Educadora: 

“Teresa, olha a Leonor!” A Educadora pergunta-lhe: “O que é que tu queres?” O Fábio 

(5,0) responde: “Ela tem as canetas todas”. A Leonor (3,11) empurra o copo das 

canetas para próximo do Fábio (5,0).» D.E. 2.177 (p. 40) 

 

«A Emília (3,11) pega com a mão esquerda no copo dos marcadores que estava em 

cima da mesa, quando o Fábio (5,0) estava quase a tocar no copo e diz-lhe: “Pinta com 

essas”, enquanto segura no copo junto do corpo e aponta com o marcador azul que 

tinha na mão direita para o copo dos marcadores finos. O Fábio (5,0) abana com a 

cabeça, a dizer que não. A Emília (3,11) pousa o copo dos marcadores grossos entre si 

e a Leonor (3,11).» D.E. 2.178 (p. 40) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

revelam já terem as regras da sala assimiladas, assim como já terem interiorizadas a 

sequência de atividades a realizarem (arrumarem o material quando terminam de 

preencher o quadro de dupla entrada do estado do tempo no armário, e irem buscar uma 

folha branca A4 para fazerem o desenho), o que revela autonomia, assim como a 

existência de habilidades sociais de trabalho nas crianças que frequentam uma sala de 

Educação Pré- Escolar. 

 

«O Miguel (5,6) vai arrumar o seu dossier no armário e a Dália (4,6) que estava a 

arrumar o dossier dela, pega numa folha branca A4 que está no armário e dirige-se para 

a sua mesa.» D.E. 2.122 (p. 36) 

 

«A Joana (3,2) pega na sua capa, levanta-se e dirige-se para o armário para a arrumar. 

A Adriana (4,1) levanta-se da sua mesa, pega na sua capa e dirige-se para o armário.» 

D.E. 2.127 (p. 36) 

 

«A Mafalda (4,4) pega numa folha branca A4 e dirige-se para a sua mesa dois, a 

Daniela (3,4) está a arrumar o seu dossier no armário, a Joana (3,2) está ao lado dela 

com a sua capa na mão.» D.E. 2.129 (p. 36) 

 

«A Adriana (4,1) vai atrás da Mafalda (4,4). O Fábio (5,0) pega numa folha branca A4 

e dirige-se para a sua mesa dois. O Tomás (4,6) pega a seguir noutra folha branca A4 e 

dirige-se para a mesa quatro. A Adriana (4,1) volta ao armário e tira uma folha branca 

A4 do armário. A Daniela (3,4) está de joelhos a arrumar a sua capa na prateleira 

inferior do armário.» D.E. 2.130 (p. 36) 
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«A Jéssica 1 (3,9) regressa ao seu lugar com uma folha branca A4 e com o lápis grosso 

amarelo começa a desenhar. O Fábio (5,1) fecha a sua capa e estica-se sobre a mesa 

para arrumar o marcador grosso amarelo no copo que está ao meio da mesa, ao colocar 

o marcador o copo desequilibra-se e cai, o Fábio (5,1) pega no copo dos marcadores 

grossos com a mão esquerda e com a mão direita coloca o marcador grosso amarelo 

dentro do copo.» D.E. 2.197 (p. 42) 

 

«A Emília (4,1) está no armário a tirar uma folha branca A4. O Miguel (5,9) está de 

joelhos, em frente do armário a arrumar a sua capa, a Leonor retira uma folha branca 

A4, o Carlos (5,6) baixa-se para arrumar a sua capa no armário e a Dália (4,9) está à 

espera para retirar uma folha branca A4 do armário.» D.E. 2.225 (p. 45) 

 

As crianças do género feminino revelam entre si a existência de habilidades 

sociais de comunicação, habilidades sociais assertivas de enfrentamento e habilidades 

sociais de trabalho, uma vez que quando uma criança do género feminino solicita 

material para a realização da atividade proposta pelo adulto, perante este pedido, outra 

criança do mesmo género colabora na obtenção do material, dando-o para que a que 

necessita do material, possa desenvolver e concluir a atividade. 

 

«A Emília (3,11) estica-se sobre a mesa para chegar ao copo dos marcadores grossos e 

diz: “Preciso do amarelo”.Quando faz isso, a Dália (4,6) bate-lhe com o seu dossier na 

cabeça duas vezes seguidas, a Emília (3,11) não reage. A Jéssica 1 (3,9) levanta-se e 

diz: “Amarelo tenho eu.” Quando a Emília (3,11) retira o marcador grosso amarelo, a 

Dália (4,6) bate-lhe novamente com o seu dossier na cabeça duas vezes seguidas, a 

Emília (3,11) não reage.» D.E. 2.198 (p. 42) 

 

Mas não é só com crianças do mesmo género que as crianças do género 

feminino apresentam habilidades sociais de trabalho, elas também as demonstram para 

com outras crianças do género masculino, ao ajudarem na arrumação do material no 

local apropriado, o que revela coordenarem e distribuírem tarefas para ajudarem os 

colegas. 

 

«A Emília (3,11) está de pé atrás do Fábio (5,1), a vê-lo preencher o seu quadro do 

tempo. A seguir, coloca-se no lado esquerdo do Fábio (5,1) e diz-lhe: “Eu sou teu 

amigo Fábio”. O Fábio (5,1) tinha o marcador grosso vermelho na mão esquerda e o 

marcador amarelo na mão direita, o Fábio (5,1) levanta a mão esquerda para o ar, 

baixa-a e dá o marcador grosso vermelho à Emília (3,11), que assim que pega nele, se 
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dirige para junto da sua capa, que estava fechada na mesa, coloca o marcador grosso 

vermelho no copo que estava do lado esquerdo da capa.» D.E. 2.191 (p. 41) 

 

De referir que as crianças do género feminino além de apresentarem possuir 

habilidades sociais de trabalho também apresentaram ter habilidades sociais de 

expressão de sentimento positivo, uma vez que vão ajudar as crianças do género 

masculino que apresentam dificuldades em arrumar o material individual, mesmo que a 

criança do género masculino não solicite ajuda, as crianças do género feminino vão 

ajudar a resolver, a solucionar o problema, revelando a sua solidariedade através da 

ajuda. 

 

«A Daniela (3,4) vira-se para trás a olhar para o Francisco (4,9) que tira a sua capa que 

está na prateleira inferior do armário e coloca-a ao lado da capa da Adriana (4,1), o 

Francisco (4,9) põe-se de joelhos no chão empurrando-a, olha para a Educadora e 

continua a empurrar. A Emília (3,11) que se encontra com o Francisco (4,9), dá a volta 

por trás dele, toca na capa que se encontra na prateleira inferior do lado esquerdo da 

capa do Francisco (4,9) e vai ajudá-lo, empurrando com força a capa do Francisco 

(4,9).» D.E. 2.138 (p. 37) 

 

Não são só as crianças do género feminino que apresentam habilidades sociais 

de trabalho e habilidades sociais de expressão de sentimento positivo; tanto as crianças 

do género masculino como as crianças do género feminino apresentam habilidades 

sociais de trabalho ao ajudarem outra criança do género feminino a resolver e a 

preencher a tabela de dupla entrada do tempo; assim como apresentam habilidades 

sociais de expressão de sentimento positivo, ao manifestarem a sua solidariedade para 

com crianças que apresentam dificuldades ao nível do raciocínio lógico envolvido na 

atividade. 

 

«Na mesa dois, o Fábio (5,1) e a Leonor (4,0) que já estavam a fazer seu desenho vão 

ajudar a Emília (3,11) a preencher o seu mapa do tempo e regressam ao seu lugar. 

O Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu quero 

pele mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores 

grossos que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele.» D.E. 2.209 (p. 43) 

 

No que se refere à existência de comportamentos sociais semelhantes nas 

crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância, verifica-se que na entrevista que 
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a opinião das educadoras é é diferenciada uma da outra, MT considera esses 

comportamentos sociais semelhantes estão relacionados com a atitude que a educadora 

tem para com o grupo de crianças; no entanto, para TR os comportamentos sociais das 

crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância são semelhantes e explica que 

esse comportamento está relacionado com o contexto e as vivências diárias, que são as 

mesmas. 

 

«Sim, tendo em conta que a área do desenvolvimento da formação pessoal e social é 

uma área que é sempre contemplada na minha sala no primeiro período letivo, portanto 

as regras que estabelecem e todo o trabalho que se desenvolve é na base de rotinas e 

regras que são da sala, mas também são de todos, mas que essencialmente tentam 

responder e tentam minorar os problemas existentes nas relações entre as crianças e os 

adultos por isso, acho que ao longo, depois dos 3 anos, porque quase todos passam por 

lá 3 anos, quando chegam ao fim o comportamento social aproxima-se, não quer dizer 

que seja semelhante totalmente, muitas vezes aproxima-se e realmente é verdade 

porque ainda, vou-te contar aqui um à parte que é engraçado, ainda ontem foi uma mãe 

que foi buscar a avaliação do menino que é nossa colega do 1º Ciclo e foi com o filho a 

outra escola perto da minha, aí a uns 10Km’s e a colega, nossa colega Educadora, o 

menino estava a falar com ela e ela disse, vou apostar, a tua educadora é fulana, porque 

tem a ver com os adultos, é porque é que sabe? Porque estou a ver as perguntas que 

faço e como tu respondes, portanto tem a ver também com o tipo de trabalho que se 

desenvolve que ela conhece, e pronto viu se calhar por qualquer motivo, não é.» E. 

MT.43 (p. 98) 

 

«Sim, algumas vezes têm, porque afinal é a realidade que conhecem, é a realidade que 

com que se confrontam no dia a dia é natural que os comportamentos sociais sejam 

semelhantes já que é com aquilo que convivem, o que veem no seu dia a dia no seu 

contexto, é provável que esses comportamentos até de algum modo sejam semelhantes, 

mas não quer dizer que sejam iguais.» E. TR.48 (p. 107) 

 

A educadora TR foi a única que alterou a sua opinião, uma vez que a educadora 

MT manteve a sua opinião, tendo passado a haver uma convergência na opnião das 

educadoras que consideram que os comportamentos sociais das crianças são 

freequentemente semelhantes aos dos seus pares no Jardim de Infância. 

 

«As crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm muitas vezes 

comportamentos sociais semelhantes.» Q30 MT.4 
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«As crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm muitas vezes 

comportamentos sociais semelhantes.» Q30 TR.4  

 

Verifica-se que tanto as crianças do género feminino como as crianças do 

género masculino apresentam habilidades sociais de trabalho e habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento ao ajudarem outras crianças do género masculino na 

realização da atividade, quando estas têm dificuldade em concretizá-la, em 

compreender e preencher corretamente o que é pedido para a realização da atividade, 

confirmando e incentivando as outras crianças a realizarem a atividade; além disso, 

também as ajudam na arrumação do material individual (dossier), dando-lhes instruções 

sobre como devem proceder, para posteriormente se dirigirem ao local onde devem 

colocar os dossiers individuais, o que revela a existência nas crianças de habilidades 

sociais. De referir que as crianças de ambos os géneros ajudam outras crianças 

independentemente do género. 

 

«Na mesa redonda inferior direita, designada por mesa um está a Sofia (4,8), o João 

(4,2), o Miguel (5,7) e a Dália (4,6). A Sofia (4,8) está a ajudar o João (4,2), a procurar 

o quadro do tempo da sua capa, o Miguel (5,7) vai ajudar também. Assim que o 

encontram, tanto a Sofia (4,8) como o Miguel (5,7), indicam ao João (4,2) o local exato 

onde deve desenhar o sol, pois estava bom tempo e sol nesse dia. A Sofia (4,8) fica a 

ver o João (4,2) a desenhar o sol, a seguir senta-se na sua cadeira que se situa do lado 

direito do João (4,2), tira o marcador fino cor-de-rosa, volta a colocá-lo no copo, pega 

no copo.» D.E. 2.193 (p. 41) 

 

«O Miguel (5,7) dirige-se junto da Leonor (4,0), com o seu dossier fechado em cima da 

sua cabeça e pergunta à Leonor (4,0): “Já fizeste?”. A Leonor (4,0) que tinha o 

marcador grosso laranja na mão direita, coloca-o na boca e aponta com o dedo. O 

Miguel (5,7) responde-lhe: “É mesmo aí!”.» D.E. 2.195 (p. 41) 

 

«O Miguel (5,7) pousa o seu dossier na mesa e ao mesmo tempo que diz: “Agora pões 

isto aqui. Vá”, colocando a mão nas folhas que estão no dossier, no seu lugar; ao 

mesmo tempo que a Leonor (4,0) também as coloca, ajudando-a a fechar a capa, a 

Leonor (4,0) continua com o marcador grosso laranja na boca. A Leonor (4,0), ao 

fechar a capa, a capa toca-lhe no marcador que está na boca e este cai dentro da capa, a 

Leonor (4,0) apanha-o e atira-o para cima da mesa, levanta-se; o Miguel (5,7) pega na 

sua capa e dirige-se para o armário para colocar lá o dossier. A Leonor (4,0) pega no 

seu dossier e coloca-o em cima da cabeça, indo atrás do Miguel (5,7).» D.E. 2.196 (p. 

42) 
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Contudo, nem todas as crianças do género masculino aceitam ou solicitam a 

ajuda de outros colegas do género masculino ou do género feminino, preferindo 

procurar o adulto para que este confirme o seu raciocínio lógico-matemático envolvido 

na atividade proposta pelo adulto. 

 

«O Fábio (5,1) olha para a Educadora e diz: “Teresa, é aqui?”, tendo o dedo indicador 

sobre o sol desenhado e no respetivo dia da semana. A Educadora faz um sinal 

afirmativo com a cabeça. O Fábio (5,1) coloca as outras folhas do dossier no lugar, para 

fechá-lo. A Jéssica 1 (3,9) termina de preencher o quadro do tempo do seu dossier, 

coloca as folhas no lugar, fecha a capa, levanta-se e vai colocar a capa no armário. A 

Emília (3,11) está a tentar fechar o seu dossier.» D.E. 2.194 (p. 41) 

 

Não são só as crianças do género masculino que não aceitam ou solicitam a 

ajuda de outros colegas, acontecendo o mesmo com as crianças do género feminino que 

preferem pedir ajuda ao adulto quando têm dificuldade em realizarem a atividade 

proposta pelo adulto em vez de procurarem a ajuda de crianças do mesmo género ou de 

género diferente. 

 

«A Mafalda (4,5) regressa à sua mesa, pega na capa e leva-a para junto da Celeste, a 

Celeste explica-lhe como preencher o mapa do tempo. O André (4,5) regressa à mesa 

três, senta-se e faz o seu desenho. A Mafalda (4,5) regressa à mesa três, pousa a capa 

em cima da mesa, senta-se, retira um marcador e preenche o quadro do tempo.» D.E. 

2.206 (p. 43) 

 

Outra habilidade social existente nas crianças de ambos os géneros, foi a 

habilidade social de comunicação. Tanto as crianças do género feminino como as 

crianças do género masculino apresentam habilidades sociais de comunicação ao 

dialogarem entre si, o que revela a existência de um modelo educativo tanto ao nível da 

família como ao nível pedagógico que proporciona a existência de habilidades sociais 

masculinas.  

 

«A Jéssica 1 (3,9) inclinou-se sobre a mesa e está a conversar com a Emília (3,11), a 

Leonor (4,0) também responde e conversam as três entre si.» D.E. 2.213 (p. 43) 

 

«Na mesa três, o André (4,5) e o Carlos (5,3) conversam entre si, o André (4,5) chega a 

sua folha de desenho para junto do Carlos (5,3), para este ver o seu desenho. A Mafalda 

(4,5) chega com uma folha branca A4, retira um marcador do copo, senta-se e tira a 
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tampa do marcador. Levanta-se e vai-se sentar na cadeira a seguir, junto do André (4,5). 

O André (4,5) levanta a folha para ela a ver e diz-lhe: “Olha, Olha”. A Mafalda (4,5) 

abana a cabeça afirmativamente. O André (4,5) volta a desenhar, o Carlos (5,3) observa 

o desenho que o André (4,5) está a fazer.» D.E. 2.214 (p. 43) 

 

Quando uma criança do género masculino solicita ajuda na procura de uma 

determinada cor que necessita para a concretização da sua atividade individual 

(desenho), revelando possuir habilidades sociais de comunicação e habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento, as crianças do género feminino procuram ajudar a criança 

do género masculino que solicitou o material revelando a existência de habilidades 

sociais assertivas de enfrentamento, habilidades sociais empáticas e habilidades sociais 

de trabalho. 

 

«O Tomás (4,10) diz: “Alguém pode-me dar as cores?” e bate em simultâneo com o 

marcador em cima da mesa várias vezes. A Daniela (3,6) estava a escolher um 

marcador fino no copo que está à sua esquerda. O Tomás (4,10) pega no copo dos 

marcadores grossos que está à sua direita, fica com o marcador amarelo grosso na sua 

mão esquerda enquanto procura outra cor; seguidamente, com o marcador na mão e 

utilizando o dedo polegar e o dedo indicador levanta o copo, dois marcadores ao 

mesmo tempo e diz: “Alguém me pode dar o azul?” A Daniela (3,6) pergunta-lhe: 

“Azul?” O Tomás (4,10) repete: “Azul” A Daniela (3,6) retira um marcador e pergunta-

lhe: “Este?” O Tomás (4,10) abana a cabeça negativamente e continua à procura no 

copo dos marcadores grossos.» D.E. 2.223 (p. 44) 

 

«A Daniela (3,6) volta a repetir a pergunta ao mesmo tempo que lhe mostra um 

marcador: “Este?”. E levanta-se para ir para o copo dos marcadores grossos ajudar o 

Tomás (4,10) a procurar e volta a sentar-se na sua cadeira a procurar nos marcadores 

finos.» D.E. 2.224 (p. 44) 

 

As habilidades sociais de comunicação encontram-se presentes em crianças do 

género feminino que interagem com a criança do género masculino sentada ao seu lado, 

sobre os progressos e aquisições obtidas, levando a que outras crianças do género 

feminino e a própria criança do género masculino, a fazerem um comentário sobre as 

suas capacidades e progressões, como se verifica as relações sociais que se criam são 

coconstruídas a partir de interações. 
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«A Jéssica 1 (3,8) que continua de pé apoiada na mesa diz para o Fábio (5,0):”Olha! Já 

sei fazer o sol!” A Emília (3,11) diz para o Fábio (5,0): “Sei fazer o céu e a chuva”. A 

Jéssica 1 (3,8) levanta o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» D.E. 2.158 (p. 

38) 

 

«O Fábio (5,0) olha para o desenho da Emília (3,11), levanta, levanta a sua folha de 

desenho com a mão esquerda enquanto segura no marcador azul com a mão direita e 

diz: “A chuva”, pousa a folha e continua a desenhar.» D.E. 2.159 (p. 38) 

 

Apesar de as crianças do género feminino apresentarem habilidades sociais de 

comunicação, não significa que as crianças do género masculino sejam sempre 

recetivas, uma vez que também as ignoram como forma de indicarem que não desejam 

ser perturbadas. O ignorar o outro surge como uma forma de rejeitarem o 

estabelecimento de relações interpessoais com o outro, apesar de a criança rejeitada 

possuir habilidades sociais adequadas. 

 

«Na mesa um está o Miguel (5,7), o João (4,2) e a Sofia (4,8) a fazerem o seu desenho, 

a Sofia (4,8) inclina-se sobre a mesa, levanta a folha com o seu desenho e diz para o 

João (4,2) e para o Miguel (5,7): “Olhem lá”, mas eles continuam a fazer os seus 

desenhos, sem terem olhado. A Sofia (4,8) levanta-se e retira o copo dos marcadores 

grossos para junto de si.» D.E. 2.207 (p. 43) 

 

«O João (4,2) e o Miguel (5,7) continuam a desenhar sem desviarem o olhar dos seus 

desenhos.» D.E. 2.208 (p. 43) 

 

Também foi observado que as crianças do género feminino tentam estabelecer 

um diálogo com as crianças do género masculino, chamando-lhes pelo nome, o que 

revela terem habilidades sociais de comunicação; contudo, a presença física do adulto 

muito próxima, desencoraja-as, fazendo com que continuem a realizar a atividade que 

estão a desenvolver. 

 

«A Mafalda (4,4) e a Adriana (4,1) estão na mesa três a fazerem cada uma o seu 

desenho individual, a Mafalda (4,4) olha para o Francisco (4,9) da mesa dois, vira a 

cabeça a acompanhá-lo e diz em voz alta: “Francisco”, olha para a Educadora e 

continua a fazer o seu desenho.» D.E. 2.141 (p. 37) 
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As crianças do género masculino e do género feminino não apresentam apenas 

habilidades sociais de comunicação para com outras crianças da sala, também as 

revelam para com o adulto, após terem concluído a sua atividade (desenho), para que 

este aprove a sua realização e confirme o fim da atividade. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, pega no seu desenho com as duas mãos, coloca-o à sua 

frente e mostra-o aos que estão na mesa. O Tomás (4,6) levanta-se, dirige-se para a 

Educadora e diz: “Teresa, já fiz!”» D.E. 2.171 (p. 39) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, com as mãos a segurarem na folha do desenho, virada 

para a educadora, a mostrar-lhe o seu desenho e diz: “Teresa já fiz!” A educadora diz-

lhe: “O nome? Vai buscar o nome”. A Jéssica 1 (3,8) diz: “Vou fazer o nome.” A 

Leonor (3,11) diz: “Olha lá que nuvem tão grande.”» D.E. 2.174 (p. 39) 

 

As crianças do género masculino também interagem com o adulto para lhe 

descreverem e explicarem o que estão a desenhar, apesar de o poderem ter feito com 

outras crianças do mesmo género ou género diferente, o que revela que a perspetiva do 

adulto é de extrema importância para a continuação da atividade, sendo um incentivo 

para a continuação e conclusão da mesma. 

 

«O Miguel (5,6) diz do seu lugar, para a educadora, enquanto levanta o seu desenho 

para ar com as duas mãos: “Teresa, olha lá uma árvore”. A educadora responde-lhe: 

“Sim”. O Miguel (5,6): “É uma laranjeira. É laranja”. Pousa a folha na mesa e continua 

a desenhar.» D.E. 2.173 (p. 39) 

 

De referir também que as crianças do género feminino revelam apresentar 

habilidades sociais de enfrentamento para com outras crianças do género masculino ao 

darem o material que a outra criança pediu e necessita para desenvolver o seu trabalho 

individual (desenho). O pedir, o ajudar, o colaborar, o partilhar, revelam a existência de 

competências sociais positivas, o que pressupõe um modelo educativo familiar e a 

existência de um trabalho pedagógico na Área da Formação Pessoal e Social. 

 

«Na mesa dois, o Fábio (5,1) e a Leonor (4,0) que já estavam a fazer seu desenho vão 

ajudar a Emília (3,11) a preencher o seu mapa do tempo e regressam ao seu lugar. O 

Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu quero pele 
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mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores grossos 

que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele.» D.E. 2.209 (p. 43) 

 

Contudo, as crianças do género feminino também interagem com outras crianças 

do mesmo género que estão a realizar a atividade individual do desenho, dando-lhes 

sugestões para enriquecerem a apresentação; porém, essas sugestões são rejeitadas, por 

considerarem que não se encontram adequadas ao que desejam representar 

graficamente. Ambas as crianças do género feminino apresentam habilidades sociais 

assertivas de enfrentamento, uma por manifestar a opinião, por interagir com a colega, 

a outra por discordar, por recusar a sugestão; existindo também habilidades sociais de 

comunicação nas crianças do género feminino, uma vez que existe um diálogo entre 

ambas. 

 

«A Daniela (3,6) diz: “Aqui, aqui. Joana faz uma casa aqui”. E aponta para a folha onde 

está a desenhar. A Joana (3,5) responde: “Mas a minha está bem aqui”, e continua a 

desenhar.» D.E. 2.222 (p. 44) 

 

As crianças do género masculino e do género feminino enquanto realizam a 

atividade proposta pelo adulto (desenho), inventam entre si uma brincadeira na qual 

associam uma cor a si mesmos e a cada elemento, incluindo também o adulto/ educador, 

verifica-se assim que o brincar permite à criança o desenvolvimento de funções 

psicossociais e afetivas necessárias para o seu desenvolvimento. O brincar potencia o 

desenvolvimento, uma vez que a criança aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende a 

conviver e, sobretudo, aprende a ser. Para além de estimular a curiosidade, a 

autoconfiança e a autonomia, proporcionando também o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção; através da brincadeira, as 

crianças ultrapassam a realidade, transformando-a através da imaginação. 

 

«A Leonor (4,1) olha para a Educadora e sorri, a seguir olha para a Emília (4,1) que 

está a tirar um marcador grosso e tira o amarelo. O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): 

“Tu és vermelha” A Leonor (4,1) diz para o Fábio (5,3): “Tu és vermelho” O Fábio (5,3) 

diz para a Leonor (4,1): “Tu és azul”» D.E. 2.250 (p. 47) 

 

«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Eu sou verde” O Fábio (5,3) aponta para a 

Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és vermelha” O Fábio (5,3) para a Leonor (4,1) diz: “Tu és 

azul” e para a Emília (4,1) diz: “Vermelha”» D.E. 2.251 (p. 48) 
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«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Não, tu és verde”. A Leonor (4,1) aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és verde” O Fábio (5,3) fica a olhar para a Educadora, 

aponta com o dedo indicador da mão direita e diz: “Olha a Teresa, olha a Teresa” A 

Emília (4,1) diz: “Já vi!”» D.E. 2.252 (p. 48) 

 

«A Emília (4,1) diz: “Olha a professora! Olha a professora ali” e olha para o Fábio (5,3). 

O Fábio (5,3) diz: “A Teresa é cinzenta” A Leonor (4,1) responde: “A Teresa é cor de 

laranja” A Jéssica 1 (3,9) diz: “A Teresa é verde”» D.E. 2.254 (p. 48) 

 

Através do brincar a criança apropria-se dos códigos culturais e dos papéis 

sociais e é através do brincar que a criança vivência diferentes papéis existentes na 

sociedade como o bêbado. De acrescentar que a escola surge como um espaço de 

construções sociais, no qual as crianças fazem as representações sociais que existem 

sobre os homens e as mulheres; uma vez que a socialização da criança é feita através da 

brincadeira, pode-se considerar que existe uma brincadeira social, pois as crianças 

reproduzem o que ouvem e o que veem, reconstruindo ativamente os valores e as 

convenções em que estão inseridas como membros de um grupo social e criam regras, 

significados compartilhados, assim como recursos de comunicação característicos da 

interação social humana. As crianças expressam o que teriam dificuldades em realizar 

através do uso da palavra. Mas as brincadeiras das crianças não são apenas recordações 

do que veem os adultos fazerem, elas nunca reproduzem de forma absolutamente igual 

ao sucedido na realidade, o que acontece é uma transformação criadora do 

percecionado para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e 

inclinações da própria criança, ou seja, uma reinvenção da realidade. 

 
«Na mesa um, a Sofia (4,11) e o Miguel (5,9) estavam a rir um para o outro, quando se 

aperceberam que a Educadora estava a olhar para eles, pararam e ficaram a olhar para a 

Educadora. A Sofia (4,11) põe a mão à frente da boca. A seguir, o Miguel (5,9) abre a 

boca e diz: “Teresa!” A Sofia (4,11) abre a boca e põe a língua de fora. O Miguel (5,9) 

começa a deslizar pela cadeira abaixo até cair no chão. A Sofia (4,11) diz: “Olha o 

bêbado!” O Miguel (5,9) levanta-se, senta-se na sua cadeira e ri, torna a deslizar até ao 

chão. A Sofia (4,11) ajuda-o a levantar. O Miguel (5,9) senta-se na cadeira.» D.E. 2.256 

(p. 48) 

 

As crianças do género masculino através da interação com os seus parceiros 

sociais, envolvem-se num processo de significação delas próprias; assim, a criança 
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reconstrói experiências adquiridas em determinados espaços físicos, inventando 

cenários novos para exercer o seu faz-de-conta e criando novas funções para os objetos. 

 

«Na mesa um, o João (4,2) conta o seu desenho ao Miguel (5,7): “…depois este camião 

do lixo entra aqui para as ruas “amarelas”” Miguel (5,7): “E não fazes um camião, 

carregado cheio de palha?” O João (4,2) diz: “Não” e abana a cabeça a dizer que não. O 

Miguel (5,7): “Um carro com palha, com muita palha e vaca” e abre os braços para o 

lado. O João (4,2) responde: “Não” e abana a cabeça negativamente. O Miguel (5,7) 

pega no seu marcador e tanto ele como o João (4,2) continuam a desenhar.» D.E. 2.217 

(p. 44) 

 

Também se verificou que as crianças do género masculino utilizam a 

imaginação e a criatividade para captarem o interesse das crianças do género feminino, 

dando início a um diálogo, o que pressupõe a existência de habilidades sociais 

adequadas, que refletem o modelo educativo parental como o modelo pedagógico 

adotado pelo educador. 

 

«A Daniela (3,6) olha para a Educadora, levanta-se com o marcador verde escuro na 

mão e diz: “A tampa desta?” A Educadora responde-lhe: “Essa é verde. A tampa não 

sei, procura-a, penso que caiu aí dentro.” O Tomás (4,10) ajuda a Daniela (3,6) a 

procurar a tampa e encontra no copo dos marcadores finos, o marcador azul com 

tonalidade clara que pretendia e diz: “Vou fazer uns bigodes” e desenha uma espécie de 

nuvem, a Daniela (3,6) inclina-se para ver o desenho, a seguir o Tomás (4,10) diz para 

a Daniela (3,6): “Queres ver uns bigodes?” A Daniela (3,6) inclina-se para ver a folha 

do desenho do Tomás (4,10).» D.E. 2.227 (p. 45) 

 

«O Tomás (4,10) coloca a tampa no marcador e acrescenta: “Com o amarelo” e coloca 

o marcador no copo e procura o marcador de cor amarela e diz: “Vou fazer uns bigodes 

com o amarelo”. A Daniela (3,6) senta-se na sua cadeira. A Daniela (3,6) responde ao 

Tomás (4,10): “Mim não” e retira o marcador fino vermelho. O Tomás (4,10) diz: 

“Olha os bigodes! Queres ver?” A Daniela (3,6) olha para a folha de desenho do Tomás 

(4,10), enquanto ele desenha, e a seguir continua a fazer o seu desenho. O Tomás (4,10) 

diz para a Daniela (3,6): “Olha lá os bigodes!” A Joana (3,5) diz para o Tomás (4,10): 

“Deixa lá ver!” O Tomás (4,10) mostra o seu desenho à Joana (3,5).» D.E. 2.228 (p. 45) 

 

«Na mesa quatro, o Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Mas não é com o amarelo” 

e arruma o marcador grosso amarelo no copo e pergunta:”Há vermelho aqui?” e 
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responde logo de imediato: “Há”, porque encontrou o marcador grosso vermelho que 

retira de imediato.» D.E. 2.233 (p. 45) 

 

«A Daniela (3,6) levanta-se da cadeira para ajudar o Tomás (4,10) a procurar, mas não 

foi necessário e responde-lhe: “É este!”, volta para o seu lugar. O Tomás (4,10) diz para 

a Daniela (3,6): “Agora queres ver o bigode?”» D.E. 2.234 (p. 46) 

 

Mas as crianças do género feminino utilizam igualmente a imaginação e a 

criatividade como as crianças do género masculino, para captarem o interesse, a 

atenção das crianças do género masculino. 

 

«O Fábio (5,3) diz para a Jéssica 1 (3,9): “Está feio! Está feio!” e pergunta à Leonor 

(4,1): “Isto está feio?” A Leonor (4,1) inclina-se mais para ver o trabalho da Jéssica 1 

(3,9). A Jéssica 1 (3,9) continua a desenhar, ignorando o Fábio (5,3), todos continuam a 

desenhar. A Leonor (4,1) senta-se corretamente na cadeira e faz o seu desenho na sua 

folha. A Emília (4,1) diz: “Vou fazer um comboio” O Fábio (5,3) repete tipo pergunta: 

“Comboio?”» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

Além disso, as crianças do género feminino utilizam a provocação como forma 

de captarem o interesse das outras crianças tanto do género feminino como do género 

masculino, sendo esta uma maneira de iniciarem um diálogo; contudo, existem crianças 

do género feminino que discordam e outras que as ignoram como forma de rejeição, por 

não concordarem com a estratégia, pode-se verificar que a existência de diferentes 

modelos educativos familiares dá origem a diferentes tipos de interação entre as 

crianças. 

 

«A Emília (4,1) diz para a Leonor (4,1): “A Leonor sabe que é bebé” A Leonor (4,1): 

“Eu não sou bebé não” A Emília (4,1): Ainda és pequena” O Fábio (5,3) aponta para a 

Emília (4,1) e diz: “Tu és grande”, aponta para a Leonor (4,1) e diz: “grande”, aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “pequena” A Jéssica 1 (3,9) ignora-os, não respondendo, 

continuando a fazer o seu desenho. A Emília (4,1) ri-se. A Leonor (4,1) aponta com o 

marcador para si, a seguir aponta com o marcador para a Emília (4,1) e depois para o 

Fábio (5,3) e diz: “Nós somos grandes, grande, grande e grande”» D.E. 2.243 (p. 46) 

 

«O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” A Leonor (4,1) aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” O Fábio (5,3) aponta com a mão na Emília (4,1) 

e diz: “Olha, tu és grande”, aponta para si e diz: “grande”, aponta para a Leonor (4,1) e 

diz: “grande” e aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena”» D.E. 2.244 (p. 47) 
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«A Emília (4,1) aponta com o marcador para o desenho da Jéssica 1 (3,9) e diz: 

“Olha …” A Jéssica 1 (3,9) continua a ignorá-los, sem responder e a fazer o seu 

desenho.» D.E. 2.245 (p. 47) 

 

«A Leonor (4,1) pega na sua folha de desenho com a mão esquerda e levanta-a, para 

mostrar o seu ao Fábio (5,3), a seguir chama pelo Fábio (5,3): “Fábio, Fábio” O Fábio 

(5,3) responde-lhe enquanto aponta com o dedo indicador esquerdo para a sua mão: 

“Olha lá um risco aqui” A Leonor (4,1) pousa a folha, levanta a mão esquerda e com o 

dedo indicador direito aponta para a mão e diz: “Olha lá”» D.E. 2.246 (p. 47) 

 

De referir que as crianças do género masculino como as crianças do género 

feminino utilizam o brincar como um meio de fazerem aprendizagens (contagem), 

utilizando os recipientes de cada mesa de atividades, verificando-se assim que qualquer 

material é utilizado pela criança, sendo-lhe atribuído uma função, de acordo com os 

significados implícitos nos papéis e ações. 

 

«O Fábio (5,3) olha para outra mesa, a mesa três, enquanto põe a mão direita no copo 

dos marcadores, sem olhar para eles, estica o braço esquerdo e aponta com o indicador 

e diz: “Um, dois, três, quatro” e continua a olhar para a mesa três. O André (4,8) está a 

contar com o Carlos (5,6) o número de recipientes com material: “Um, dois, três, quatro, 

cinco”. O Carlos (5,6) diz para o André (4,8): “Um, dois, três” O André (4,8) responde-

lhe: “Não é nada”.» D.E. 2.239 (p. 46) 

 

«Na mesa um, a Sofia (4,11) começa a contar os recipientes de outra mesa, tendo um 

lápis de cera na mão direita, estica o braço e diz: “Ali estão um, dois, três, quatro e ali 

um, dois, três, quatro, cinco; um, dois, três, ali estão três”» D.E. 2.240 (p. 46) 

 

Já as crianças do género feminino estabelecem relações interpessoais com outras 

crianças do género masculino, utilizando os materiais de expressão plástica, 

transformando-os em brinquedos, para fazerem comparações quanto à forma e à cor do 

material, dando origem a uma brincadeira musical. A criança transforma a função dos 

objetos para atender aos seus desejos; verifica-se que o brincar está presente no 

desenvolvimento da criança, transmite e ressignifica a cultura da criança, encontra-se 

em crianças de ambos os géneros, de contextos culturais, sócio-económicos e 

educativos diversos. No entanto, apesar de a brincadeira ser universal na espécie 

humana, existem aspetos que podem influenciar o brincar como o espaço físico, os 
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brinquedos que utilizam, o tempo que têm para brincar, as influências familiares, a 

cultura onde estão inseridas. 

 

A brincadeira além de promover o desenvolvimento global das crianças, 

incentiva a interação entre pares, a resolução construtiva de conflitos e a formação de 

um cidadão crítico e reflexivo; existem também outras crianças do género masculino 

que consideram o comportamento das crianças do género oposto inadequado, fazendo 

com que estas adotem uma postura correta e cumpram as regras da sala, previamente 

estabelecidas para aquele período de tempo e espaço. 

 

«O Miguel (5,7) acaba por ir retirar um marcador fino preto e começa a desenhar na sua 

folha branca A4. A Sofia (4,8) tira um marcador fino vermelho do copo estica a mão 

esquerda com o marcador fino vermelho na direção do João e diz: “Encarnado” e 

começa a cantarolar “ki-ki-ki-ki-ki”» D.E. 2.203 (p. 42) 

 

«O João (4,2) que estava a desenhar com um marcador fino vermelho, levanta a cabeça 

e ao ver a Sofia (4,8) com um marcador igual ao seu, coloca o marcador que está na sua 

mão esquerda junto do marcador que a Sofia (4,8) tinha na mão e repete também “ki-ki-

ki-ki-ki”. O Miguel (5,7) diz: “A Sofia está a fazer parvoíces”. A Sofia (4,8) pousa o 

marcador fino vermelho no respetivo copo, o João (4,2) continua a desenhar, assim 

como a Sofia (4,8) com o seu marcador grosso azul claro.» D.E. 2.204 (p. 42) 

 

De referir também que as crianças do género feminino gostam de observar os 

comportamentos, tanto de crianças do género masculino como de crianças do género 

feminino. 

 

«A Daniela (3,4) vira-se para trás a olhar para o Francisco (4,9) que tira a sua capa que 

está na prateleira inferior do armário e coloca-a ao lado da capa da Adriana (4,1), o 

Francisco (4,9) põe-se de joelhos no chão empurrando-a, olha para a Educadora e 

continua a empurrar. A Emília (3,11) que se encontra com o Francisco (4,9), dá a volta 

por trás dele, toca na capa que se encontra na prateleira inferior do lado esquerdo da 

capa do Francisco (4,9) e vai ajudá-lo, empurrando com força a capa do Francisco 

(4,9).» D.E. 2.138 (p. 37) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) levanta-se, olha para o Fábio (5,1), a seguir olha para a Leonor 

(4,0).» D.E. 2.192 (p. 41) 
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Já as crianças do género masculino preferem observar as produções (desenhos) 

realizadas por outras crianças do mesmo género, assim como as produções (desenhos) 

realizadas por crianças do género feminino, o que revela um interesse em saberem o 

que as crianças do mesmo género e de género diferente representam graficamente no 

seu trabalho individual (desenho). 

 

«O Tomás (4,6) continua à procura do marcador que pretende, segurando com a mão 

esquerda no copo dos marcadores grossos, levantando os marcadores e voltando a 

colocá-los no copo, gira o copo para a direita e para a esquerda, passa com o dedo 

indicador esquerdo por cima da palavra marcador que se encontra escrita no copo, olha 

para o desenho da Daniela (3,4) e para o desenho da Joana (3,2), volta a procurar um 

marcador, tira o cinzento, olha para ele e volta a colocá-lo no copo.» D.E. 2.142 (p. 37) 

 

«Na mesa um, o João (4,2) observa o desenho que o Miguel (5,7) está a fazer, chega-se 

para junto do braço direito do Miguel (5,7) para ver melhor e continua a fazer o seu 

desenho. O Miguel (5,7) cheira o seu marcador e diz: “Blhara, cheira mal”, dá a cheirar 

ao João (4,2) e ambos continuam a desenhar.» D.E. 2.211 (p. 43) 

 

Contudo, a observação das produções (desenhos) realizados pelos colegas não é 

uma característica única das crianças do género masculino, uma vez que as crianças do 

género feminino também gostam de observar os trabalhos de outras crianças de género 

diferente, assim como do género feminino. 

 

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e olha para o desenho do Francisco (4,9).» D.E. 2.145 (p. 

37) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e estica o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» 

D.E. 2.160 (p. 38) 

 

«A Joana (3,2) vê o Tomás (4,6) a fazer o seu desenho. O Tomás (4,6) coloca a tampa 

no marcador, põe o no copo e retira o marcador cor-de-rosa.» D.E. 2.166 (p. 39) 

 

Por outro lado, as crianças do género feminino quando pretendem interagir com 

outras crianças do mesmo género ou com crianças de género diferente, elevam o 

trabalho que estão a realizar (desenho), para que fique mais visível, para que os outros 

observem e lhes deem uma opinião, revelando a presença de habilidades sociais de 

comunicação e habilidades sociais assertivas de enfrentamento. 
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«A Daniela (3,4) segura o seu desenho com as duas mãos na sua frente e vai mostrar a 

todos, à mesa dois, a Emília (3,11) diz em voz alta: “Olha, olha o da Daniela! Está 

bonito?”. O Fábio (5,0) diz: “Está giro”.» D.E. 2.186 (p. 41) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, pega no seu desenho com as duas mãos, coloca-o à sua 

frente e mostra-o aos que estão na mesa. O Tomás (4,6) levanta-se, dirige-se para a 

Educadora e diz: “Teresa, já fiz!”» D.E. 2.171 (p. 39) 

 

«A Emília (4,1) pega na sua folha de desenho, levanta-a e põe-a ao nível da cara do 

Fábio (5,3) e diz-lhe: “Olha lá! Está giro?” O Miguel (5,9) dirige-se à Educadora: 

“Teresa, olha lá! Sabes uma coisa? Isto é …” A Educadora: “É o quê?”» D.E. 2.241 (p. 

46) 

 

Mas a estratégia de elevar o trabalho realizado para interagir com as outras 

crianças do mesmo género ou de género diferente, não é utilizada apenas pelas crianças 

do género feminino; pois as crianças do género masculino quando desejam interagir 

com outra criança do género feminino, também elevam o trabalho que estão a realizar 

(desenho) e pedem oralmente a atenção, para que esta observe detalhadamente o 

trabalho; nesta situação encontram-se presentes habilidades sociais de comunicação e 

habilidades sociais assertivas de enfrentamento. De acrescentar que a criança do género 

masculino apresentou um interesse por estabelecer uma interação com uma criança de 

género diferente do seu, quando havia uma criança do género masculino que observava 

o desenho que estava a produzir; no entanto, a opinião da criança do género feminino 

foi mais importante que a da criança do género masculino, o que revela que a criança 

do género masculino não possuía habilidades sociais adequadas, o que fez com que 

fosse preterida, ignorada, apesar de ser do mesmo género. 

 

«Na mesa três, o André (4,5) e o Carlos (5,3) conversam entre si, o André (4,5) chega a 

sua folha de desenho para junto do Carlos (5,3), para este ver o seu desenho. A Mafalda 

(4,5) chega com uma folha branca A4, retira um marcador do copo, senta-se e tira a 

tampa do marcador. Levanta-se e vai-se sentar na cadeira a seguir, junto do André (4,5). 

O André (4,5) levanta a folha para ela a ver e diz-lhe: “Olha, Olha”. A Mafalda (4,5) 

abana a cabeça afirmativamente. O André (4,5) volta a desenhar, o Carlos (5,3) observa 

o desenho que o André (4,5) está a fazer.» D.E. 2.214 (p. 43) 

 



__________________________________    CAPÍTULO V  ___________________________________ 
 

837 

«O André (4,5) levanta a folha e chega-a junto da Mafalda (4,5) e diz-lhe: “Olha lá!” e 

volta a pousar a folha e a desenhar. O Carlos (5,3) continua a observar o desenho do 

André (4,5).» D.E. 2.215 (p. 44) 
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Tabela 26 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, no recreio, do caso 2. 

Comportamento social positivo 
 

Comportamento social negativo 

 

Jogo cooperativo: 

 

Jogo Associativo: 

- Crianças do mesmo género brincam juntas 

- Crianças de géneros diferentes brincam juntas 

- Crianças da mesma idade brincam juntas 

- Crianças de idades diferentes brincam juntas 

- Nas construções com camiões, todas as crianças da mesma idade e de idade 

diferente, do mesmo género e de género diferente têm o mesmo brinquedo 

- Nas construções com camiões, todas as crianças da mesma idade e de idade 

diferente, do mesmo género e de género diferente cantam a canção do Bob, o 

construtor 

- As crianças do género masculino nas interações que estabelecem com os 

brinquedos, com as personagens dão-lhes novos significados 

- As crianças do género feminino procuram outras crianças do mesmo género 

que tenham um brinquedo igual 

- As crianças que possuem brinquedos iguais são aceites e inseridas no grupo 

de crianças que brincam com os camiões 

- As crianças de géneros diferentes, com o mesmo brinquedo, procuram-se 

umas às outras 

- As crianças do género masculino trocam entre si os brinquedos com quem 

estão a brincar 

- As crianças do género masculino interagem com as crianças do género 

feminino, oferecendo-lhes brinquedos iguais aos que têm 

- A criança do género masculino que ofereceu um brinquedo igual à criança do 

género feminino que não aceitou, afastou-se e foi procurar outras crianças de 

ambos os géneros que estavam a brincar com brinquedos iguais 

- As crianças do género feminino interagem com outras crianças do género 

  

Jogo cooperativo: 

 

Jogo Associativo: 

- As crianças do género feminino que possuem brinquedos diferentes (roda), tentam 

interagir com o grupo de crianças que brincam com os camiões que as ignora 

- As crianças do género feminino nem sempre aceitam os brinquedos que as crianças 

do género masculino lhes oferecem, recusando-os verbalmente e ignorando a 

criança que os ofereceu, fazendo com que a criança do género masculino se afaste 

- As crianças do género feminino nem sempre aceitam os brinquedos que as crianças 

do género feminino lhes oferecem, fazendo com que a criança do género feminino 

se afaste 

- As crianças do género feminino quando veem um brinquedo que desejam numa 

criança do género feminino, tentam retirá-lo; mas, se a criança oferecer resistência, 

a criança que o tenta retirar acaba por desistir e abandonar o local 

- As crianças do género feminino quando veem um brinquedo que desejam numa 

criança do género feminino, tentam retirá-lo; mas, se a criança não oferecer 

resistência, a criança que o tenta retirar acaba por ter sucesso levando consigo o 

brinquedo para outro local 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança do 

mesmo género que não oferece resistência, uma terceira criança do género feminino 

tenta ajudar, mas sem sucesso para a que ficou sem o brinquedo 

- As crianças de ambos os géneros fazem a associação de certos movimentos corporais 

a comportamentos alcoólicos 

- A criança do género feminino, dirige-se junto da criança do género masculino, para o 

chamar à atenção para o estrago do brinquedo; contudo, a criança do género 

masculino ignora-a 

- A criança do género feminino dirige-se a um grupo de pares constituído apenas por 

crianças do género feminino para lhes contar sobre o estrago do brinquedo; todavia, 
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feminino, através da partilha de brinquedos 

- Quando brincam com os camiões, as crianças do género feminino e masculino 

comparam entre si os brinquedos 

- Através do brincar as crianças interagem com os colegas 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo a outra criança 

do mesmo género que não oferece resistência, uma terceira criança do género 

feminino tenta ajudar, mas sem sucesso para a que ficou sem o brinquedo 

- Enquanto brincam com os camiões, uma criança do género masculino 

questiona outra criança do mesmo género sobre a relação de amizade 

existente entre eles 

- As crianças de ambos os géneros fazem a associação de certos movimentos 

corporais a comportamentos alcoólicos 

- As crianças do género feminino quando são agredidas por outras crianças do 

género feminino, procuram proteção junto de um grupo formado por crianças 

do género feminino e do género masculino, de modo a que a criança que foi a 

agressora não persiga a criança que foi agredida 

-As crianças do género masculino tentam resolver os problemas que surgem 

com os brinquedos, sem procurarem o adulto 

- No jogo de rodas, quando uma criança do género feminino deseja fazer parte 

de um grupo de pares constituído apenas por crianças do género feminino que 

brincam com a roda, utiliza um brinquedo igual (roda) para que seja aceite no 

grupo 

- As crianças do género feminino trocam entre si brinquedos diferentes para 

participarem nas brincadeiras do seu interesse 

- As crianças do género feminino procuram crianças do género feminino que 

tenham brinquedos iguais para participarem no mesmo tipo de brincadeira 

- As crianças do género feminino procuram crianças do género masculino que 

tenham brinquedos iguais para participarem no mesmo tipo de brincadeira 

- Quando as crianças do género feminino terminam uma brincadeira, oferecem 

o brinquedo a outra criança do género feminino que não possui um brinquedo 

igual 

- Quando uma criança do género masculino interfere para resolver o conflito 

entre as crianças do género feminino quanto ao empréstimo do brinquedo, 

este opta por dá-lo à criança que ainda não o tinha utilizado 

- Quando uma criança do género masculino interfere para resolver o conflito 

entre as crianças do género feminino quanto ao empréstimo do brinquedo, a 

continua a ser ignorada 

- Quando uma criança do género feminino retira um brinquedo (roda), a outra criança 

do mesmo género, a que possui o brinquedo oferece resistência, impedindo-a de 

obter o brinquedo 

- Quando uma criança do género feminino procura outra criança do mesmo género, 

mas possui um brinquedo diferente, é ignorada 

- As crianças do género feminino quando são procuradas por outras crianças do género 

feminino e não estão interessadas em interagir/ brincar com essa criança, utilizam a 

agressão para com os brinquedos como forma de demonstrarem o seu desinteresse 

em constituírem um grupo de pares 

- As crianças do género feminino quando agarram e afastam da brincadeira outras 

crianças do mesmo género são ignoradas pelos seus pares 
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criança do género feminino que inicialmente tinha o brinquedo, não lhe 

oferece resistência como aconteceu em relação à criança do género feminino 

- As crianças do género feminino que brincam com a roda, gostam de andar de 

mão dada 

- Quando as crianças do género feminino brincam com bolas constroem normas 

para si e para as outras colegas 

- As crianças do género feminino gostam de partilhar brinquedos com outras 

crianças do género feminino que não possuem brinquedos 

- As crianças do género feminino ajudam outra criança do género feminino que 

se encontra com dificuldades em segurar nos brinquedos 

 

 

Jogo paralelo: 

- Surge entre crianças do género feminino 

- Surge entre crianças do género masculino 

- Presente em crianças do género feminino que possuem brinquedos iguais aos 

de outras crianças do género masculino e do género feminino 

 

 

Jogo solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- A criança não tem intenção de brincar com outras do mesmo género ou de 

género diferente 

- As crianças do género feminino quando veem uma criança do mesmo género 

que se encontra num jogo solitário, mas que deixa cair um brinquedo (bola), 

elas vão ajudá-la 

 

 

 

Jogo de espectador: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino observam outras crianças do género feminino 

- As crianças do género feminino observam outras crianças do género 

masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo paralelo: 

 

 

 

 

 

 

Jogo solitário: 

- Quando uma criança do género feminino se encontra em jogo solitário, mesmo 

quando outra criança do género masculino tenta interagir em várias ocasiões, 

oferecendo-lhe um brinquedo ou indicando-lhe um brinquedo igual ao que está a 

utilizar, fazendo várias tentativas para brincar, a criança do género feminino recusa 

sempre o convite para brincar a pares 

- Quando uma criança do género feminino prefere o jogo solitário, mesmo que outra 

criança do género feminino tente interagir com ela e lhe chame pelo nome, ela 

prefere ignorá-la e afastar-se 

 

 

Jogo de espectador: 

- Vários elementos do grupo de pares, composto por crianças de ambos os géneros, 

elaboram uma explicação para o material danificado, arranjando uma criança do 

género masculino para responsabilizarem pelo dano existente no brinquedo 

 

 



 

 

8
4

1
 

- Uma criança do género feminino que observa outras crianças do mesmo 

género que têm um brinquedo igual ao seu (bola) 

- As crianças do género feminino gostam de observar grupos de pares 

constituídos por crianças de ambos os géneros que brinquem com brinquedos 

iguais ao seu 

- As crianças do género feminino gostam de observar grupos de pares por 

crianças do mesmo género (feminino) que brincam com brinquedos diferentes 

do seu 

- As crianças do género masculino observam outras crianças do género 

feminino  

- As crianças do género masculino observam outras crianças do género 

masculino 

- As crianças do género masculino observam o estado de conservação dos 

brinquedos que as outras crianças do género masculino estão a utilizar na 

construção e verbalizam para os restantes elementos do grupo 

- Vários elementos do grupo de pares, composto por crianças de ambos os 

géneros, transformem uma observação individual numa atividade matemática 

de comparação do igual e do diferente que abrange todo o grupo, sobre quem 

possuía o mesmo brinquedo 

 

 

Outros interesses para a interação: 

- Existência de um espaço e um tempo para as crianças brincarem 

- Crianças do mesmo género brincam juntas 

- Crianças de géneros diferentes brincam juntas 

- Crianças da mesma idade brincam juntas 

- Crianças de idades diferentes brincam juntas 

- As crianças escolhem o brinquedo com que desejam brincar  

 

 

Incorporação de um adulto: 

- Quando as crianças mais novas do género feminino não possuem ainda as 

habilidades sociais necessárias para uma determinada brincadeira, recorrem 

ao adulto/ educador para que este as ajude a serem aceites e a inseri-las na 

brincadeira 

- O adulto não interfere nas escolhas das crianças quanto à sua formação de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros interesses para a interação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género feminino procuram o adulto, quando outra criança do género 

feminino as agride 

- As crianças do género feminino procuram o adulto quando outra criança do género 

feminino não partilha o brinquedo 
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pares 

- As crianças do género masculino procuram o adulto para lhe mostrarem a sua 

destreza motora ao manipularem os brinquedos 

- Uma criança do género masculino aproxima-se do grupo de crianças de ambos 

os géneros que brincavam todas juntas, mas não interage com elas, optando 

por se dirigir junto do adulto, para que este o ajude a inserir-se no grupo 

- As crianças do género feminino procuram o adulto para que este tome 

conhecimento dos brinquedos danificados 
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Tabela 27 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, na aula de educação física, do caso 2. 

Comportamento social positivo 
 

Comportamento social negativo 

 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino escolhem 

crianças do género feminino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género masculino escolhem outras 

do género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino escolhem 

crianças do género masculino 

- Na constituição das equipas, as crianças do género feminino escolhem outras 

crianças do género feminino 

- Outras crianças do grupo, tanto do género feminino como do género 

masculino escolhem a criança do género masculino em detrimento da criança 

selecionada pelo adulto 

- O adulto intervém para que a criança do género masculino e a criança do 

género feminino se reorganizem atrás das crianças das crianças escolhidas por 

este para a constituição de equipas 

- As crianças que tinham escolhido uma criança do género masculino que não 

fazia parte das crianças que o adulto tinha nomeado para chefe de equipa, 

redistribuem-se e as crianças do género feminino optam por se posicionarem 

atrás de crianças do género feminino, e as crianças do género masculino optam 

por se posicionarem atrás de crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino dão carinho a outra criança do género 

feminino enquanto o educador/ adulto explica a atividade 

- As crianças do género feminino abraçam-se uma à outra 

- As crianças do género masculino enquanto aguardam pela sua vez de jogarem, 

abraçam a criança da frente, quer seja do género masculino, quer seja do 

género feminino 

- Uma criança do género masculino que é corrigida pelo adulto, quanto à sua 

posição, seguidamente, essa criança corrige as outras crianças do género 

feminino 

  

- Quando uma criança do género masculino considera que uma criança do género 

feminino não possui um desenvolvimento motor adequado, tenta afastá-la, 

empurrando-a com as mãos de maneira a intimidá-la, para que procure outra equipa 

- A criança do género feminino que foi empurrada pela criança do género masculino 

empurra igualmente a criança do género masculino 

- Nem sempre a criança do género feminino que o adulto escolhe para chefe de equipa 

é aceite por outra criança do género masculino, que se coloca ao lado da criança do 

género feminino escolhida pelo adulto 

- Outras crianças do grupo, tanto do género feminino como do género masculino 

escolhem a criança do género masculino em detrimento da criança selecionada pelo 

adulto 

- Existem crianças do género feminino que tentam colocar-se na posição de chefe de 

equipa, que não foram escolhidas pelo adulto para chefes de equipa 

- As crianças do género feminino que tentam colocar-se na posição de chefe de equipa 

são impedidas pela criança do género masculino que manifesta o mesmo desejo 

- As crianças do género masculino que não cumprem as regras, mesmo quando outras 

crianças do mesmo género os tentam corrigir, continuam a transgredir 

- Quando as crianças do género masculino utilizam certas partes corporais (barriga e 

rabo) como forma de interagirem com outra criança do género feminino, nem sempre 

é aceite pela criança do género feminino que opta por utilizar a agressão (palmada) 

como uma forma de rejeitar o comportamento da criança do género masculino 

- As crianças do género masculino após terem terminado a sequência do jogo, 

agarram, puxam e empurram outra criança do mesmo género 
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- As crianças do género masculino corrigem outras crianças do género 

masculino e do género feminino que não respeitem as normas estipuladas 

- As crianças do género masculino fazem cumprir as regras e supervisionam as 

crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino fazem cumprir as regras e supervisionam as 

crianças do género masculino 

- As crianças do género feminino fazem cumprir as regras e supervisionam as 

crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino gostam de ajudar as crianças do género 

feminino dando-lhes orientações sobre o que devem fazer para o desenrolar da 

atividade 

- As crianças do género masculino ajudam as crianças do género feminino que 

não têm uma boa coordenação motora 

- Uma criança do género masculino explica a sequência da atividade proposta 

pelo adulto, à criança do género feminino 
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Tabela 28 . Categorização de comportamentos na categoria conhecimento do outro, na sala de aula, do caso 2. 

Comportamento social positivo  Comportamento social negativo 

 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género masculino preferem 

ficar ao lado de crianças do género feminino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género feminino preferem 

ficar ao lado de crianças do género masculino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género masculino preferem 

ficar ao lado de crianças do género masculino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças do género feminino preferem 

ficar ao lado de crianças do género feminino 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças mais novas que preferem ficar 

ao lado de crianças mais velhas 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, as crianças mais velhas que preferem 

ficar ao lado de crianças mais novas 

- Ao escolherem o seu lugar na mesa, há crianças que preferem ficar ao lado de 

outras da mesma idade 

- As crianças do género feminino dão a conhecer a outra criança do género 

masculino, o tipo de relação existente entre elas (amizade) 

- As crianças do género feminino questionam crianças do género masculino 

sobre o tipo de amizade existente entre elas; o diálogo entre as duas crianças 

de géneros opostos, é o ponto de partida para a interação com outras crianças 

do género feminino e masculino que estão noutras mesas da sala, comentarem 

o assunto 

- Uma criança do género masculino dá a conhecer a outra criança do género 

feminino que tinha uma relação de amizade com uma criança do género 

feminino 

- As crianças do género masculino sentem a necessidade de saber com quem 

têm laços afetivos 

- As crianças do género feminino assim como as crianças do género masculino 

manifestam a sua opinião 

  

- Nem sempre as crianças do género masculino interpretam da mesma forma o ponto 

de vista da criança do género feminino, rejeitando-o, optando por recorrerem ao 

adulto, para que este analise a situação quanto à partilha do material 

- Nem todas as crianças do género masculino aceitam ou solicitam a ajuda de outros 

colegas do género masculino ou do género feminino, preferindo procurar o adulto 

para que este confirme o seu raciocínio lógico-matemático envolvido na atividade 

- As crianças do género masculino nem sempre são recetivas para com as crianças do 

género feminino, uma vez que as ignoram 

- As sugestões dadas pelas crianças do género feminino a outras crianças do mesmo 

género sobre a melhoria da apresentação do desenho, são rejeitadas 

- As crianças do género masculino imitam comportamentos adultos e ao serem 

observadas por crianças do género feminino, são identificados como um 

comportamento de um alcoólico  

- As crianças do género feminino utilizam a provocação como forma de captarem o 

interesse das outras crianças tanto do género feminino como do género masculino, 

sendo esta uma maneira de iniciarem um diálogo; contudo, existem crianças do 

género feminino que discordam e outras que as ignoram  
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- As crianças do género feminino como as crianças do género masculino já têm 

as regras da sala assimiladas 

- As crianças do género feminino como as crianças do género masculino já têm 

interiorizadas a sequência de atividades a realizarem 

- Quando uma criança do género feminino solicita material para a realização da 

atividade proposta pelo adulto, perante este pedido, outra criança do mesmo 

género colabora na obtenção do material, dando-o para que a que necessita do 

material, possa desenvolver e concluir a atividade 

- As crianças do género feminino ajudam as crianças do género masculino na 

arrumação do material no local apropriado 

- As crianças do género feminino ajudam as crianças do género masculino que 

apresentam dificuldades em arrumar o material individual, mesmo que a 

criança do género masculino não solicite ajuda 

- As crianças do género masculino como as crianças do género feminino 

ajudam outra criança do género feminino a resolver e a preencher a tabela de 

dupla entrada do tempo 

- As crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

ajudam outras crianças do género masculino na realização da atividade, 

quando estas têm dificuldade em concretizá-la, em compreender e preencher 

corretamente o que é pedido para a realização da atividade, confirmando e 

incentivando as outras crianças a realizarem a atividade 

- As crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

ajudam outras crianças do género masculino na arrumação do material 

individual (dossier), dando-lhes instruções sobre como devem proceder, para 

posteriormente se dirigirem ao local onde devem colocar os dossiers 

individuais 

- Nem todas as crianças do género masculino aceitam ou solicitam a ajuda de 

outros colegas do género masculino ou do género feminino, preferindo 

procurar o adulto para que este confirme o seu raciocínio lógico-matemático 

envolvido na atividade 

- As crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

dialogam entre si 

- Quando uma criança do género masculino solicita ajuda na procura de uma 

determinada cor que necessita para a concretização da sua atividade individual 

(desenho), as crianças do género feminino procuram ajudar a criança do 

género masculino que solicitou o material 
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- As crianças do género feminino interagem com a criança do género masculino 

sentada ao seu lado, fazendo um comentário sobre as suas capacidades e 

progressões  

- As crianças do género feminino tentam estabelecer um diálogo com as 

crianças do género masculino, chamando-lhes pelo nome 

- As crianças do género masculino e do género feminino dirigem-se ao adulto, 

após terem concluído a sua atividade (desenho), para que este aprove a sua 

realização e confirme o fim da atividade 

- As crianças do género feminino dão o material que a outra criança do género 

masculino pediu e necessita para desenvolver o seu trabalho individual 

(desenho) 

- As crianças do género feminino dão sugestões a outras crianças do mesmo 

género para enriquecerem a apresentação do seu desenho individual  

- As crianças do género masculino e do género feminino inventam entre si uma 

brincadeira na qual associam uma cor a si mesmos e a cada elemento, 

incluindo também o educador 

- As crianças do género masculino imitam comportamentos adultos e ao serem 

observadas por crianças do género feminino, são identificados como um 

comportamento de um alcoólico  

- As crianças do género masculino inventam cenários novos e criam novas 

funções para os objetos 

- As crianças do género masculino utilizam a imaginação e a criatividade para 

captarem o interesse das crianças do género feminino, dando início a um 

diálogo 

- As crianças do género feminino utilizam a imaginação e a criatividade para 

captarem o interesse das crianças do género masculino, dando início a um 

diálogo 

- As crianças do género masculino como as crianças do género feminino 

utilizam os recipientes de cada mesa de atividades para fazerem aprendizagens 

contagens 

- As crianças do género feminino e do género masculino utilizam os materiais 

de expressão plástica, para fazerem comparações quanto à forma e à cor do 

material, dando origem a uma brincadeira musical 

- As crianças do género masculino que consideram o comportamento das 

crianças do género feminino inadequado, fazendo com que estas adotem uma 

postura correta e cumpram as regras da sala 
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- As crianças do género feminino observam os comportamentos tanto de 

crianças do género masculino como de crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino observam as produções (desenhos) 

realizados por outras crianças do mesmo género, assim como as produções 

(desenhos) realizados por crianças do género feminino 

- As crianças do género feminino observam as produções (desenhos) realizados 

por outras crianças do mesmo género, assim como as produções (desenhos) 

realizados por crianças do género feminino 

- As crianças do género feminino quando pretendem interagir com outras 

crianças do mesmo género ou com crianças de género diferente, elevam o 

trabalho que estão a realizar (desenho), para que fique mais visível, para que 

os outros observem e lhes deem uma opinião 

- As crianças do género masculino quando desejam interagir com outra criança 

do género feminino, elevam o trabalho que estão a realizar (desenho) e pedem 

oralmente a atenção, para que esta observe detalhadamente o trabalho 

  

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças do género masculino recorrerem ao adulto para que as ajude na 

resolução de problemas 

- As crianças do género feminino preferem pedir uma opinião ao adulto do que 

a outras crianças do mesmo género ou de género diferente 

- As crianças do género feminino preferem solicitar a ajuda do adulto em 

detrimento da ajuda de outra criança do género feminino ou do género 

masculino, quando têm dificuldades no preenchimento da tabela de dupla 

entrada relativa ao tempo 

- As crianças do género procuram o adulto, em vez de outra criança do mesmo 

género ou de género diferente, quando fisicamente têm dificuldade em 

solucionar a arrumação do seu dossier individual 

- Algumas crianças do género feminino preferem pedir ajuda ao adulto quando 

têm dificuldade em realizarem a atividade, em vez de procurarem a ajuda de 

crianças do mesmo género ou de género diferente 

- A presença física do adulto muito próxima, desencoraja as crianças do género 

feminino que tentam estabelecer um diálogo com as crianças do género 

masculino, chamando-lhes pelo nome, fazendo com que continuem a realizar a 

atividade que estão a desenvolver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 
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- As crianças do género masculino e do género feminino dirigem-se ao adulto, 

após terem concluído a sua atividade (desenho), para que este aprove a sua 

realização e confirme o fim da atividade 

- As crianças do género masculino interagem com o adulto para lhe 

descreverem e explicarem o que estão a desenhar 
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d) Tipos de interação 

 

RECREIO 

 

No espaço destinado ao recreio, verifica-se que em jogos associativos como as 

construções com camiões, participam crianças do género masculino e feminino que 

possuem todas o mesmo tipo de brinquedo (camião) e apresentam a existência de 

relações simétricas, esse tipo de relações também se verifica quando as crianças 

brincam todas com outro tipo de brinquedo, a roda, nesta segunda situação as crianças 

são todas do mesmo género. A canção que as crianças (de ambos os géneros) que estão 

a brincar com os camiões, estão a cantar (Bob, o construtor) refere-se a um programa 

televisivo e esta brincadeira está associada à personagem do Bob, o construtor, que faz 

parte das brincadeiras que partilham com o grupo de pares. A relação que as marcas 

estabelecem com a criança, através de personagens, é a da sedução através do 

imaginário, havendo um domínio sobre esta. 

 

«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil…» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«…A Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras 

a andar cada uma com a sua roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da 

outra, atrás da Mafalda (4,4), da Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma 

roda.» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

As crianças quando escolhem um herói da televisão, reproduzem o tipo de 

interação que a personagem estabelece com os outros elementos do filme. Os 

programas de televisão, através das brincadeiras das crianças, contribuem para a relação 

entre pares, pois, através de personagens identificáveis por todas as crianças, faz com 

que entre as crianças reunidas em grupo, a negociação se torne mais fácil, sendo o 

programa ou a personagem da televisão um código para a negociação e que é 

compreendido por todos. 
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«O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil…» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«…O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o trabalhar do camião. 

O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os camiões pela terra. O 

Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento Daniela (3,4)”. O 

Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. A Joana (3,2): “Eu também tenho”. O 

Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões tipo 

betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

«O Tomás (4,6) está com o camião tipo betoneira do Fábio (5,0) na mão, o Fábio (5,0) 

diz para o Tomás (4,6): “Depois sou eu”. Tomás (4,6): “Pois!” e põe terra para dentro 

do camião tipo betoneira. Fábio (5,0): “Isso é muito”» D.E. 2.42 (p. 28) 

 

As crianças que possuem brinquedos diferentes (roda) dos camiões, tentam 

interagir com o grupo de crianças que brincam com os camiões; contudo, o grupo 

ignora-as, não lhes dando atenção, sendo uma forma de rejeição, o que faz com que se 

retirem, pois não conseguem estabelecer uma interação. 

 

«…A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova que o Francisco (4,9), o 

Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram.» D.E. 2.1 (p. 25) 

 

«…A Adriana (4,1) retira-se com a roda…» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

No entanto, as crianças que possuem brinquedos iguais são aceites e inseridas 

no jogo, ao contrário das que possuem brinquedos diferentes, o que revela que o grupo 

que está a brincar não deseja mudar de brincadeira, nem transformá-la noutra, não 

permitindo estabelecer uma relação simétrica ou complementar com a criança com um 

brinquedo diferente. No processo interativo, o conjunto das ações e o fluxo dos 

comportamentos são delimitados, estruturados, recortados e interpretados pela ação do 

outro e, também por um conjunto de elementos orgânicos, físicos, interaccionais, 

sociais, económicos e ideológicos. Todos eles interagem dinâmica e dialecticamente, 

compondo uma rede, a qual contempla condições macro e micro-individuais e estrutura 

um universo semiótico, que possibilita não só os processos de construção de sentido, 

numa dada situação interativa, como os processos de desenvolvimento. 
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«…Chega a Joana (3,2) com um camião e junta-se a eles.» D.E. 2.2 (p. 25) 

 

Quando uma criança do género feminino deseja fazer parte de um grupo de 

pares constituído apenas por crianças do mesmo género feminino que brincam com a 

roda, utiliza um brinquedo igual (roda) para que seja aceite no grupo; contudo, a forma 

como interagiu (o correr para a frente delas), para marcar um lugar de participação no 

grupo de brincadeira, resultou num conflito de interesses, a aceitação inicial passou a 

ter resistência, uma vez que a criança que pretendia entrar no grupo optou por 

estabelecer uma relação complementar com as outras. A impregnação/ apropriação/ 

construção de sentidos não se faz de forma linear, mas pela combinação de gestos e 

posturas que são recortados a partir de diferentes experiências de vida. Desta forma, 

numa atmosfera de como se, o faz-de-conta possibilita a atualização de regulações 

interiorizadas anteriormente, construídas na relação com os diversos parceiros e que são 

apresentadas, examinadas, modificadas e, ao mesmo tempo inscritas como imagens e 

posturas, o que se faz de acordo as habilidades e sentimentos vivenciados pela criança 

sejam recriados, como parte de um drama global, no qual os papéis similares, 

complementares e antagonistas que as crianças assumem, constituem o modo pelo qual 

elas se confrontam com os seus pares para atenderem aos seus objetivos emergentes da 

situação. 

 

A probabilidade das interpretações de duas ou mais crianças em interação 

coincidirem é praticamente nula, visto que os vários participantes nunca podem assumir 

exatamente o mesmo papel. Portanto, os parceiros de interação através das suas ações, 

podem lançar uma interpretação diversa, resultando no confronto e necessidade de 

negociação de novas significações, as quais por sua vez irão reestruturar o contexto e a 

rede de significações da criança e do demais parceiros. 

 

A construção de significações por parte da criança ocorre em negociações 

dinâmicas e permeadas por crises que determinam a perda de outras possibilidades, por 

vezes até então existentes, ou que não se chegam a efetivar. Essa rede de significações 

não é abstrata, mas bastante concreta, encontrando-se impregnada e estruturando o 

ambiente, as suas funções e as relações sociais construídas a cada momento. 
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As relações sociais que se criam são continuamente coconstruídas a partir de 

interações, ou seja, de ações partilhadas e interdependentes que são estabelecidas entre 

as crianças. Essas ações são articuladas através da coordenação de papéis, que envolve 

culturalmente recortadas, as quais constituem papéis relacionados com contrapapéis, 

que podem ser assumidos, negados e/ou recriados pelos participantes (Oliveira, 1988, 

1995; Oliveira & Rossetti-Ferreira, 1993). Esses papéis/contrapapéis são apropriados 

por cada criança, ao longo do seu desenvolvimento, a partir dos vários recursos 

disponíveis nos ambientes sociais e são integrados criativamente nas ações da criança, 

transformando-a. 

 

«…A Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras 

a andar cada uma com a sua roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da 

outra, atrás da Mafalda (4,4), da Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma 

roda.» D.E. 2.3 (p. 25) 

 

«…Olha para a Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1), a Jéssica 2 (3,2) e a Dália 

(4,6), a Sofia (4,7) pousa a bola no chão e vai atrás delas com a roda. Elas passam pelo 

Tomás (4,6) e andam no cimento à volta.» D.E. 2.4 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) corre com a sua roda, passa pelo Tomás (4,6), a Maria (3,1) vê a Sofia 

(4,7) a correr e começa a correr também, mas a Sofia (4,7) passa pela Dália (4,6) e a 

Jéssica 2 (3,2) para a frente de todas.» D.E. 2.5 (p. 25) 

 

Na entrevista as educadoras (MT e TR) foram unânimes ao considerarem que as 

crianças que gostam de ter o controlo procuram frequentemente outras que gostam de 

ser controladas para estabelecerem relações complementares; MT explica que as 

crianças que gostam de liderar procuram outras que aceitam essa liderança, acabando 

por ser uma espécie de experiência para verem até onde os outros permitem esse 

controle. A educadora TR considera que há sempre crianças que controlam e crianças 

que se deixam controlar. 

 

«Isso é uma boa pergunta, porque é assim, eu acho que algumas vezes é assim, mas 

muitas vezes também não é, normalmente eles gostam desse tipo de comportamento 

não é, até há sempre aqueles que gostam de ser líderes; mas por outro lado, também 

gostam de pôr à prova as suas capacidades com os pares, conseguem ter o mesmo tipo 

de comportamento.» E.MT.9 (p. 93) 
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«Algumas vezes acontece, sim senhora.» E.TR.10 (p. 102) 

 

«Sim até para se imporem, e serem os heróis e tomarem o controle da situação, porque 

há sempre o controlado e o que controla.» E.TR.11 (p. 102) 

 

No entanto, no questionário, apenas a educadora TR mantém a opinião dada na 

entrevista, enquanto que a outra educadora MT a altera passando a considerar que as 

crianças que gostam de ter o controlo procuram excecionalmente outras que gostam de 

ser controladas para estabelecerem relações complementares. 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo raramente procuram outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares.» Q14 MT.2 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram algumas vezes outras que gostam 

de ser controladas, para estabelecerem relações complementares.» Q14 TR.3 

 

Quanto às crianças que gostam de ter o controlo procurarem outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si, as educadoras 

(MT e TR) têm opiniões opostas, pois como explica MT, quem controla gosta sempre 

de controlar, de manter a sua posição de líder, e por vezes esse comportamento pode 

incidir sobre outros líderes, principalmente se esse líder for mais velho que o outro. Na 

opinião de TR, os líderes gostam de ter a direção do comando e como tal, não gostam 

que ninguém ponha em causa a sua liderança, se houver outra criança que tente tomar 

essa posição, não vai ser bem aceite, logo não irão estabelecer relações simétricas. 

 

«Claro, como eu te respondi é assim, é muitas vezes porque eles gostam dos pares e 

algumas vezes, porque também gostam de controlar os outros, especialmente os mais 

velhos em relação às crianças mais novas.» E. MT.10 (p. 93) 

 

«Talvez raramente, porque quem gosta de controlar não gosta de ser controlado.» E. 

TR.12 (p. 102) 

 

Apenas a educadora MT manteve no questionário, a opinião dada na entrevista 

ao considerar que as crianças que gostam de ter o controlo procuram frequentemente 

outras crianças com as mesmas características, para estabelecerem relações simétricas. 

A educadora MD que na entrevista não partilhou o mesmo ponto de vista da outra 
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educadora, no questionário alterou a sua opinião ao ter passado a considerar que as 

crianças que gostam de ter o controle por vezes procuram outras que gostam igualmente 

de ter o controle para estabelecerem entre si relações simétricas. 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram muitas vezes outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q15 MT.4 

 

«As crianças que gostam de ter o controlo procuram algumas vezes outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q15 TR.3 

 

As crianças de ambos os géneros, através das relações com os seus pares e com 

os adultos, constroem, estruturam e sistematizam formas próprias de representação, 

interpretação e de ação sobre o mundo. As crianças encontram-se num mundo 

estruturado por relações materiais, sociais, emocionais e cognitivas que organizam as 

suas vidas quotidianas e as suas relações com o mundo. É nesse contexto que elas vão 

constituindo as suas identidades como crianças e como membros de um grupo social; 

contudo, não devem ser vistas como sujeitos passivos que apenas incorporam a cultura 

adulta que lhes é imposta, mas como sujeitos que interagindo com esse mundo, criam 

formas próprias de compreensão e de ação sobre a realidade. 

 

«O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. O Fábio (5,0) 

responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. O André (4,5): “Alguém já 

meteu o meu aqui dentro”. A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, 

quero pôr areia”. A educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. 

Olhem, deixem a Daniela também aí à vontade”.» D.E. 2.9 (p. 25) 

 

O género das crianças e o contexto no qual brincam tem importância na maneira 

como elas interagem e entram em conflito. Os brinquedos utilizados pelas crianças são 

importantes porque eles marcam lugares de participação nos grupos de brincadeiras, os 

brinquedos também são alvo de muitas negociações, pois são um importante 

instrumento para a entrada no grupo. Os tipos de brinquedos e as brincadeiras utilizadas 

pelas crianças, contribuem para que haja um planeamento das atividades, possibilitando 

um melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos, de modo a contribuir 

para o pleno desenvolvimento das crianças. 

 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

856 

«A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, o André (4,5) diz: 

“Teresa” e olha para a educadora, a educadora olha para ele e responde-lhe: “Sim” e ele 

empurra o camião. O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o 

trabalhar do camião. O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os 

camiões pela terra. O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento 

Daniela (3,4)”. O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. A Joana (3,2): “Eu também 

tenho”. O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões 

tipo betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga.» D.E. 2.10 (p. 26) 

 

«O André (4,5) diz-lhe: “Tu tens aquele e este!” O Fábio (5,0) diz: “Olha!” e aponta 

com o dedo indicador da mão esquerda, todos olham para a Maria (3,1) que ia a passar 

com uma roda na mão direita e uma bola nas duas mãos à sua frente.» D.E. 2.11 (p. 26) 

 

As crianças ao partilharem os mesmos e tempos e o mesmo ordenamento social 

institucional, criam conjuntamente estratégias para lidarem com a complexidade dos 

valores, conhecimentos e hábitos que lhes são impostos e, dessa forma, partilham 

formas próprias de compreensão e de ação sobre o mundo, criando assim um 

sentimento de pertença a um grupo, o das crianças, e a um mundo social e cultural por 

elas dinamizado nas relações entre si.  

 

As culturas infantis surgem à medida que as crianças ao interagirem com os 

adultos e os seus pares, tentam atribuir um sentido ao mundo em que vivem. As 

culturas infantis não são pré-existentes às crianças e não funcionam como algo estático 

que elas levam consigo para lhes guiar os seus comportamentos; pelo contrário, 

constituem um processo produzido e partilhado, na medida em que as crianças 

participam coletivamente numa experiência social. As crianças não são meros 

aprendizes passivos da cultura à sua volta, mas sujeitos ativos que participam das 

rotinas culturais oferecidas/ impostas no e pelo ambiente social, apropriando-se e 

reinterpretando os seus elementos. 

 

As culturas da infância vão sendo constituídas a partir da inter-relação entre as 

produções culturais dos adultos para as crianças e as produções culturais geradas pelas 

crianças nas suas relações entre pares. As culturas da infância não são um mero reflexo 

da sociedade em que se inserem, nem tão pouco são realidades separadas, radicadas no 

vazio, antes estão profundamente enraizadas na sociedade e nos modos de 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

857 

administração simbólica da infância. Essas culturas são reveladas por formas e 

estratégias comuns de se relacionarem, pelo respeito a regras estabelecidas 

coletivamente, por uma cumplicidade que surge do objetivo principal das crianças de 

brincarem juntas e brincarem com o outro, pois ao brincarem juntas as crianças 

constroem uma comunhão cultural e uma solidariedade, compartilhando significações, 

gestos, formas de falar, regras e valores. 

 

«O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda. O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em 

cada mão e diz “pi-pi-pi-pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) 

está de joelhos e tem do seu lado direito um camião cheio de terra e do seu lado 

esquerdo, um camião tipo betoneira, o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e 

coloca-o na sua frente, raspa a terra do chão com a mão direita e coloca-a no camião. A 

Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra.» D.E. 2.14 (p. 26) 

 

«A Joana (3,2) está a levantar a betoneira do camião. O André (4,5) empurra o camião 

cheio de terra para a frente, depois para trás e vai buscar mais terra para pôr em cima do 

camião.» D.E. 2.15 (p. 26) 

 

Relativamente à frequência de um determinado Jardim de Infância determinar o 

tipo de relações que a criança estabelece com as outras, as educadoras divergem uma da 

outra no grau de influência, no entanto apresentam a mesma linha de pensamento, uma 

vez que para MT as relações que as crianças estabelecem com as outras não estão 

relacionadas com as crianças que frequentam um determinado Jardim de infância, mas 

com o trabalho pedagógico que é desenvolvido pela educadora. MT é a única que 

apresenta consistência na sua opinião, mantendo o seu ponto de vista tanto na entrevista 

como no questionário, uma vez que considera que o tipo de relações que as crianças 

estabelecem com os outros é frequentemente determinado pela ação pedagógica. 

 

«Eu acho que sim, acho que muitas vezes é assim, não tem muito a ver com o Jardim de 

Infância mas tem a ver com a Educadora e com o trabalho que ela desenvolve, porque 

também depende dos projetos que ela desenvolve, como te acabei de dizer, achei que 

isso era um problema da sala, um pequeno problema, daqueles problemas que partimos 

para um projeto, então desenvolvi um projeto foi os bebés não virem numa cegonha e 

para vermos que podia ser um menino ou uma menina e vimos que não faz mal nenhum 

irmos para a cozinha e vimos que não faz mal nenhum por se calhar o que eles veem 
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mais é isso, acho que muitas vezes tem a ver com a Educadora ou com os adultos que 

eles se relacionam e não o Jardim de Infância, apesar de cada Educadora ter um projeto, 

vai estabelecer umas determinadas atividades que queira resolver determinado tipo de 

problemática, numa sala é uma coisa, somos 3 salas, noutra sala será outra» E. MT.42 

(p. 98) 

 

«A frequência de um determinado Jardim de Infância determina muitas vezes o tipo de 

relações que a criança estabelece com outras.» Q29 MT.4 

 

TR altera a sua opinião dada na entrevista, quanto ao tipo de relações 

estabelecidas pela criança, sendo estas determinadas pelo adulto, TR explica que o que 

influencia as relações que a criança estabelece com as outras não é tanto o Jardim de 

Infância que frequenta, mas sim o adulto. No questionário, passa a considerar que a 

frequência de um determinado tipo de Jardim de Infância excecionalmente determina o 

tipo de relações que a criança estabelece com as outras, tendo o seu ponto de vista 

apresentado no questionário, divergido da educadora MT. 

 

«Por um lado, sim, mas o que eu acho é algumas vezes sim, porque se a criança está 

num colégio interno de freiras, terá um certo tipo ..., pelo menos enquanto as freiras lá 

estiverem têm que ter um tipo de atitudes, não quer dizer que assim que a freira 

desaparecer, a criança não volte a ser criança e interajam umas com as outras, a fazer 

aquilo que querem e lhes apetece, mas talvez quando a presença do adulto desaparece a 

criança volte a ser criança. Porque uma criança é sempre uma criança.» E. TR.47 (p. 

107) 

 

«A frequência de um determinado Jardim de Infância raramente determina o tipo de 

relações que a criança estabelece com outras.» Q29 TR.2 

 

Nas construções com camiões, as crianças do género feminino procuram outras 

crianças do mesmo género, pois estão interessadas na mesma brincadeira, e em 

estabelecerem relações simétricas entre si, baseadas na igualdade entre si. De 

acrescentar que a criança ao relacionar-se e interagir com outras crianças vai, aos 

poucos, descobrir que os seres humanos são distintos; que cada um tem um modo 

próprio de ser, pensar, sentir e estar no mundo. É socializando-se com os outros que as 

crianças vão descobrindo as suas próprias especificidades, como também as 

especificidades dos que com ela convivem; assim, a construção da visão do mundo 

efetuada pela criança, faz-se com o auxílio dos elementos produzidos pela sua contínua 
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relação social com os pares e com os adultos, em contextos sociais que se vão 

interpondo. O processo de socialização não consiste só numa constante adaptação das 

crianças ao universo social, mas também elas exercem um papel atuante na dinâmica da 

construção desse universo. 

 

«A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no 

camião que a Joana (3,3) estava a encher de terra. (…) A Sofia (4,8) dá a roda à Joana 

(3,3) e leva o camião tipo betoneira que a Joana (3,3) tinha e afasta-se…» D.E. 2.50  (p. 

29) 

 

«A Sofia (4,8) está com o André (4,6), a encherem camiões com terra. O André (4,6) 

despeja um camião tipo transporte com terra, em cima de um baloiço em forma de mota 

e volta a ir encher o camião, ao lado da Sofia (4,8), com terra e vai despejar a terra em 

cima da que já existia, no baloiço em forma de mota e volta a encher o camião com 

terra.» D.E. 2.74 (p. 31) 

 

No que concerne as crianças procurarem outras com as mesmas características 

de personalidade, na entrevista MT e TR consideram que se verifica frequentemente 

esse comportamento, a educadora MT explica que as crianças com características de 

personalidade semelhantes tendem a juntar-se com outras parecidas nas mesmas 

brincadeiras. A educadora TR considera que as crianças procuram outras com as 

mesmas características de personalidade porque os seus interesses são parecidos. 

 

«Sim, muitas vezes procuram, outras vezes procuram até porque gostam de coisas mais 

fortes, de experiências mais interessantes, mais arriscadas.» E. MT.12 (p. 93) 

 

«Também acontece muitas vezes isso, identificarem-se pela personalidade.» E. TR.14 

(p. 102) 

 

Ambas as educadoras MT e TR mantiveram a opinião dada na entrevista no 

questionário, ao considerarem que as crianças procuram frequentemente outras com as 

mesmas características de personalidade. 
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«As crianças procuram muitas vezes outras com as mesmas características de 

personalidade.» Q17 MT.4 

 

«As crianças procuram muitas vezes outras com as mesmas características de 

personalidade.» Q17 TR.4 

 

De acrescentar que nos jogos associativos como as construções com camiões, as 

crianças de ambos os géneros que possuem brinquedos iguais, estabelecem entre si 

relações simétricas. 

 

«A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola.» D.E. 2.27 (p. 27) 

 

Enquanto brincam com os camiões, uma criança do género masculino questiona 

outra criança do mesmo género sobre a relação de amizade existente entre eles, 

considerando haver uma relação simétrica. A outra criança não considera haver uma 

relação de amizade, apesar de estarem a brincar juntos. A afetividade é uma condição 

necessária na constituição da inteligência, o afeto contribui para o desenvolvimento de 

importantes estruturas cognitivas e por outro lado, promove a autoestima da criança, 

que também é influenciada pela qualidade das interações, pois numa relação simétrica 

ou complementar, as trocas comunicacionais também contribuem para a dimensão 

afetiva da criança. O desenvolvimento humano é inerentemente social e toda a estrutura 

do processo psicológico, cognitivo e afetivo, desenvolve-se em conjunção com o 

desenvolvimento da interação social da criança, a partir das interações diádicas criança-

criança e educador-criança. 

 

«…O André (4,6) deita terra no camião tipo betoneira da Sofia. O Fábio (5,2) pergunta 

ao André (4,6): “Olha, és meu amigo?” O André (4,6) abana a cabeça negativamente, 

arregaça as duas mangas do bibe, leva as duas mãos à cabeça e ajeita o boné.» D.E. 

2.59 (p. 30) 

 

O brincar requer a interação verbal e/ou não verbal, alternada e em sequência, 

uma vez que as interações servem de base para o desenvolvimento de ações comuns. É 

nelas e através delas que se processa a (re)negociação da definição da situação e a 

afirmação de acordos, a resolução de problemas e conflitos a (re)definição dos papéis, a 

incorporação da diversidade nas performances e a aceitação das de outros, a criação de 
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regras mais concretas ou abstratas que regulam as interações e a expressão de estilos 

mais personalizados de ação que brindam as brincadeiras com um maior refinamento, 

embelezamento e complexidade. O fazer de conta implica admitir que a realidade 

coconstruída enquanto as crianças brincam pode opor-se, ou apresentar-se ambígua e 

contraditória, às diversas representações, comportamentos e situações da realidade 

social das quais derivam. Nesta medida, as indicações verbais e as não verbais que são 

dadas pelas crianças através das ações incorporadas no brincar não significam fins em 

si mesmos, mas servem apenas como recurso para a sua prossecução e manutenção. 

 

«O Miguel (5,7) diz: “… Estávamos a brincar ao Homem-Aranha, mas … demora 

muito tempo”, enquanto coloca um carro entre a roda e o suporte da roda. O Miguel 

(5,7) diz: “Oh não!”» D.E. 2.71 (p. 31) 

 

«O Miguel (5,7) arrasta os pés várias vezes, para trás e para a frente, a seguir roda a 

roda para trás e para a frente e diz: “Não anda”, e tira o carro que estava colocado entre 

a roda e o suporte da roda, pega no carro, põe-o no chão e atira-o para a frente.» D.E. 

2.72 (p. 31) 

 

«O Tomás (4,7) sai do banco para ir buscar o carro. O Miguel (5,7) levanta a roda e 

anda com ela no ar, para cima e para baixo. O Tomás (4,7) apanha o carro, observa-o e 

diz para o Miguel (5,7): “Anda! Queres ver? A roda está bem”. Chega junto do banco, 

baixa-se, coloca o carro sobre o banco e desliza-o.» D.E. 2.73 (p. 31) 

 

O brincar permite às crianças fazerem de conta que são outro alguém diferente 

daquilo que são; cotransformarem simbolicamente a realidade em novos sentidos, 

funções, formas e configurações através da linguagem e da manipulação ou de usos 

alternativos dos objetos e espaços; a reversibilidade de papéis, o que implica uma 

sofisticada compreensão da natureza do papel desempenhado, do papel do parceiro, das 

relações entre ambos e da natureza da sua estrutura hierarquizada. Fazer de conta tende 

a ser redundantemente assinalado através de indicadores verbais e não verbais 

explícitos para indicar quem se é, o que se está a fazer, com quê e onde e se esses 

objetos e contextos representam na sua interpretação uma função metacognitiva e 

metacomunicacional; tal requer igualmente uma encenação por parte das crianças; ou 

seja, uma representação expressa através de conteúdos e formas de ação que a criança 

que faz de conta pretende realçar como características de identidade adotada ou 

adequada ao tema escolhido. 
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«…O André (4,6) diz para a Emília (4,0): “Eu vou comer bolos e tu não”…» D.E. 2.67 

(p. 31) 

 

Quando as crianças brincam, evidenciam as estruturas conceptuais e sociais 

adultas que lhes servem de modelo, o brincar é um analisador privilegiado das 

interações das crianças porque permite acompanhar a par e passo a construção social 

das suas realidades em ação, nos processos que alicerçam as rotinas do brincar e, ao 

mesmo tempo desenvolver uma familiaridade com as suas próprias regras e com as 

formas socialmente aceites no grupo. A participação das crianças é um sinal da sua 

implicação nos jogos mais complexos da identidade social que são revelados através da 

performance: os jogos do estatuto e do género. À semelhança de qualquer outra relação 

social, o brincar é uma forma de comunicação cultural em que as crianças são capazes 

de criar um entendimento mútuo acerca da natureza dos objetos, dos espaços e 

atividades, criando um contexto de negociação e ação que constitui o brincar ao faz de 

conta. 

 

As crianças na sua ação estruturam e estabelecem padrões culturais, ora 

idênticos, ora específicos do ponto de vista horizontal (entre crianças) e vertical (entre 

gerações). No grupo de pares, as crianças elaboram significados partilhados numa 

relação de convivência, sendo que estes significados são construídos numa confluência 

entre apropriação criativa e reprodutiva (Sarmento, 2004; Ferreira, 2004; Corsaro, 

1997). Produzem as suas ordens sociais ao definirem papéis, estatutos, posições sociais, 

ao definirem as fronteiras de inclusão e exclusão (Ferreira, 2002) ou seja “exprimem a 

sociedade nas suas contradições, nos seus estratos e na sua complexidade” (Sarmento, 

2003c, p.4), como se verificou entre as crianças de ambos os géneros ao abordarem 

entre si o alcoolismo. 

 

«O André (4,6) bate várias vezes com a mão direita na cabeça e diz: “Au! Cabeça 

chalada” O Fábio (5,2): “Estás bêbado?” A Emília (4,0) repete: “Estás bêbado?” André 

(4,6): “Eu?” Emília (4,0): “À noite bebeste vinho. À noite bebeste vinho” André (4,6): 

“Eu bebo cerveja” Fábio (5,2): “Oh!” Sofia (4,8): “Assim ficas bêbado” Fábio (5,2): 

“Pois ficas. Ficas como os homens”. O André (4,6) diz para o Fábio (5,2): “Olha lá o 

Miguel”» D.E. 2.68 (p. 31) 
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As crianças utilizam um conjunto de estratégias para terem acesso aos grupos de 

brincadeiras, verificando-se a existência de aceitação e/ou resistência à entrada de 

crianças nos grupos. Uma estratégia de acesso, constitui-se na simples aproximação da 

criança no espaço de uma brincadeira em curso, com vista a observar o que está a 

acontecer (cenário, objetos, significados, ações, etc.) antes de tentar uma estratégia de 

acesso mais direta. O jogo de espectador é uma forma de perceber o fluxo das 

interações e da construção da brincadeira, a partir de um envolvimento ainda periférico. 

A criança tanto do género feminino como do género masculino, posiciona-se 

estrategicamente próxima do grupo, olhando atentamente o desenrolar da brincadeira e 

acompanha o deslocamento do grupo, embora mantendo a distância social. 

 

«A Leonor (4,0) foi ver o Miguel (5,7) que estava a passar um camião por cima de um 

carro.» D.E. 2.93 (p. 33) 

 

«A Maria (3,2) está sozinha a observar a Adriana (4,2), a Mafalda (4,5) e a Daniela 

(3,5).» D.E. 2.97 (p. 33) 

 

«…A Sofia (4,8) aproxima-se da Leonor (4,0) e do Carlos (5,4), olha para eles e vai-se 

embora.» D.E. 2.52 (p. 29) 

 

«…A Daniela (3,4) está de pé a vê-las andarem com as rodas.» D.E. 2.7 (p. 25) 

 

«O Tomás (4,6) estava a observar de pé o Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), 

o André (4,5) e a Daniela (3,4) a brincarem e a Emília (3,11) e a Maria (3,1).» D.E. 

2.32 (p. 27) 

 

«O Tomás (4,6) anda à roda da Emília (3,11). A Maria (3,1) volta novamente para ao 

pé da Emília (3,11) e senta-se junto desta, a Emília (3,11) estava a tirar do chão terra e 

a encher um camião. A Sofia (4,7), a Mafalda (4,4) e a Leonor (3,11) andam juntas, 

cada uma com uma roda. A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) continuam a andar juntas, 

cada uma com a sua roda. O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora e diz-lhe: “Eu quero 

brincar com uma camioneta”» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

«A Maria (3,1) levanta-se, dá dois passos e observa o grupo do Fábio (5,0), a seguir vai 

ver a Jéssica 2 (3,2), a Dália (4,6) e a Leonor (3,11) que andavam todas juntas, com 

uma mão na roda, e vai buscar terra a outro lado.» D.E. 2.46 (p. 29) 
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Uma outra estratégia é desenvolver alguma ação ajustada à brincadeira, mas 

ainda não diretamente coordenada com os outros participantes na criação conjunta de 

significados. A criança coloca-se na área de brincadeira e faz o que as outras estão a 

fazer, manifestando assim o seu desejo de brincar junto e mostrando que sabe brincar 

como elas. As ações são reproduções das ações dos outros, algumas vezes com 

introdução de algumas variações, mas sempre de forma sincronizada com o 

comportamento do grupo a fim de se inserir na construção conjunta da brincadeira. 

 

«O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda. O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em 

cada mão e diz “pi-pi-pi-pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) 

está de joelhos e tem do seu lado direito um camião cheio de terra e do seu lado 

esquerdo, um camião tipo betoneira, o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e 

coloca-o na sua frente, raspa a terra do chão com a mão direita e coloca-a no camião. A 

Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra.» D.E. 2.14 (p. 26) 

 

«A Joana (3,2) está a levantar a betoneira do camião. O André (4,5) empurra o camião 

cheio de terra para a frente, depois para trás e vai buscar mais terra para pôr em cima do 

camião.» D.E. 2.15 (p. 26) 

 

Esta estratégia diferencia-se do jogo paralelo presente principalmente em 

crianças do género feminino, que possuem brinquedos iguais aos de outras crianças do 

género masculino e do género feminino que apesar de estarem fisicamente próximas 

umas das outras, não interagem com as outras crianças, nem apresentam o desejo, a 

vontade de interagirem, mesmo estando a brincarem de forma semelhante. 

 

«A Leonor (3,11) está a andar de cócoras com o seu camião separada e de costas para o 

Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Emília (3,11) …» D.E. 

2.8 (p. 25) 

 

«A Sofia (4,7) andava com uma roda na mão direita e uma bola na mão esquerda, atrás 

dela ia a Mafalda (4,4) com uma roda na mão direita, a Sofia (4,7) começa a correr com 

a roda, a Mafalda (4,4) mantém o mesmo ritmo a andar.» D.E. 2.16 (p. 26) 

 

«…A Leonor (4,0) está de costas voltada para elas…» D.E. 2.50 (p. 29) 
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«O Carlos (5,4) está junto da Leonor (4,0) e está a encaixar a betoneira no camião…» 

D.E. 2.52 (p. 29) 

 

«…O Cristiano (3,11) que está de costas para os outros, levanta a cabeça e volta a 

brincar…» D.E. 2.59 (p. 30) 

 

«A Maria (3,1) pega em dois camiões, um em cada mão, a Emília (3,11) que vinha a 

correr, chega junto da Maria (3,1) e senta-se ao pé dela.» D.E. 2.28 (p. 27) 

 

Uma tática utilizada pela criança para ser aceite no grupo é contribuir com 

algum objeto/ brinquedo, oferecendo-o ou propondo troca com um dos participantes. 

Dar um objeto para o grupo ou levar um consigo, pode tornar-se condição para a 

aceitação do novo participante. Dar e trocar são atitudes que mostram a motivação de 

uma criança para ser aceite no grupo e que criam efetivamente laços de solidariedade 

entre pares; ao tentar entrar numa brincadeira, levando um objeto, a criança não está a 

ameaçar aquele espaço interativo como alguém que pode atrapalhá-lo, mas, pelo 

contrário, é identificada como alguém que está a contribuir para o enriquecimento do 

mesmo e que pode brincar sem representar uma potencial ameaça de rutura. 

 

«…O Carlos (5,4) troca o seu camião com o Fábio (5,2). O Fábio (5,2) quando está 

com um camião de transporte diz para o André (4,6): “Olha é igual”, que tinha um igual 

ao seu. O Carlos (5,4) olha para os dois camiões. O André (4,6) diz: “Viva!”» D.E. 2.63 

(p. 30) 

 

No que se refere às crianças que gostam de ser controladas, procurarem outras 

crianças com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si, 

verifica-se que a educadoras MT e TR partilham da mesma opinião na entrevista, 

acontecendo o mesmo no questionário, revelando uma consistência nas respostas dadas. 

MT considera que por vezes, as crianças que gostam de ser controladas procuram pares 

com as mesmas características porque assim têm mais possibilidades de intervirem no 

jogo ou na brincadeira de uma forma mais igualitária. A educadora MT também é de 

opinião que uma criança que não controla prefere outra igual, uma vez que consegue 

interagir com uma maior igualdade, uma vez que ninguém pretende sobrepor-se ao 

outro. 
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«Às vezes as crianças que gostam de ser controladas gostam de outras que sejam iguais, 

porque têm as mesmas afinidades, não sentem a pressão da vontade do outro.» E. 

MT.11 (p. 93) 

 

«…Algumas vezes isso acontece, sim, se calhar até muitas vezes, porque é o que eu te 

disse há bocado, quem controla não gosta de ser controlado e quem gosta de ser 

controlado não controla, por isso precisamente.» E. TR.13 (p. 102) 

 

Como já foi referido, todas as educadoras mantêm no questionário, as opiniões 

dadas nas entrevistas, considerando as crianças que gostam de ser controladas nem 

sempre procuram outras crianças com as mesmas características, para estabelecerem 

relações simétricas entre si. 

 

«As crianças que gostam de ser controladas procuram algumas vezes outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q16 

MT. 3 

 

«As crianças que gostam de ser controladas procuram algumas vezes outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si.» Q16 

TR. 3 

 

As crianças usam mais do que uma estratégia para conseguirem participar numa 

brincadeira, ajustando as formas de entrada aos tipos de brincadeira, aos grupos, às 

interações em curso e às respostas de aceitação ou resistência às suas tentativas. A 

partir de um processo interativo com o grupo com o qual desejam brincar, fornecem 

pistas das suas intenções e interpretam as ações do grupo, construindo diferentes formas 

de participação social nas brincadeiras; ou seja, a participação envolve um processo de 

aprendizagem social através do qual as crianças acumulam conhecimentos e 

habilidades partilhadas pelo grupo. 

 

«A Emília (4,0) estava com dois camiões diferentes, um tipo betoneira e outro tipo 

transporte. O Fábio (5,2) chega o seu camião junto do André (4,6) e diz-lhe: “Olha, 

igual também” Todos eles continuam a encher os camiões com terra.» D.E. 2.66 (p. 31) 

 

Verificou-se que as crianças do género feminino gostam de partilhar brinquedos 

com outras crianças do mesmo género que não possuem brinquedos, o oferecer o 
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brinquedo funciona como um convite à brincadeira, é uma forma de estabelecer 

relações simétricas com outra criança do mesmo género. 

 

«A Jéssica 2 (3,2) dirige-se para junto da Mafalda (4,5) que andava a brincar com uma 

bola. A Mafalda (4,5) apanha a bola do chão e dá-a à Jéssica 2 (3,2).» D.E. 2.51 (p. 29) 

 

A resistência à entrada de uma criança na brincadeira, independentemente do 

género, manifesta-se com a recusa de brinquedos, a criança rejeitada procura o adulto, 

uma vez que o considera na hierarquia de poder, a pessoa que detém o poder, para fazer 

com que as outras crianças a aceitem no grupo de pares. 

 

«…Tomás (4,6) dirige-se à Educadora e diz-lhe: “Eu quero brincar com uma 

camioneta”» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

«A Educadora responde ao Tomás (4,6): “Está aí uma camioneta a mais, tens de te 

chegar ao pé deles”.» D.E. 2.34 (p. 28) 

 

«A Maria (3,1) chega-se junto da Educadora e diz-lhe: “A Emília não me dá uma 

escavadora”…» D.E. 2.35 (p. 28) 

 

Essa resistência à entrada de outras crianças na brincadeira pode ser manifestada 

de várias formas, sendo uma delas através do gesto ou movimento físico indicando o 

impedimento/ proteção contra tentativa de entrada (empurrão, barreira com braço, …), 

outra forma é através do uso de argumentos relacionados com a propriedade do espaço 

ou da brincadeira e também existem argumentos relacionados com a autoridade do 

chefe, ou seja, com aquele que manda na brincadeira.  

 

«Neste momento, está a Adriana (4,1) com um camião nas mãos e a Emília (3,11) com 

um camião na mão direita e outro camião na mão esquerda. A Emília (3,11) responde: 

“Esta tem eu” A Educadora diz: “Olha lá! Têm aí brinquedos que cheguem. Têm que 

emprestar uns aos outros”.» D.E. 2.36 (p. 28) 

 

«A Maria (3,1) chega junto da Adriana (4,1), senta-se e retira-lhe o camião. A Adriana 

(4,1) diz: “Eu quero!” A Emília (3,11) levanta-se e vai buscar o camião às mãos da 

Maria (3,1). A Adriana (4,1) diz: “Eu quero-o!” A Maria (3,1) não deixa a Emília (3,11) 

retirar-lhe o camião. A Adriana (4,1) tenta retirar à Maria (3,1), mas não consegue. A 
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Adriana (4,1) levanta-se e dirige-se para junto da Educadora e diz-lhe: “Eu queria 

aquilo!”» D.E. 2.37 (p. 28) 

 

«A Daniela (3,4) dirige-se para junto da Educadora a chorar. A Educadora: “O que é 

que foi?” Daniela (3,4): “A Emília bateu!” Educadora: “Emília, tu bateste nela, porquê? 

Emília (3,11): “Mas ela queria estar a brincar com a gente”. Educadora: “Então e não 

queres que ela brinque? Emília (3,11): “Quero”. Educadora: “Então Daniela, ela quer 

que tu brinques” Emília (3,11): “Anda cá!” A Emília (3,11) com o braço esquerdo 

movimenta-o para cima e para baixo. A Daniela (3,4) dirige-se para a Emília (3,11) e 

senta-se do lado esquerdo desta.» D.E. 2.44 (p. 29) 

 

«A Emília (3,11) pergunta à Daniela (3,4): “Queres brincar comigo?” A Daniela (3,4) 

abana a cabeça afirmativamente. Emília (3,11): “Então vamos brincar”. A Adriana (4,1) 

continua sem um camião, fazendo uma cova na terra. A Mafalda (4,4) chega-se 

ligeiramente para junto da Daniela (3,4) e retira terra da mesma cova da Adriana (4,1) 

que está na sua frente. A Adriana (4,1) coloca terra no camião da Emília (3,11).» D.E. 

2.45 (p. 29) 

 

Verificou-se que as educadoras (MT e TR), consideraram na entrevista que as 

crianças de idade pré-escolar nem sempre se estruturam em hierarquias de domínio, 

com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito, MT 

considera que essas hierarquias podem servir para estruturar o grupo, mas nem sempre 

isso acontece porque em situações de conflito essas divisões, essas diferenças entre 

líderes e liderados ficam esbatidas, atenuadas. TR apresenta uma explicação diferente 

de MT, de que as crianças dominantes tendem a exercer esse comportamento sobre os 

outros em todas as situações, até nas de conflito. 

 

«Algumas vezes é assim, especialmente nas crianças que têm a personalidade mais 

forte ou que gostam de ser líderes, mas na maior parte das vezes, as crianças não, acho 

que não é muito, não é uma fronteira muito grande.» E. MT.13 (p. 94) 

 

«Algumas vezes.» E. TR. 15 (p. 102) 

 

«Eu acho que sim, porque esse domínio acontece porque realmente há as crianças que 

controlam e as que são controladas e aquele que controla gosta de dominar e o que é 

controlado gosta que exerçam esse domínio sobre ele, são personalidades diferentes 

embora aconteça por exemplo que o que controla goste sempre de controlar e isso se 

processe sempre, às vezes há situações que se invertem mas...» E. TR.16 (p. 102) 
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As educadoras MT e TR mantêm no questionário as opiniões dadas na 

entrevista, o que revela uma consistência na opinião que têm sobre as crianças em idade 

pré-escolar que nem sempre se estruturam em hierarquias de domínio, com base em 

quem domina e em quem se submete em situações de conflito. 

 

«As crianças de idade pré-escolar estruturam-se algumas vezes em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito.» 

Q18 MT.3 

 

«As crianças de idade pré-escolar estruturam-se algumas vezes em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de conflito.» 

Q18 TR.3 

 

As crianças do género masculino tentam estabelecer relações simétricas com 

outras crianças tanto do género feminino como do género masculino, oferecendo-lhes 

brinquedos iguais aos que têm; no entanto, as crianças do género feminino nem sempre 

aceitam os brinquedos que as crianças do género masculino lhes oferecem, recusando-

os verbalmente, fazendo com que a criança do género masculino se afaste. Verifica-se 

que a oferta de brinquedos iguais utilizada como uma estratégia para estabelecer uma 

relação simétrica, utilizada pela criança do género masculino, não significa que seja o 

suficiente para estabelecer uma relação, uma vez que as crianças apercebem-se se são 

iguais ou diferentes pelos desempenhos que manifestam e revelam nas ações sociais 

quotidianas; é aí que as diferenças percebidas ou atribuídas se explicitam 

individualmente, se confrontam com as dos outros e são alvo de avaliação recíproca;  

 

«O Carlos (5,4) chega junto da Daniela (3,6) com dois camiões diferentes e o que é 

igual ao que a Daniela (3,6) tem dá-o a ela, ao mesmo tempo que lhe diz: “Toma lá!”.» 

D.E. 2.101 (p. 34) 

 

«A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora.» D.E.2.102 (p. 34) 

 

«O Tomás (4,7) vai para mais próximo do Miguel (5,7), com o camião tipo escavadora 

com terra e põe a terra no camião do Miguel (5,7).» D.E. 2.95 (p. 33) 
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Também os fatores económicos e culturais ganham outra visibilidade, pela 

exibição quantitativa e qualitativa, mas especialmente diversificada, de artefactos 

criados para a infância: roupas, adereços, brinquedos, guloseimas; é aí que ao nível da 

ação social e na consistência entre aquilo que se mostra e o que se é capaz de fazer, 

aquilo que se vê e o que se vê fazer, que são acionados processos de aceitação, 

negociação, transformação ou repúdio de estereótipos culturais e sociais particulares. 

Estes processos, confirmando ou infirmando as crianças em experiências e estilos de 

vida, gostos e interesses, aparências e comportamentos, podem interferir na constituição 

de padrões de interação e relação de maior ou menor proximidade, de maior ou menor 

estabilidade entre elas, assim como intervir desigualmente no sucesso das suas 

iniciativas para procurar outras crianças que não sempre as mesmas e propor-lhes 

atividades, interpretar a sua linguagem e ações comuns, dar corpo aos seus interesses e 

proteger os seus próprios direitos. 

 

«A Emília (4,0) volta para junto da Maria (3,2) e da Daniela (3,5), entretanto chega a 

Joana (3,3) com a bola, pousa-a no chão e diz para a Emília (4,0): “Vá Emília!” A 

Emília (4,0) responde-lhe: “Eu tenho ténis novos, eu tenho ténis novos, é para jogar”. A 

Joana (3,3) dá um pontapé na bola na direção da Emília (4,0).» D.E. 2.84 (p. 32) 

 

Pode-se concluir que nas relações de poder, há a dominação de um género sobre 

o outro, (o feminino sobre o masculino) e também a dominação entre crianças do 

mesmo género (feminino), dependendo da posição hierárquica que as crianças ocupam. 

 

«…O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora e diz-lhe: “Eu quero brincar com uma 

camioneta”» D.E. 2.33 (p. 28) 

 

«A Adriana (4,1) volta para o seu lugar e fica a ver a Mafalda (4,4), a Emília (3,11) e a 

Maria (3,1) a brincarem com os camiões.» D.E. 2.39 (p. 28) 

 

Quanto às hierarquias de domínio, a educadora MT tem uma opinião 

diferenciada da educadora TR, pois segundo MT a posição de líder dentro do grupo está 

relacionada com o maior ou menor respeito que os outros têm para com esse líder e 

para com a sua capacidade em demonstrar as suas habilidades. A educadora TR 

concorda que as hierarquias se estruturam consoante a aceitação que cada elemento do 
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grupo tem dentro dessa estrutura; portanto, todos são importantes porque se as bases 

não aceitarem o líder, este não consegue exercer a liderança. 

 

«Muitas vezes ocupam, porque os outros acham que ele é capaz de fazer isto e então é 

escolhido para isto, aquele não capaz de dizer, mas depois chora quando for dizer, ou 

quando for a apresentação, portanto eles sabem.» E. MT.14 (p. 94) 

 

«Sim, algumas vezes.» E. TR.17 (p. 102) 

 

«Porque se já há uma hierarquia há uma, em termos grosseiros, há uma classe 

dominante, que exerce esse domínio, eu já presenciei essas coisas e depois ocupam um 

lugar em função da aceitação dos outros, claro que tem mesmo que ser, porque se é 

uma hierarquia e se os outros os aceitam, eles têm que ocupar um lugar nessa hierarquia, 

já que há hierarquia tem que haver aceitação ou não e se há aceitação é porque a 

hierarquia aceita.» E. TR.18 (p. 102) 

 

No questionário, ambas as educadoras alteraram a opinião dada na entrevista, o 

que revela pouca coerência e consistência nas suas opiniões, MT passou a considerar 

que o lugar que as crianças ocupam na hierarquia de domínio nem sempre é em função 

da aceitação dos outros, enquanto que TR passou a ter a opinião de que nas hierarquias 

de domínio, as crianças ocupam frequentemente um lugar em função da aceitação dos 

outros.  

 

«Nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam algumas vezes um lugar em função 

da aceitação dos outros.» Q19 MT.3 

 

«Nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam muitas vezes um lugar em função da 

aceitação dos outros.» Q19 TR.4 

 

Tanto o iniciar como o desenrolar das brincadeiras implicam sucessivas 

negociações, daí que se possa considerar as interações verbais e não verbais como 

linguagens intrínsecas do brincar e ao próprio brincar e como recurso comunicativo 

fulcral para a participação na vida quotidiana do Jardim de infância. O conteúdo da 

ação de brincar não é separável das relações sociais das crianças em que ora 

representam e gerem as suas interações sociais no processo de estruturação sócio-

comunicativa, ora brincam as suas brincadeiras sócio-dramáticas; porém, este processo 

social e dramático é altamente imprevisível e assimétrico; pois, coproduz 
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reciprocamente a acentuação das diferenças, dos conflitos, das contradições, bem como 

a possibilidade de os enfrentarem coconstruindo acordos, consensos, responsabilidades, 

decisões e compromissos. O sucesso deste processo, depende da reciprocidade das 

crianças com a definição da situação, bem como com a clarificação dos diferentes 

papéis sociais que representam e que se atualizam constantemente nas decisões que 

tomam. 

 

As crianças ao procederem às negociações e elucidações que estão na base da 

construção social da ordem na interação, estão a comunicar o processo de comunicação 

que experimentam, a exercerem as suas competências metacomunicacionais. O brincar 

torna-se um contexto social em que as crianças aprendem como interagir (a dialogarem 

em alternância e sintonia, a criarem regras abstratas, a representarem papéis complexos 

e hierárquicos ou reversíveis) e como (re)construirem as relações sociais que as 

autorizam como membros participantes e integrados no grupo de crianças. 

 

«O Tomás (4,6) está com o camião tipo betoneira do Fábio (5,0) na mão, o Fábio (5,0) 

diz para o Tomás (4,6): “Depois sou eu”. Tomás (4,6): “Pois!” e põe terra para dentro 

do camião tipo betoneira. Fábio (5,0): “Isso é muito”.» D.E. 2.42 (p. 28) 

 

«A Sofia (4,7), o Francisco (4,9) e o André (4,5) continuam a brincar nos seus lugares 

com os camiões, junto do Fábio (5,0) e do Tomás (4,6).» D.E. A.2.43 (p. 28) 

 

No jogo associativo (brincar com a bola), a criança do género feminino que dá 

início à interação e apresenta propostas, intervém diretamente conduzindo e 

controlando a sua realização e privilegia a relação de exclusividade, apresentando-se 

como fonte promissora de alternativas de ação conferindo estabilidade à relação, o que 

faz com que estejamos perante uma relação complementar, uma vez que a outra criança 

aceita a dominação; a inversão de posições sociais de dominados a dominadores pode 

ser associada a outras expressões não verbais, faciais ou corporais como a postura 

direita, fixação do olhar no rosto, arregalar os olhos, apontar o dedo… que contribuem 

para reforçar poderes/ contra poderes. À semelhança de uma outra relação social 

qualquer, as crianças são capazes de criar um entendimento mútuo acerca da natureza 

dos objetos, dos espaços, dos outros e das atividades, criando um contexto no qual os 

papéis de quem faz o quê, desempenhados pelas crianças no contexto da brincadeira, 

são reveladores das relações sociais complexas que estruturam a hierarquia do grupo. 
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Tanto o iniciar como o desenrolar das brincadeiras, implicam sucessivas negociações, 

daí que o conteúdo da ação de brincar não é separável das relações sociais das crianças 

entre elas. 

 

«A Maria (3,2) está sentada no chão com a bola, a Emília (4,0) chega junto dela com 

uma bola e pousa-a junto da bola da Maria (3,2). A Joana (3,3) tinha também uma bola 

na mão. A Emília (4,0) afasta-se, olha para a bola, a Maria (3,2) continua sentada no 

chão com uma mão em cada bola.» D.E. 2.75 (p. 32) 

 

«A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola.» D.E. 2.76 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) apanha a bola, segura na bola debaixo do braço esquerdo e manda a 

Joana (3,3) de volta ao seu lugar.» D.E. 2.77 (p. 32) 

 

«A Emília (4,0) dá uns passos para trás, pousa a bola, dá um chuto na bola na direção 

da Joana (3,3), assim que a bola chega junto da Joana (3,3), esta dá-lhe um pontapé e 

tanto a Emília (4,0) como a Joana (3,3) vão atrás da bola. A Emília (4,0) chegou 

primeiro junto da bola, apanha-a e diz para a Joana (3,3): “Quem apanhou primeiro, 

Quem apanhou primeiro é que dá-lhe.”» D.E. 2.78 (p. 32) 

 

«A Joana (3,3) volta para o lugar onde estava. A Emília (4,0) pousa a bola no chão e 

dá-lhe um chuto na direção da Joana (3,3), a bola passa ao lado da Joana (3,3), a Joana 

vai atrás da bola. Enquanto a Joana (3,3) vai atrás da bola, a Emília (4,0) vai ter com a 

Maria (3,2) que estava a vê-las com as duas bolas. A Emília (4,0) põe-se de joelhos no 

chão e com as mãos em cima das bolas. A Emília (4,0) levanta-se e olha para a Joana 

(3,3) que estava com a bola na mão. A Joana (3,3) olha para a Emília (4,0) que estava 

de pé ao lado da Maria João (3,2), com o pé direito sobre a bola.» D.E. 2.79 (p. 32) 

 

«Chega a Daniela (3,5) com uma bola, senta-se sobre a bola a vê-las. A Joana (3,3) 

aproxima-se com a bola na mão. A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-

lhe: “A Daniela não pode, a Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

Não está ausente do grupo de pares, as diferenças de poder, prestígio e estatuto 

social entre as crianças, o que implica o seu empenho na construção de um complexo 

conjunto de estratégias e de competências sociais para gerirem essas relações de forma 

a alcançarem a participação social e a implementação do projeto comum de brincar. As 

crianças revelam os seus laços de amizade, hierarquias e relações de poder, valores, 
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conhecimentos e regras que regem as relações sociais e o funcionamento dos grupos; 

assim, as crianças apresentam hierarquias e relações de poder entre elas, as quais lhes 

conferem autoridade para definir quem pode ou não pode participar em determinadas 

brincadeiras. Sendo o Jardim de Infância um espaço sócio-cultural estruturante e 

estruturado pelas relações comerciais, é um espaço com diferentes posições sociais, em 

muitas das quais está implícita a divisão hierárquica. Essa hierarquia, por sua vez, 

determina diferentes relações de poder subjacentes aos processos de socialização e 

posições que vão sendo reconhecidas à medida que as crianças vão manifestando certas 

percussões rituais nos seus relacionamentos. 

 

«O Tomás (4,6) está com o camião tipo betoneira do Fábio (5,0) na mão, o Fábio (5,0) 

diz para o Tomás (4,6): “Depois sou eu”.Tomás (4,6): “Pois!” e põe terra para dentro 

do camião tipo betoneira. Fábio (5,0): “Isso é muito”.» D.E. 2.42 (p. 28) 

 

«A Sofia (4,7), o Francisco (4,9) e o André (4,5) continuam a brincar nos seus lugares 

com os camiões, junto do Fábio (5,0) e do Tomás (4,6).» D.E. 2.43 (p. 28) 

 

«Chega a Daniela (3,5) com uma bola, senta-se sobre a bola a vê-las. A Joana (3,3) 

aproxima-se com a bola na mão. A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-

lhe: “A Daniela não pode, a Daniela não pode”.» D.E. 2.80 (p. 32) 

 

«Chega a Adriana (4,2) e a Mafalda (4,5) que se dirigem junto da Daniela (3,5) e da 

Maria (3,2), a Emília (4,0) agarra na Adriana (4,2) e afasta-a ao mesmo tempo que diz: 

“Meninas”, a Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). A Emília (4,0) pergunta à Adriana 

(4,2): “Queres brincar?”Mas a Adriana (4,2) ignora-a, vira-lhe as costas, não lhe dando 

resposta e afastando-se. A Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2).»D.E. 2.83 (p. 32) 

 

As crianças do género feminino quando são procuradas por outras crianças do 

género feminino e não estão interessadas em estabelecerem uma relação, em 

interagirem com essa criança utilizam a agressão (para com os brinquedos) como forma 

de demonstrarem a sua recusa. 

 

«A Mafalda (4,5) estava com a Adriana (4,2). Quando a Daniela (3,5) chega junto da 

Mafalda (4,5), a Adriana (4,2) dá uma palmada numa bola e ela cai da mão da Daniela 

(3,5), a Mafalda (4,5) dá também uma palmada na outra bola e ela cai ao chão.» D.E. 

2.96 (p. 33) 
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É na relação de pares ou de grupo que uma criança pode mostrar o seu 

comportamento agressivo, ser vítima ou agressor de processo de vitimização e, ainda, 

fazer e manter amigos. O comportamento agressivo emerge da interação social, é um 

processo decorrente da interação entre a criança e o seu ambiente físico, social e 

cultural, através do tempo. No processo de interação de um grupo, identifica-se o 

agressor (líder), o grupo de seguidores (reforçadores) e a ou mais vítimas que são 

excluídas da interação social. A agressão surge como uma forma de dominação do 

outro, como substituição da argumentação, o que revela ainda uma maneira de resolver 

os problemas, sendo o reflexo do contexto sócio-cultural no qual a criança se encontra 

inserida, demonstrando uma necessidade de controle social. 

 

«A Emília (3,11) vai com uma bola na mão, para o meio da roda onde está o Fábio 

(5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4). Entra entre o 

André (4,5) e a Daniela (3,4) e sai entre a Daniela (3,4) e o Fábio (5,0), ao sair 

desequilibra-se e cai sobre a Daniela (3,4). A Emília (3,11) grita: “A Maria João está a 

bater-me!”» D.E. 2.22 (p. 27) 

 

As crianças que ocupam altas posições sociais no grupo de iguais (líderes) 

podem mostrar altos níveis de agressividade. O líder pode ajudar os seus amigos mais 

vulneráveis, o que revela que uma criança agressiva pode ser protetora para com uma 

criança mais vulnerável e agressiva para com outra também considerada agressiva, mas 

que não é líder. 

 

«A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da 

Sofia (4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a 

Leonor (4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! 

Agora é que a viste!” A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e 

esconde-a atrás das costas enquanto segura num camião com a mão direita.» D.E. 2.87 

(p. 33) 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”….» D.E. 2.90 (p. 33) 

 

A disputa por brinquedos é uma situação stressante para a criança, provocando 

conflitos, principalmente para as que apresentam poucas habilidades sociais, refletindo-

se na resolução de problemas e no tipo de interação que estabelecem com as outras 
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crianças. Quando as crianças do género feminino veem um brinquedo que desejam 

numa criança do mesmo género, tentam retirá-lo, mas quando essa criança oferece 

resistência, estabelecem uma relação complementar, em que a criança que o tenta 

retirar acaba por desistir e ir-se embora. 

 

«A Emília (3,11) está atrás do Fábio (5,0), segura na bola com a mão esquerda e segura 

num camião com a mão direita, a bola escapa-se-lhe das mãos contra a Sofia (4,7) que 

ia a passar com a roda na mão direita e com um camião na mão esquerda, a Emília 

(3,11) larga o camião da mão direita e agarra a roda da Sofia tentando tirar-lha. A Sofia 

(4,7) grita: “Ai!” A Emília (3,11) larga a roda e começa a andar.» D.E. 2.26 (p. 27) 

 

Quando num conflito entre duas crianças do género feminino, no qual uma se 

opõe às ações ou afirmações da outra e uma criança do género masculino se envolve, 

reconhece-se a existência de uma hierarquia de domínio, demonstrando-se que existem 

relações de poder. Os conflitos são momentos significativos durante os quais, neles e a 

partir deles, as crianças constroem ativamente a sua própria identidade 

(comportamentos, sentimentos, conceções e valores, práticas de dominação e 

subordinação) e em que a organização e a ordem social estão a ser negociadas, 

afirmadas, derrubadas ou mantidas. 

 

«A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da 

Sofia (4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a 

Leonor (4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! 

Agora é que a viste!” A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e 

esconde-a atrás das costas enquanto segura num camião com a mão direita.» D.E. .2.87 

(p. 33) 

 

«…A Sofia (4,8): “Eu é que encontrei” A Leonor (4,0): “Eu é que encontrei”…» D.E. 

2.89 (p. 33) 

 

«O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à 

Leonor (4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”. (…) O Miguel (5,7) volta para o seu lugar. 

A Leonor (4,0) encaixa a pega na roda e vai para ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7) 

com a roda na mão.» D.E. 2.90 (p. 33) 
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Também se verificou a existência do jogo solitário, tanto em crianças do género 

feminino como em crianças do género masculino, neste tipo de jogos as crianças não 

desejam estabelecer qualquer tipo de relações de natureza simétrica ou complementar. 

 

«O Tomás (4,6) está sozinho, segura na bola, atira-a ao chão e com a mão direita bate 

na bola a driblar com as duas mãos. Segura novamente na bola, bate-lhe com a mão 

direita e com a mão esquerda, a bola foge-lhe e ele vai atrás dela…» D.E. 2.19 (p. 27) 

 

«A Sofia (4,7) continua com a roda na mão direita e passa a correr atrás da bola.» D.E. 

2.20 (p. 27) 

 

«O André (4,6) está a fazer um caminho para o camião sozinho, …» D.E. 2.108 (p. 34) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) está a jogar à bola sozinha.» D.E. 2.110 (p. 34) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) continua a jogar com a bola sozinha.» D.E. 2.115 (p. 35) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Inúmeros investigadores (Graham, Holt-Hale, & Parker, 2007; Rink, 2003; 

Graham, 2001; Siedentop & Tannehill, 2000; Cuéllar & Carreiro da Costa, 2001; 

Behets, 1997; Silverman, Subramaniam & Woods, 1998) têm indicado que a qualidade 

e a quantidade do envolvimento das crianças nas atividades de educação física são 

determinantes no progresso que fazem. Por isso, envolver as crianças nas atividades 

propostas por elas e/ou pelo adulto e encorajá-las a manterem-se participativas, são 

desafios a serem vencidos pelo educador mediante inúmeras possibilidades como 

ajustar a complexidade das atividades aos limites adequados, orientar para a resolução 

de problemas, ajudá-las a focar a atenção em certas características para a consecução 

da(s) meta(s), sistematizar determinadas vivências, estimular a conduta divergente, 

organizar os espaços, disponibilizar os jogos e equipamentos, possibilitar a expressão 

das necessidades e desejos das crianças nos seus jogos, brincadeiras e atividades, 

sincronizar as suas ações com as intenções e os projetos das crianças. Essas atribuições 

conferidas ao educador estão de acordo com a conceção de Heaslip (2006) ao afirmar 

que o profissional precisa de estruturar a provisão do brincar dos seus alunos, 

assumindo a responsabilidade de fomentar situações que permitam que coisas 
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aconteçam. Pensar na combinação do jogo livre, jogo orientado e atividade dirigida 

pelo educador como base de um programa de Educação Física no Ensino Pré-escolar é 

reconhecer e, acima de tudo, contemplar as necessidades, os desejos e os potenciais das 

crianças. 

 

A existência de aulas de educação física proporciona à criança uma 

potencialização das suas aprendizagens, o educador ao planificar as aulas, cria um 

contexto eficaz para as crianças se envolverem nas atividades de modo a se manterem 

participativas. Além disso, o educador ajusta a complexidade das atividades, orienta 

para a resolução de problemas, centra a tenção das crianças para a realização da 

atividade, assim como organiza o espaço e os equipamentos de modo a fomentar o 

desenvolvimento das habilidades motoras das crianças, havendo uma maximização das 

aprendizagens a partir de situações de jogo aliadas a uma combinação de diferentes 

estratégias.  

 

«Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipa três 

crianças. As crianças escolhidas foram o Miguel (5,7), a Sofia (4,8) e o Tomás (4,7), às 

quais lhes entrega uma bola. As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem.» 

D.E. 2.257 (p. 48) 

 

«A Educadora relembra novamente que os chefes de equipa são apenas o Miguel (5,7), 

a Sofia (4,8) e o Tomás (4,7).» D.E. 2.8 (p. 49) 

 

«As crianças estão todas juntas, a Educadora escolhe os chefes de equipa aos quais lhe 

entrega uma bola. As crianças escolhidas foram o Tomás (4,7), a Mafalda (4,6) e a 

Joana (3,3). A Educadora diz: “Agora vão-se pôr atrás do chefe de equipa que 

preferem” e dispõe os chefes de equipa nos respetivos lugares.» D.E. 2.270 (p. 49) 

 

«A Educadora explica a atividade às crianças.» D.E. 2.278 (p. 50) 

 

É na frequência do Jardim de infância que a criança começa a moldar as 

competências e as habilidades sociais, inserindo-se ou não em grupos de pares, 

desenvolvendo toda uma gama de comportamentos que a levarão a níveis de 

desenvolvimento superiores. É nesse espaço feito de comunicações interpessoais que se 

vivenciam as primeiras transições, os primeiros conflitos e os primeiros confrontos com 

uma realidade não tão protegida quanto a familiar. Nas aulas de educação física, as 
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crianças estabelecem relações simétricas entre si, manifestadas através da afetividade e 

relações complementares através das quais as crianças tentam fazer prevalecer a sua 

posição, utilizando a agressão. 

 

O Jardim de Infância é um palco privilegiado para a observação de 

comportamentos e para o tipo de interações que as crianças estabelecem entre si, o 

educador surge não só no importante papel de intervenção, como assume a personagem 

principal de observador privilegiado das comunicações interpessoais.  

 

«…, a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a 

pela barriga.» D.E. 2.2 71 (p. 49) 

 

«A Adriana (4,2) passa as mãos na Daniela (3,5) desde os ombros até aos cotovelos e 

volta a repetir….» D.E. 2.279 (p. 50) 

 

«…O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila…» D.E. 2.302 (p. 

52) 

 

«…O André (4,5) empurra a Emília (3,11) e ela empurra-o também…» D.E. 2.259 (p. 

48) 

 

«A Emília (3,11) dá um passo para o lado direito e o André (4,5) dá igualmente um 

passo para o lado direito, evitando que a Emília (3,11) lhe passe à frente.» D.E. 2.261 

(p. 48) 

 

«O Miguel (5,7) estica a barriga, toca no rabo da Leonor (4,0), a seguir volta-se para 

trás e com o seu rabo toca no rabo da Leonor (4,0) e volta a tocar. A Leonor (4,0) volta-

se para trás e dá-lhe uma palmada. O Miguel (5,7) saltita atirando com os pés para a 

frente.» D.E. 2.296 (p. 51) 

 

«O Fábio (5,2) entrega a bola ao André (4,6), vai para o fim da fila agarra o Carlos (5,4) 

pelos braços, puxa-o para trás e empurra-o contra a Sofia (4,9). O Carlos (5,4) agarra-se 

à Sofia (4,9) e quando o Fábio (5,2) o puxa para trás, a Sofia (4,9) vai também puxada.» 

D.E. 2.305 (p. 52) 

 

Os educadores devem estar conscientes da importância da competência social e 

dos comportamentos interpessoais como um requisito essencial para uma boa adaptação 

da criança, tanto no presente, como no seu desenvolvimento futuro; para tal devem dar 
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oportunidade às crianças que apenas estabelecem relações simétricas com outras, uma 

posição mais elevada na hierarquia de domínio; no entanto, estas não sabem 

desempenhar um papel de uma posição hierárquica mais elevada. Verificou-se também 

que as crianças que querem ocupar uma posição mais elevada na hierarquia tentam ser 

chefes de equipa mesmo quando não foram escolhidas pelo adulto e só ocupam uma 

posição inferior na hierarquia de domínio por imposição do adulto. 

 

«A Emília (3,11) dá um passo para o lado direito e o André (4,5) dá igualmente um 

passo para o lado direito, evitando que a Emília (3,11) lhe passe à frente.» D.E. 2.261 

(p. 48) 

 

«A Educadora relembra novamente quem são os chefes de equipa.» D.E. 2.262 (p. 48) 

 

«A Educadora coloca o André (4,5) e a Maria (3,2) na equipa do Miguel (5,7). A 

Educadora conta o número de elementos em cada equipa e passa o Carlos (5,3) da 

equipa da Sofia (4,8), para a equipa do Miguel (5,7) e a Jéssica 2 (3,2) para a equipa do 

Tomás (4,7). A Educadora explica a sequência dos exercícios. Dá o sinal de partida.» 

D.E. 2.267 (p. 49) 

 

As escolhas do adulto para chefes de equipa revelaram que existem preferências 

sociais nas escolhas das crianças, presentes no contexto da natureza da relação que 

existe entre os elementos, entre quem escolhe e foi escolhido (Santos, Vaughn & 

Bonnet, 2000), apesar da existência de uma ligação entre as relações de amizade e as 

relações de com os pares, como um todo, a pertinência desta diferenciação; ou seja, as 

escolhas das crianças em função da natureza da relação entre elas resulta da 

possibilidade de estas serem experiências de socialização (Newcomb & Bagwell, 1996). 

Também se verificou que as crianças escolhem para chefe de equipa a criança que 

ocupa uma posição mais elevada na hierarquia de domínio, assim como a que 

consideram ter um melhor desempenho motor. 

 

«Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipa três 

crianças. As crianças escolhidas foram o Miguel (5,7), a Sofia (4,8) e o Tomás (4,7), às 

quais lhes entrega uma bola. As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem.» 

D.E. 2.257 (p. 48) 
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«O Miguel (5,7) está sozinho. O Carlos (5,3) vai para trás do Fábio (5,2). A Adriana 

(4,2) vai para trás do Miguel (5,7). Atrás da Sofia (4,8) está a Leonor (4,0). A Maria 

(3,2) fica a olhar para o André (4,5) sem estar em nenhuma fila.» D.E. 2.263 (p. 49) 

 

«As crianças estão todas juntas, a Educadora escolhe os chefes de equipa aos quais lhe 

entrega uma bola. As crianças escolhidas foram o Tomás (4,7), a Mafalda (4,6) e a 

Joana (3,3). A Educadora diz: “Agora vão-se pôr atrás do chefe de equipa que 

preferem” e dispõe os chefes de equipa nos respetivos lugares.» D.E. 2.270 (p. 49) 

 

Quando o adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente essa criança corrige as outras crianças do género feminino, havendo uma 

reprodução do comportamento do adulto, havendo uma identificação com o adulto. Por 

outro lado, também se verificou que as crianças do género masculino manifestam 

interesse em fazer cumprir as regras e em supervisionarem as crianças do género 

feminino de modo a averiguarem se estas estão a cumprir as regras estabelecidas, para a 

realização da atividade; mas, esse interesse em fazer cumprir as regras e em 

supervisionarem as outras crianças da equipa, não se verifica apenas nas crianças do 

género masculino, também existe nas crianças do género feminino em relação a outras 

crianças do género feminino. De referir que nos encontramos perante uma interação 

assimétrica/ complementar que se caracteriza pela diferença nos papéis e nos estatutos 

atribuídos a cada um dos parceiros, uma relação deste tipo pode apresentar graus 

diferentes de assimetria relacionadas com o estatuto do parceiro e com as competências 

necessárias para a tarefa (o saber fazer).  

 

«A Jéssica 1 (3,9) dá a bola ao Francisco (4,10), ele recebe a bola, fica parado e com o 

braço direito toca na Jéssica 1 (3,9) para que ela fosse para o fim da fila ao mesmo 

tempo que diz: “Vá”.» D.E. 2.285 (p. 50) 

 

«A Sofia (4,8) que estava atrás da Mafalda (4,6), estica o braço para que a Dália (4,7) 

vá para a posição correta e segura a Mafalda (4,6) pela cinta para que esta avance para 

trás da Dália (4,7).» D.E. 2.286 (p. 50) 

 

«Assim que a Dália (4,7) recebe a bola do Miguel (5,7) e vai fazer a atividade, a Sofia 

(4,8) toca na Mafalda (4,6) pelo rabo para que esta vá ocupar o lugar da Dália (4,7), a 

seguir volta-se para trás e puxa a Leonor (4,0) pelo braço para que esta vá ocupar o seu 

lugar.» D.E. 2.287 (p. 50) 
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«A Jéssica 2 (3,3) fica à espera de receber a bola do André (4,6), quando este se está a 

aproximar da Jéssica 2 (3,3) para lhe entregar a bola, a Jéssica 1 (3,9) sai do seu lugar 

da fila com os dois braços esticados para receber a bola e coloca-se ao lado da Jéssica 2 

(3,3) o Francisco (4,10) sai da fila e puxa-a para o seu lugar.» D.E. 2.289 (p. 51) 

 

«O Fábio (5,2) tenta passar para a frente da Emília (4,0). O Tomás (4,7) vira-se e com 

as duas mãos dá-lhe indicação da sua posição.» D.E. 2.297 (p. 51) 

 

«O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si.» D.E. 

2.299 (p. 51) 

 

«A Leonor (4,0) chega com a bola, entrega-a à Dália (4,7) e em vez de ir para o fim da 

fila, coloca-se em frente do Fábio (5,2). O Fábio (5,2) pega-lhe num braço e afasta-a da 

sua frente para o lado, para que ela vá para o seu lugar. A Leonor (4,0) vai-se pôr no 

fim da fila.» D.E. 2.269 (p. 49) 

 

«O Francisco (4,10) segura na Jéssica 1 (3,9) pelos ombros e puxa-a para trás da Joana 

(3,3) …» D.E. 2.274 (p. 49) 

 

Quanto às relações que uma criança estabelece serem o resultado da influência 

do Jardim de Infância, verifica-se na entrevista que a opinião de MT e de TR 

convergem e completam-se, MT considera que as relações que as crianças estabelecem 

resultam das influências que recebem do Jardim de Infância, tanto do convívio com os 

adultos assim como com as outras crianças. Para TR o Jardim de infância é o primeiro 

local onde as crianças conseguem estabelecer laços sociais e de amizade que perduram 

no tempo. 

 

«Sim, do Jardim de infância, muitas vezes, dos adultos portanto Jardim de Infância em 

si, não do Jardim de Infância físico, mas do contexto do Jardim de Infância sim, muitas 

vezes.» E. MT.45 (p. 98) 

 

«Muitas vezes porque na tenra idade em que elas estão, realmente é quando eles 

começam a criar amizades, é que nós até próprios dizemos, o meu amigo de infância, a 

minha amiga de infância e quando vamos a ver a infância é o amigo da escola primária, 

pelo menos no meu tempo não havia Jardim de Infância, porque é aí que eles se 

conhecem é aí que eles se começam a moldar, a personalidade começa a ser trabalhada, 
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as vivências deles e é natural que realmente algumas vezes ou até muitas vezes o 

Jardim de Infância tenha tido mesmo influência nisso.» E. TR.49 (p. 107) 

 

Ambas as educadoras apresentaram na entrevista uma opinião convergente, 

tendo também apresentado o mesmo ponto de vista no questionário, o que revelou uma 

coerência ao considerarem que as relações que uma criança estabelece são por vezes, o 

resultado da influência do Jardim de Infância. 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado da influência 

do Jardim de Infância.» Q31 MT.3 

 

«As relações que uma criança estabelece são algumas vezes o resultado da influência 

do Jardim de Infância.» Q31 TR.3 

 

 

SALA DE AULA 

 

Neste espaço existe uma grande influência do adulto na formação de pares uma 

vez que separa as crianças do género masculino que eram mais ativas; além disso, 

existe uma proximidade física com o adulto devido à configuração do espaço e 

encontramo-nos perante uma situação com uma intenção pedagógica. 

 

As pesquisas de Cuadrado (1992,1993, 1996a, 1996b, 2008) são reveladoras 

para se compreender o papel e os significados dos comportamentos não verbais na 

criação de um clima da sala de aula emocionalmente positivo.   

 

A proximidade do adulto junto das crianças revela-se com o tapar a boca de uma 

criança do género feminino enquanto fala com outra criança do género masculino, um 

dos efeitos sociais do segredo e do ato de segredar é estimular, desenvolver e consolidar, 

entre os confidentes, relações de confiança, reciprocidade, intimidade e privacidade que 

estão na base da construção de processos de identificação fundadores de demarcações 

entre o nós e os outros, o privado e o público. No acionamento desta estratégia, as 

crianças demonstram dominar esse conhecimento, reproduzem-no interpretativamente 

(Corsaro, 1997, 1993) no grupo de pares. 
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«Na mesa um, a Sofia (4,11) e o Miguel (5,9) estavam a rir um para o outro, quando se 

aperceberam que a Educadora estava a olhar para eles, pararam e ficaram a olhar para a 

Educadora. A Sofia (4,11) põe a mão à frente da boca…» D.E. 2.256 (p. 48) 

 

O Jardim de Infância é um espaço sociocultural estruturante e estruturado pelas 

relações sociais, é um espaço com diferentes posições sociais, no qual está implícito a 

divisão hierárquica entre as crianças que convivem no seu interior; essa hierarquia, por 

sua vez, determina diferentes relações de poder subjacentes aos processos de 

socialização e posições que vão sendo reconhecidas à medida que as crianças vão 

manifestando certos comportamentos nos seus relacionamentos.  

 

As crianças do género feminino questionam as crianças do género masculino 

sobre a existência de uma relação de namoro entre si, este assunto suscita o interesse de 

outras crianças tanto do género feminino como do género masculino. Verificou-se 

também que o namorar revela a conceção de heterossexualidade adotada pelas crianças, 

namorar supõe relações de sociabilidade privilegiadas. A relevância destes namoros, tal 

como das amizades, decorre fundamentalmente de contarem com um tipo de relações 

de sociabilidade em que os afetos surgem como o grande mote e motor. Ser/ ter ou não 

ser/ ter amigos (as) torna-se uma forma de prosseguir a avaliação de si e a sua 

integração no grupo, tal como ser/ ter ou não ser/ ter namorados (as) é uma forma de se 

ver e ser visto como alguém querido e desejado, sendo uma forma de reafirmar 

posições sociais no grupo de pares. 

 

Os grandes sentimentos amorosos dos adultos, como o estado de paixão ou o 

ciúme, são vividos pelas crianças, a seu modo, desde os primeiros encontros, intensa 

mas, sobretudo, discretamente perante os adultos, parecendo o seu sucesso agir como 

ato de confirmação de pertença e como demonstração pública da sua popularidade e 

integração no grupo de pares. Tal como a amizade, a relação de namoro é frágil, uma 

vez que no namoro é uma questão de poder e estatuto dentro do grupo de pares. A 

existência de uma relação de namoro entre duas crianças altera o estatuto que ambas 

envergam dentro do seu grupo, limitando em situações distintas a liberdade de ação das 

crianças, sobretudo nas brincadeiras e amigos com quem poderão ou não brincar. 
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«A Emília (3,11) pergunta em voz alta ao Francisco (4,9): “Então não namoras comigo? 

Mas sim!” O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não namoro”. A Emília (3,11): “Então 

anda namorar comigo”. Francisco (4,9): “Deixa!” Emília (3,11): “Então deixa!” 

Francisco (4,9): “Deixa!” Emília (3,11): “Deixa, deixa tu!”» D.E. 2.167 (p. 39) 

 

«A Leonor (3,11) fala para o Miguel (5,6) que está na mesa um, em voz alta: “Miguel, 

não estás a ouvir o que a Emília está a dizer ao Francisco?”» D.E. 2.168 (p. 39) 

 

«A Emília (3,11) diz em voz alta: “Estava dizendo Francisco anda, vamos ser 

namorados”. A Adriana (4,1) repete: “Namorados!”» D.E. 2.169 (p. 39) 

 

As crianças do género masculino com dificuldades em estabelecerem relações 

simétricas, sentem necessidade de saber com quem têm laços afetivos, o que revela a 

falta de habilidades sociais, o que leva à rejeição por parte dos outros e 

consequentemente a uma posição social baixa na hierarquia de poder. Nas culturas de 

pares das crianças existem diferentes tipos de relações que as crianças constroem entre 

si influenciando os seus estatutos dentro dos grupos, quer as possibilidades de 

interações de que dispõem. 

 

Para a criança a amizade representa uma fonte de feedback, de sentimentos de 

pertença a grupos específicos e constitui-se como estruturadora da própria 

personalidade. A amizade permite o alargamento de umas interações e o restringir de 

outras, uma vez que a amizade encontra-se intimamente relacionada com as 

características e exigências dos seus grupos de pares e das culturas desses mesmos 

grupos. As crianças têm consciência de que a aceitação e participação no grupo não é 

algo garantido.  

 

«O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “És minha amiga?” A Emília (4,1) não lhe 

responde. A seguir, o Fábio (5,3) faz a mesma pergunta para a Leonor (4,1): “És minha 

amiga?” A Leonor (4,1) não lhe dá resposta.» D.E. 2.238 (p. 46) 

 

A amizade, e os diferentes graus que assume, tem um peso considerável no 

estabelecimento das interações entre crianças e não é construída apenas pela 

convivência mais ou menos frequente das crianças, embora este seja também um fator a 

ter em linha de conta. Assume para as crianças uma importância simbólica, um valor 

fundamental nem sempre fácil de alcançar para todas elas. No entanto, a definição e 
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valorização das relações de amizade entre crianças é variável de acordo com dois 

fatores fundamentais: por um lado, as suas idades e capacidades que têm para 

abstraírem uma definição e, por outro, a acumulação de experiências vividas neste 

domínio. Quando à criança é pedido que abstraia o conceito de amizade, ela será tanto 

melhor sucedida quanto maior for o número de experiências que já vivenciou (Harris, 

1996). 

 

Para a criança, a amizade representa uma fonte de feedback, de sentimentos de 

pertença a grupos específicos, e constitui-se como estruturadora da sua própria 

personalidade (Adler & Adler, 1998). Já nas crianças de idade pré-escolar, num estudo 

realizado por Corsaro (1997), com crianças de 5 anos de idade, constatou que o 

conhecimento das crianças sobre a amizade se encontra intimamente relacionado com 

as características e exigências dos seus grupos de pares e das culturas desses mesmos 

grupos. As crianças apercebem-se, nas suas experiências com os pares, de que essa 

relação é frágil e que a aceitação e participação no grupo não é algo de garantido. De 

modo a ultrapassar estas dificuldades as crianças adotam uma estratégia: manter vários 

contactos estáveis com crianças de vários grupos, e menos contactos focados em duas 

ou três crianças (Corsaro, 1997). 

 

Embora as relações de amizade sejam passíveis de ser afirmadas como uma 

necessidade básica dos seres humanos, a direção das escolhas do grupo de pares tende a 

ser estrategicamente complexa e a variar conforme e avaliação das circunstâncias e dos 

diferentes circunstantes (Reis, 1991; Iturra, 1997; Corsaro, 1985; Goodwin, 1990; Ross 

& Rogers, 1990; James, 1993). Não dissociar as aparências das competências sociais 

exibidas individualmente, nem estas das relações de sociabilidade ou da história 

coletiva com os outros no Jardim de infância, a amizade não é uma simples escolha que 

se baseie numa relação cognitiva e de afetividade, nem é isenta de interesses e poderes 

e oss significados atribuídos pelas crianças à amizade e aos seus usos sociais podem ser 

muito diferentes daqueles que os adultos lhes atribuem (Corsaro, 1985, 1981, 1997; 

James, 1993; Reis, 1991, Iturra, 1997). 

 

«A Jéssica 1 (3,9) levantou-se do seu lugar e aproximou-se do Fábio (5,1) e da Dália 

(4,6), e foi pedir à Dália (4,6) para que lhe desse com o dossier na cabeça. A Dália (4,6) 

bate com o dossier na cabeça da Jéssica 1 (3,9). A Emília (3,11) põe-se de joelhos sobre 
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a sua cadeira, a olhar para o Fábio (5,1) que se dirige para o armário, a Dália (4,6) com 

a capa na cabeça dirige-se para o armário para arrumar o seu dossier. A Leonor (4,0) 

regressa à mesa com uma folha branca A4 para fazer o seu desenho.» D.E. 2.200 (p. 42) 

 

As diferentes conceções de amizade das crianças, expressas em variadas 

durações e qualidades, porque articuladas diretamente com as características 

organizacionais da cultura de pares poderão levar à consideração da existência de 

ímpares dentro do grupo de pares. Ser amigo implica não só a aprendizagem de 

processos sociais subtis através dos quais a amizade é interessadamente trabalhada 

pelas crianças envolvidas, como no seu exercício a tempo inteiro ela tem de ser 

(re)afirmada e confirmada através da ação social. Através das performances públicas e 

visíveis, as crianças avaliam e reconhecem os seus amigos: “ser amigo deve não apenas 

ser experimentado, mas também ser visto a ser experimentado” (James, 1993, p.215). 

Pertencer à cultura das crianças é uma parte dos modos pelos quais, ao longo do tempo, 

as crianças aprendem, falham em aprender ou aprendem malogradamente a interagir e a 

relacionar-se com os pares, fazendo amigos. As amizades podem ser encaradas como 

relações sociais estratégicas capazes de assegurar um tipo de reciprocidade diferida e 

indireta que permite aos seus membros cooperar entre concorrentes potenciais (Lazega, 

1999), com o máximo de gratificação pessoal e o mínimo de danos sociais. 

 

Encontrar um(a) amigo(a) ou fazer amigos(as) pode ser visto como uma forma 

de se criarem proximidades afetivas e sociais que, convergindo na partilha de um 

sistema de significados e entendimentos comuns, tornam o mundo institucional do 

Jardim de Infância simultaneamente previsível e transformável, daí que ter um amigo(a) 

com quem se desenvolvem ações comuns possa ser sinónimo de acesso à cultura de 

pares e/ ou de aí manter e prolongar as atividades preferidas. Ter um(a) amigo(a) 

significa também ter algum apoio e base de reconhecimento social quando se enfrentam 

e resolvem problemas. Em suma, no contexto do Jardim de Infância, a amizade pode 

ser vista como uma propriedade sócio-afetiva emergente da participação ativa das 

crianças nas estruturas temporais e espaciais e uma base para a sua inclusão na 

organização social do grupo. 

 

Uma criança do género feminino interage com outra criança do género 

masculino questionando-a sobre o tipo de relação existente, mais concretamente, de 
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amizade entre as duas, sendo a existência da relação de amizade confirmada pela 

criança do género masculino, o que revela a inclusão da criança no grupo de pares, 

assim como a sua aceitação pelos outros e o seu estatuto dentro do grupo de pares. As 

relações de sociabilidade manifestas na competência das crianças para estabelecerem e 

nutrirem uma rede de alianças e solidariedades contribuem fortemente para 

compreender a sua experiência social de crianças entre crianças; assim sendo, o apoio 

de amigos afigura-se fulcral e está na base daquilo que vulgarmente os adultos 

designam como sendo relações de amizade entre pares (Davies, 1980, 1982; Corsaro, 

1981, 1985, 1997; Passuth, 1978; James, 1993; Goodwin, 1990; Frones, 1995; 

Schneider, 2000; Blatchford, 1998). 

 

«A Emília (3,11) está de pé atrás do Fábio (5,1), a vê-lo preencher o seu quadro do 

tempo. A seguir, coloca-se no lado esquerdo do Fábio (5,1) e diz-lhe: “Eu sou teu 

amigo Fábio”.…» D.E.2.191 (p. 41) 

 

Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

revelam conhecer as rotinas da sala, uma vez que realizam autonomamente a sequência 

das atividades, o preenchimento da tabela de dupla entrada do tempo que se encontra no 

dossier individual; confirmação junto do adulto, do raciocínio lógico-matemático, 

envolvido na atividade; arrumação do dossier individual; buscar folha de papel A4 para 

a realização do desenho. 

 

«O Miguel (5,6) vai arrumar o seu dossier no armário e a Dália (4,6) que estava a 

arrumar o dossier dela, pega numa folha branca A4 que está no armário e dirige-se para 

a sua mesa.» D.E 2.122 (p. 36) 

 

«A Joana (3,2) pega na sua capa, levanta-se e dirige-se para o armário para a arrumar. 

A Adriana (4,1) levanta-se da sua mesa, pega na sua capa e dirige-se para o armário.» 

D.E. 2.127 (p. 36) 

 

«A Mafalda (4,4) pega numa folha branca A4 e dirige-se para a sua mesa dois, a 

Daniela (3,4) está a arrumar o seu dossier no armário, a Joana (3,2) está ao lado dela 

com a sua capa na mão.» D.E. 2.129 (p. 36) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) está de pé, com as mãos a segurarem na folha do desenho, virada 

para a educadora, a mostrar-lhe o seu desenho e diz: “Teresa já fiz!”…» D.E. 2.174 (p. 

39) 
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«A Emília (4,1) está no armário a tirar uma folha branca A4. O Miguel (5,9) está de 

joelhos, em frente do armário a arrumar a sua capa, a Leonor retira uma folha branca 

A4, o Carlos (5,6) baixa-se para arrumar a sua capa no armário e a Dália (4,9) está à 

espera para retirar uma folha branca A4 do armário.» D.E. 2.225 (p. 45) 

 

Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino, de 

idades diferentes, estabelecem entre si relações interpessoais, apresentando uma 

interação simétrica, caracterizada pela igualdade de papéis e de estatutos sociais entre si. 

 

«Na mesa redonda inferior direita, designada por mesa um está a Sofia (4,8), o João 

(4,2), o Miguel (5,7) e a Dália (4,6). A Sofia (4,8) está a ajudar o João (4,2), a procurar 

o quadro do tempo da sua capa, o Miguel (5,7) vai ajudar também. Assim que o 

encontram, tanto a Sofia (4,8) como o Miguel (5,7), indicam ao João (4,2) o local exato 

onde deve desenhar o sol, pois estava bom tempo e sol nesse dia. A Sofia (4,8) fica a 

ver o João (4,2) a desenhar o sol, a seguir senta-se na sua cadeira que se situa do lado 

direito do João (4,2), tira o marcador fino cor-de-rosa, volta a colocá-lo no copo, pega 

no copo.» D.E. 2.193 (p. 41) 

 

«O Miguel (5,7) dirige-se junto da Leonor (4,0), com o seu dossier fechado em cima da 

sua cabeça e pergunta à Leonor (4,0): “Já fizeste?”. A Leonor (4,0) que tinha o 

marcador grosso laranja na mão direita, coloca-o na boca e aponta com o dedo. O 

Miguel (5,7) responde-lhe: “É mesmo aí!”.» D.E 2.195 (p. 41) 

 

«Na mesa dois, o Fábio (5,1) e a Leonor (4,0) que já estavam a fazer seu desenho vão 

ajudar a Emília (3,11) a preencher o seu mapa do tempo e regressam ao seu lugar…» 

D.E. 2.209 (p. 43) 

 

«A Jéssica 1 (3,9) inclinou-se sobre a mesa e está a conversar com a Emília (3,11), a 

Leonor (4,0) também responde e conversam as três entre si.» D.E. 2.213 (p. 43) 

 

«O Tomás (4,10) diz: “Alguém pode-me dar as cores?” e bate em simultâneo com o 

marcador em cima da mesa várias vezes. A Daniela (3,6) estava a escolher um 

marcador fino no copo que está à sua esquerda. O Tomás (4,10) pega no copo dos 

marcadores grossos que está à sua direita, fica com o marcador amarelo grosso na sua 

mão esquerda enquanto procura outra cor; seguidamente, com o marcador na mão e 

utilizando o dedo polegar e o dedo indicador levanta o copo, dois marcadores ao 

mesmo tempo e diz: “Alguém me pode dar o azul?” A Daniela (3,6) pergunta-lhe: 

“Azul?” O Tomás (4,10) repete: “Azul” A Daniela (3,6) retira um marcador e pergunta-
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lhe: “Este?” O Tomás (4,10) abana a cabeça negativamente e continua à procura no 

copo dos marcadores grossos.» D.E. 2.223 (p. 44) 

 

«A Daniela (3,6) volta a repetir a pergunta ao mesmo tempo que lhe mostra um 

marcador: “Este?”. E levanta-se para ir para o copo dos marcadores grossos ajudar o 

Tomás (4,10) a procurar e volta a sentar-se na sua cadeira a procurar nos marcadores 

finos.» D.E. 2.224 (p. 44) 

 

Uma criança do género feminino emite uma opinião negativa em relação ao 

desenho realizado por uma criança do género masculino, quanto à sua apresentação 

estética, o que leva à discordância por parte da criança do género masculino. Quando 

outra criança do género feminino solicita a opinião à criança do género feminino, 

verifica-se que a criança do género feminino considera que apenas as crianças do 

género feminino realizam trabalhos esteticamente apresentáveis. A criança do género 

masculino continua a discordar da opinião da criança do género feminino. A 

divergência de opiniões entre a criança do género feminino e a criança do género 

masculino sobre a apresentação estética dos desenhos leva-as a um jogo de palavras que 

termina numa brincadeira. O desenho é uma atividade que propicia as interações entre 

as crianças, pois o desenho é um signo socialmente construído que funciona como um 

contacto social, pois a partir do desenho emergem trocas, não devendo ser restringido 

ao produto final de uma atividade isolada, o desenho é um processo socialmente 

construído, uma vez que a interação social que emerge da produção gráfica (desenho) 

entre as crianças, envolve diálogos, o pedido de materiais, as relações entre fala e 

desenho. 

 

«Levanta a folha com a mão esquerda, a seguir levanta-se e coloca o lápis de cor no 

copo e dirige-se para o Fábio (5,0) e diz-lhe: “O teu está feio!” e aponta-lhe com o lápis 

de cor azul que tem na mão direita. O Fábio (5,0) abana a cabeça para a esquerda e para 

a direita, indicando que não com a cabeça discordando.» D.E. 2.153 (p. 38) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que estava apoiada com o peito em cima da mesa, levanta-se, ficando 

de pé e diz: “E o meu?”» D.E. 2.154 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) diz para a Jéssica1 (3,8): “O teu está bonito e o dela”, e aponta com o 

lápis de cor azul para a Leonor (3,11) e acrescenta: “O do Fábio é que está feio” e 

senta-se na cadeira, puxa a cadeira com a mão esquerda para junto da mesa. O Fábio 
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(5,0) põe a língua de fora para a Emília (3,11) e diz-lhe: “O teu é que está!”.» D.E. 

2.155 (p. 38) 

 

«A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a 

folha e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para 

cima e para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, 

a Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) 

responde: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: 

“O teu!”. O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a 

mão esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor 

azul e diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”.» D.E. 2.156 (p. 38) 

 

Outra atividade em que as crianças se envolvem com frequência, embora ainda 

pouco explorada como propiciadora de interações sociais, é o desenho (Silva, 1998). 

Para a abordagem sócio-histórica, ao contrário das teorias tradicionais sobre o grafismo, 

o desenvolvimento do desenho não se reduz a uma atividade solitária, caracterizada por 

etapas e desvinculada de seu contexto sócio-cultural. Na perspetiva sócio-histórica, o 

desenho é concebido como um signo socialmente construído e, como tal, atua também 

como um meio para o contacto social. Leite e Gobbi (2002) destacam que o desenho, 

enquanto produção criativa de crianças de zero a seis anos, tem sido desconsiderado 

como um espaço de troca que pode conduzir à aprendizagem e ao desenvolvimento. O 

estudo de Silva (1998), realizado com crianças de três a cinco anos e frequentadoras de 

uma instituição pré-escolar, demonstrou que, em crianças mais novas, a fala tem o 

papel de organizar o grafismo e, com o aumento da idade, a fala passa a ter uma função 

de orientadora do desenho, corroborando as afirmações de Vygotsky (1991), ao 

descrever o conceito de fala planeadora da ação.  

 

Também se verificou que quando as crianças realizam o desenho, há crianças do 

género feminino que oferecem material a crianças do género masculino, sendo essa 

oferta uma forma de estabelecerem relações simétricas com crianças do género oposto; 

no entanto, as crianças do género masculino recusam essa oferta, o que revela não 

estarem interessadas em estabelecer uma relação simétrica com uma equivalência de 

papéis e estatutos. 
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«A Emília (3,11) olha para o Francisco (4,9) e para o seu desenho. A Leonor (3,11) 

pergunta para o Fábio (5,0): “Queres que eu te dê?” O Fábio (5,0) responde: “Não”…» 

D.E. 2.177 (p. 40) 

 

«A Emília (3,11) pega com a mão esquerda no copo dos marcadores que estava em 

cima da mesa, quando o Fábio (5,0) estava quase a tocar no copo e diz-lhe: “Pinta com 

essas”, enquanto segura no copo junto do corpo e aponta com o marcador azul que 

tinha na mão direita para o copo dos marcadores finos. O Fábio (5,0) abana com a 

cabeça, a dizer que não. A Emília (3,11) pousa o copo dos marcadores grossos entre si 

e a Leonor (3,11).» D.E. 2.178 (p. 40) 

 

Durante a atividade do desenho, as crianças do género feminino como as 

crianças do género masculino estabelecem relações simétricas ao utilizarem a 

matemática através da contagem dos recipientes de cada mesa de atividades. 

        

«O Fábio (5,3) olha para outra mesa, a mesa três, enquanto põe a mão direita no copo 

dos marcadores, sem olhar para eles, estica o braço esquerdo e aponta com o indicador 

e diz: “Um, dois, três, quatro” e continua a olhar para a mesa três. O André (4,8) está a 

contar com o Carlos (5,6) o número de recipientes com material: “Um, dois, três, quatro, 

cinco”. O Carlos (5,6) diz para o André (4,8): “Um, dois, três”. O André (4,8) 

responde-lhe: “Não é nada”» D.E. 2.239 (p. 46) 

 

«Na mesa um, a Sofia (4,11) começa a contar os recipientes de outra mesa, tendo um 

lápis de cera na mão direita, estica o braço e diz: “Ali estão um, dois, três, quatro e ali 

um, dois, três, quatro, cinco; um, dois, três, ali estão três”» D.E. 2.240 (p. 46) 

 

As crianças do género masculino e do género feminino, enquanto realizam a 

atividade proposta pelo adulto (desenho) estabelecem relações simétricas entre si, 

através de uma brincadeira na qual associam uma cor a si mesmas e a cada elemento, 

incluindo também o adulto/ educador. O estabelecimento, manutenção e estabilidade de 

relações positivas de amizade conduz ao desenvolvimento de repertórios de 

competências sociais mutuamente aprendidas que se tornam cada vez mais sofisticadas.  

 

«…O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és vermelha” A Leonor (4,1) diz para o 

Fábio (5,3): “Tu és vermelho” O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és azul”» D.E. 

2.250 (p. 47) 
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«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Eu sou verde”. O Fábio (5,3) aponta para a 

Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és vermelha”. O Fábio (5,3) para a Leonor (4,1) diz: “Tu és 

azul” e para a Emília (4,1) diz: “Vermelha”» D.E. 2.251 (p. 48) 

 

«A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Não, tu és verde”. A Leonor (4,1) aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és verde”…» D.E. 2.252 (p. 48) 

 

A Emília (4,1) diz: “Olha a professora! Olha a professora ali” e olha para o Fábio (5,3). 

O Fábio (5,3) diz: “A Teresa é cinzenta”. A Leonor (4,1) responde: “A Teresa é cor de 

laranja”. A Jéssica 1 (3,9) diz: “A Teresa é verde”.» D.E. 2.254 (p. 48) 

 

As crianças inseridas em contextos educativos pré-escolares estabelecem 

relacionamentos cada vez mais numerosos e qualitativamente diferenciados, 

configurando uma rede social complexa (Hay, Payne & Chadwick, 2004; Howes, 

Hamilton & Phillipsen, 1998; Strayer & Santos, 1996). O contacto com uma nova rede 

social de adultos e outras crianças é uma oportunidade para o desenvolvimento 

socioemocional ao mesmo tempo que representa um desafio às capacidades de 

adaptação da criança num ambiente social complexo (Hay, Payne & Chadwick, 2004; 

Waters & Sroufe, 1983). A existência de amigos na infância aumenta a probabilidade 

de acesso a um suporte social quando a criança dele necessita (Ladd & Kochenderfer, 

1996). 

 

Também se verificou que as crianças do género feminino e do género masculino 

estabelecem relações complementares, utilizando a provocação como uma forma de 

agressão, em relação a uma criança do género feminino; contudo, a criança do género 

feminino ignora a provocação das crianças tanto do género feminino como do género 

masculino através do silêncio, sendo esta uma forma de rejeição. De acrescentar que a 

agressividade surge numa relação interpessoal, quase sempre no contexto do grupo de 

pares, a criança que domina é seguida ou une as outras crianças que apresentam o 

mesmo comportamento, a agressão surge como uma forma de dominação do outro, 

como uma substituição da argumentação, o que revela ser o reflexo do contexto sócio-

cultural no qual a criança se encontra inserida, demonstrando uma necessidade de 

controlo social. No caso concreto, as crianças que provocam não têm uma posição 

elevada na hierarquia de domínio; além disso, as características individuais da criança 

dominada podem convidar ou suscitar a dominação, as crianças escolhidas como 
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dominadas, podem-se considerar passivas, tendo dificuldades em imporem-se e em se 

defenderem nas interações de/ em grupo. 

 

«A Emília (4,1) diz para a Leonor (4,1): “A Leonor sabe que é bebé”. A Leonor (4,1): 

“Eu não sou bebé não”. A Emília (4,1): Ainda és pequena”. O Fábio (5,3) aponta para a 

Emília (4,1) e diz: “Tu és grande”, aponta para a Leonor (4,1) e diz: “grande”, aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “pequena”. A Jéssica 1 (3,9) ignora-os, não respondendo, 

continuando a fazer o seu desenho. A Emília (4,1) ri-se. A Leonor (4,1) aponta com o 

marcador para si, a seguir aponta com o marcador para a Emília (4,1) e depois para o 

Fábio (5,3) e diz: “Nós somos grandes, grande, grande e grande”» D.E. 2.243 (p. 46) 

 

«O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena”. A Leonor (4,1) aponta 

para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena”. O Fábio (5,3) aponta com a mão na Emília (4,1) 

e diz: “Olha, tu és grande”, aponta para si e diz: “grande”, aponta para a Leonor (4,1) e 

diz: “grande” e aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena”» D.E. 2.244 (p. 47) 

 

Não são só as crianças do género masculino que utilizam a provocação como 

forma de interação e de estabelecimento de relações complementares, uma vez que 

também se encontra presente em crianças do género feminino para com crianças do 

género masculino, e em ambos os casos, a reação do outro é a de ignorar a provocação, 

sendo esta uma forma de rejeição desse comportamento que se pode considerar 

agressivo. 

 

«…A Emília (3,11) mostra ao Francisco (4,9) o desenho que está a fazer e diz-lhe: 

“Olha aqui a cara da tua mãe!”. O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não é nada a minha 

mãe” e pega na sua folha de desenho.» D.E. 2.188 (p. 41) 

 

Uma criança do género masculino classifica negativamente o trabalho (desenho) 

de uma criança do género feminino, pedindo a opinião a outra criança do género 

feminino, o que a leva a observar o trabalho da referida criança, não emitindo opinião 

sobre o trabalho da colega. Os comentários negativos são ignorados pela própria 

criança do género feminino, o que leva a criança do género masculino a não fazer mais 

comentários. De acrescentar que as crianças ao reproduzirem os princípios dominantes 

de classificação do mundo adulto, utilizam-nos para etiquetarem com legendas 

dicotómicas – pequenos (as) ou grandes (s), velhos (as) ou novos (as), altos (as) ou 

baixos (as), bonitas (os) ou feias (os) - que associam os seus estereótipos (negativos) e 



__________________________________    CAPÍTULO V   ___________________________________ 
 

895 

os tipos ideias (positivos), fazendo corresponder diferentes saberes, a poderes desiguais. 

Estas qualificações (do corpo), bem como os usos sociais que as crianças fazem delas, 

começam por ser evidenciadas nas suas experiências de proximidade, quando escolhem 

com quem se identificam, em diferentes graus, para desenvolverem ações comuns. 

Neste sentido, o corpo, enquanto manifestação do género e da idade, pode facilitar a 

construção social de relações de reciprocidade, confirmando à criança a sua aceitação e 

pertença ou pode criar impedimentos à sua entrada e participação na cultura e no grupo 

de pares. 

 

«O Fábio (5,3) diz para a Jéssica 1 (3,9): “Está feio! Está feio!” e pergunta à Leonor 

(4,1): “Isto está feio?”. A Leonor (4,1) inclina-se mais para ver o trabalho da Jéssica 1 

(3,9). A Jéssica 1 (3,9) continua a desenhar, ignorando o Fábio (5,3), todos continuam a 

desenhar. A Leonor (4,1) senta-se corretamente na cadeira e faz o seu desenho na sua 

folha. A Emília (4,1) diz: “Vou fazer um comboio”. O Fábio (5,3) repete tipo pergunta: 

“Comboio?”» D.E. 2.231 (p. 45) 

 

De referir que as crianças do género masculino utilizam a observação como uma 

estratégia para posteriormente estabelecerem relações simétricas com outras crianças do 

mesmo género, para que sejam aceites no grupo de pares. Mas as crianças do género 

feminino também demonstram interesse em observar as produções (desenhos realizados) 

por crianças do género masculino, o que revela um interesse em querer estabelecer 

interações com outras crianças de géneros diferentes do seu. 

 

«Na mesa um, o João (4,2) observa o desenho que o Miguel (5,7) está a fazer, chega-se 

para junto do braço direito do Miguel (5,7) para ver melhor e continua a fazer o seu 

desenho.» D.E 2.211 (p. 43) 

 

As crianças do género feminino interagem com uma criança do género 

masculino sobre as suas capacidades e aquisições a nível do desenho. As relações 

estabelecidas entre as crianças e os sistemas sociais vão influenciar o desenvolvimento 

individual da criança; através das interações quotidianas, a criança envolve-se 

ativamente com o ambiente, compreende-o e interpreta-o (Bastos & Zannon, 2000; 

Martins & Szymansky, 2004). Os seus primeiros relacionamentos dão forma ao mundo 

pessoal da criança e são essenciais para as suas representações internas, pois as suas 

conceções são construídas a partir do que faz e do que observa, de forma vinculada ao 
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meio social e cultural. Assim, os acontecimentos, as palavras e os conceitos são 

representados internamente e, posteriormente utilizados para solucionar problemas 

(Kreppner, 2003; Montandon, 2005). 

 

«O Fábio (5,0) olha para ela, olha para o desenho e volta a olhar para Emília (3,11), 

abre-lhe os olhos e ri-se. A Emília (3,11) diz-lhe: “Estava brincando!” e continua a 

desenhar.» D.E. 2.157 (p. 38) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) que continua de pé apoiada na mesa diz para o Fábio (5,0): “Olha! Já 

sei fazer o sol!” A Emília (3,11) diz para o Fábio (5,0): “Sei fazer o céu e a chuva”. A 

Jéssica 1 (3,8) levanta o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» D.E. 2.158 (p. 

38) 

 

«O Fábio (5,0) olha para o desenho da Emília (3,11), levanta, levanta a sua folha de 

desenho com a mão esquerda enquanto segura no marcador azul com a mão direita e 

diz: “A chuva”, pousa a folha e continua a desenhar.» D.E. 2.159 (p. 38) 

 

«A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e estica o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11).» 

D.E. 2.160 (p. 38) 

 

Por outro lado, as normas e as regras sociais estão presentes em todas as 

instâncias sociais, uma vez que a apropriação das práticas sócias pelas crianças não é 

um processo mecânico, mas ocorre de forma dialética, podemos entender que ao 

interiorizar e ao significar as regras, a criança não só reelabora padrões culturais de 

comportamento, mas também passa a controlar a sua própria ação e a do outro. Na 

dinâmica interativa da sala (de aula) e do contexto escolar, os padrões de 

comportamento estabelecidos como desejáveis e indesejáveis são fatores reguladores da 

ação e participação das crianças nas práticas sociais construídas nesses espaços, veja-se 

as crianças do género masculino que solicitam às crianças do género feminino o 

material que necessitam para a realização da atividade (desenho) e por sua vez, as 

crianças do género feminino colaboram de modo a satisfazerem o pedido de material 

feito pela criança do género masculino. 

 

«…O Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu 

quero pele mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores 

grossos que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele.» D.E. 2.209 (p. 43) 
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Enquanto as crianças realizam a atividade (do desenho) proposta pelo adulto, 

crianças do mesmo género assim como de géneros diferentes criam, recriam, expressam 

pontos de vista, apropriam-se de noções e conhecimentos, transformando o seu 

processo de socialização através do convívio com os seus pares e com os adultos, sendo 

as relações sociais o terreno em que a criança desenvolve relações simétricas e 

complementares. Corsaro (1997, 2004), Corsaro, Molinari e Rosier (2002) e Ferreira 

(2002) preconizam que é a partir da rede de relações estabelecidas com os seus pares 

que as crianças estão coletivamente a produzir as culturas infantis. Sirota (2001), 

Sarmento (2004) e Ferreira (2002) são de opinião que as crianças não reproduzem 

simplesmente a cultura circundante, mas também a reinterpretam, demonstrando uma 

maneira particular de se, de agir, e de reagir, que as diferenciam de outros grupos 

geracionais, desenvolvendo uma perspetiva em que as crianças não sofrem apenas um 

processo de socialização do adulto para a criança, mas também das próprias crianças, 

na relação com os seus pares, estando estas envoltas em múltiplos processos de 

socialização, nos quais elas também são os atores sociais. 

 

«Na mesa um, o João (4,2) conta o seu desenho ao Miguel (5,7): “…depois este camião 

do lixo entra aqui para as ruas “amarelas””. Miguel (5,7): “E não fazes um camião, 

carregado cheio de palha?” O João (4,2) diz: “Não” e abana a cabeça a dizer que não. O 

Miguel (5,7): “Um carro com palha, com muita palha e vaca” e abre os braços para o 

lado. O João (4,2) responde: “Não” e abana a cabeça negativamente. O Miguel (5,7) 

pega no seu marcador e tanto ele como o João (4,2) continuam a desenhar.» D.E. 2.217 

(p. 44) 

 

«…O Miguel (5,9) começa a deslizar pela cadeira abaixo até cair no chão. A Sofia 

(4,11) diz: “Olha o bêbado!” O Miguel (5,9) levanta-se, senta-se na sua cadeira e ri, 

torna a deslizar até ao chão. A Sofia (4,11) ajuda-o a levantar. O Miguel (5,9) senta-se 

na cadeira.» D.E. 2.256 (p. 48) 

 

No que se refere à etnia de uma criança ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças, as educadoras apresentaram opiniões diferenciadas, 

apenas MT apresentou uma opinião consistente entre a entrevista e o questionário; para 

MT, dependendo do tipo de comportamentos que determinada etnia tem, é um fator que 

condiciona positiva ou negativamente o relacionamento das crianças com as de etnia.  
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«Como respondi, aí as etnias se formos relacionar com a etnia cigana que é um caso 

muito presente na nossa escola é, escola é verdade que é um fator que condiciona, 

muitas vezes, quase sempre. Se formos a ver em relação a outras etnias tendo em conta 

culturas, como eu te disse, tenho crianças romenas, não, acho que não porque os 

comportamentos e cultura é muito semelhante à nossa e até os próprios pais, são pais 

muito interessados pela educação no Jardim de Infância e os outros encarregados de 

educação acham isso. Em relação à etnia cigana, nós queremos integrá-los mas eles não 

se querem e entretanto os pais têm sempre muito mais relutância pela cultura, eu acho 

muito natural, não é.» E. MT.47 (p. 99) 

 

«A etnia de uma criança pode ser um fator que condicione muitas vezes o seu 

relacionamento com outras crianças.» Q33 MT.4 

 

A educadora TR na entrevista considera que as crianças não discriminam as 

outras crianças por serem de uma etnia, apesar de poder acontecer; contudo, quem o faz 

são os adultos porque pela sua experiência, o adulto é quem influencia esse tipo de 

discriminação junto da criança. TR no questionário passa a considerar que a etnia 

excecionalmente condiciona o relacionamento de uma criança com as outras.  

 

«Algumas vezes pode sim senhor, e mais por parte até do próprio adulto e não por parte 

da própria criança, porque também já lá tivemos meninos ciganos, romenos e as 

crianças aceitaram tal e qual, apesar de eles até falarem outra língua, como aceitaram os 

outros. Agora o adulto aí às vezes, é que pode também não é sempre, mas algumas 

vezes, o adulto às vezes é que tenta criar essa diferença, não é a criança.» E. TR.51 (p. 

107) 

 

«A etnia de uma criança raramente é um fator que condicione o seu relacionamento 

com outras crianças.» Q33 TR.2 
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Tabela 29 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interação no recreio do caso 2. 

Relação complementar 
 

Relação simétrica 

 

Jogo cooperativo: 

 

Jogo Associativo: 

- As crianças quando escolhem um herói da televisão, reproduzem o tipo de 

interação que a personagem estabelece com os outros elementos do filme 

- As crianças que possuem brinquedos diferentes dos camiões, tentam interagir 

com o grupo de crianças que brincam com os camiões; contudo, o grupo 

ignora-as, o que faz com que se retirem 

- A criança que utilizou um brinquedo igual (roda) e foi aceite no grupo de 

pares, correu para a frente dos outros elementos do grupo, resultando num 

conflito 

- Os brinquedos utilizados pelas crianças são importantes porque eles marcam 

lugares de participação nos grupos de brincadeiras 

- A outra criança questionada sobre a existência de uma relação de amizade, 

não considera haver uma relação de amizade, apesar de estarem a brincar 

juntos 
- O brincar permite analisar as interações das crianças 

- Existência de resistência à entrada de crianças nos grupos 
- Uma estratégia que as crianças utilizam para terem acesso aos grupos de 

brincadeiras, constitui-se na simples aproximação da criança no espaço de 

uma brincadeira em curso, com vista a observar o que está a acontecer, antes 

de tentar uma estratégia de acesso mais direta 
- As crianças a partir de um processo interativo com o grupo com o qual 

desejam brincar, fornecem pistas das suas intenções e interpretam as ações do 

grupo, construindo diferentes formas de participação social nas brincadeiras 

- A resistência à entrada de uma criança na brincadeira, independentemente do 

género, manifesta-se com a recusa de brinquedos 

- Resistência à entrada de outras crianças na brincadeira manifestada através do 

  
Jogo cooperativo: 

 

Jogo Associativo: 

Nas construções com camiões, participam crianças do género masculino e feminino 

que possuem todas o mesmo tipo de brinquedo (camião) e apresentam a existência 

de relações simétricas 

- Quando as crianças brincam todas com o brinquedo, a roda, as crianças são todas do 

mesmo género e apresentam a existência de relações simétricas 

- As crianças quando escolhem um herói da televisão, reproduzem o tipo de interação 

que a personagem estabelece com os outros elementos do filme 

- As crianças que possuem brinquedos iguais são aceites e inseridas no jogo 

- Quando uma criança do género feminino deseja fazer parte de um grupo de pares 

constituído apenas por crianças do mesmo género feminino que brincam com a 

roda, utiliza um brinquedo igual (roda) para que seja aceite no grupo 

- Os brinquedos também são um instrumento para a entrada no grupo de pares 

- Nas construções com camiões, as crianças do género feminino procuram outras 

crianças do mesmo género, pois estão interessadas na mesma brincadeira, e em 

estabelecerem relações simétricas entre si 

- Nas construções com camiões, as crianças de ambos os géneros que possuem 

brinquedos iguais, estabelecem entre si relações simétricas 

- Nas construções com camiões, uma criança do género masculino questiona outra 

criança do mesmo género sobre a relação de amizade existente entre eles, 

considerando haver uma relação simétrica 

- O brincar permite analisar as interações das crianças 

- No grupo de pares, as crianças elaboram significados partilhados sobre o alcoolismo 

numa relação de convivência 

- Existência de aceitação à entrada de crianças nos grupos 

Recreio Categoria: Tipos de Interação Jardim de Infância do 

Penedo Gordo 
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gesto ou movimento físico  

- Resistência à entrada de outras crianças na brincadeira manifestada através de 

argumentos 

- Resistência à entrada de outras crianças na brincadeira manifestada através da 

autoridade do chefe da brincadeira 

- As crianças do género feminino nem sempre aceitam os brinquedos que as 

crianças do género masculino lhes oferecem, recusando-os verbalmente, 

fazendo com que a criança do género masculino se afaste 

- Uma criança do género feminino exibe os ténis, como sendo uma 

condicionante para ser ela a jogar à bola 

- Nas relações de poder, há a dominação de um género sobre o outro, (o 

feminino sobre o masculino), dependendo da posição hierárquica que as 

crianças ocupam 

- Nas relações de poder, há a dominação entre crianças do mesmo género 

(feminino), dependendo da posição hierárquica 
- Tanto o iniciar como o desenrolar das brincadeiras implicam sucessivas 

negociações que estão na base dos processos interaccionais 

- No jogo do brincar com a bola, a criança do género feminino que dá início à 

interação e apresenta propostas, intervém diretamente conduzindo e 

controlando a sua realização e privilegia a relação de exclusividade 

- No jogo do brincar com a bola, a outra criança aceita a dominação 

- Existe a inversão de posições sociais de dominados a dominadores 

- Existe diferenças de poder, prestígio e estatuto social entre as crianças 

- As crianças do género feminino quando são procuradas por outras crianças do 

género feminino e não estão interessadas em estabelecerem uma relação, 

utilizam a agressão para com os brinquedos como forma de demonstrarem a 

sua recusa 

- É na relação de pares ou de grupo que uma criança pode mostrar o seu 

comportamento agressivo 

- É na relação de pares ou de grupo que uma criança pode ser vítima  

- As crianças que ocupam altas posições sociais no grupo de iguais (líderes) 

podem mostrar altos níveis de agressividade 

- Quando as crianças do género feminino veem um brinquedo que desejam 

numa criança do mesmo género, tentam retirá-lo 

- Quando a criança do género feminino oferece resistência à outra criança do 

mesmo género que lhe tenta tirar o brinquedo, estabelecem uma relação 

- Uma estratégia que as crianças utilizam para terem acesso aos grupos de 

brincadeiras, constitui-se na simples aproximação da criança no espaço de uma 

brincadeira em curso, com vista a observar o que está a acontecer, antes de tentar 

uma estratégia de acesso mais direta 

- Uma estratégia que as crianças utilizam para terem acesso aos grupos de 

brincadeiras, consiste em a criança colocar-se na área de brincadeira e fazer o que 

as outras estão a fazer, manifestando assim o seu desejo de brincar junto e 

mostrando que sabe brincar como elas 

- A criança para ser aceite no grupo contribui com algum objeto/ brinquedo, 

oferecendo-o ou propondo troca com um dos participantes 

- As crianças a partir de um processo interativo com o grupo com o qual desejam 

brincar, fornecem pistas das suas intenções e interpretam as ações do grupo, 

construindo diferentes formas de participação social nas brincadeiras 

- As crianças do género feminino gostam de partilhar brinquedos com outras crianças 

do mesmo género que não possuem brinquedos, sendo uma forma de estabelecer 

relações simétricas com outra criança do mesmo género 

- As crianças do género masculino tentam estabelecer relações simétricas com outras 

crianças tanto do género feminino como do género masculino, oferecendo-lhes 

brinquedos iguais aos que têm 

que as crianças ocupam 

- Tanto o iniciar como o desenrolar das brincadeiras implicam sucessivas 

negociações que estão na base dos processos interaccionais 

- É na relação de pares ou de grupo que uma criança pode fazer e manter amigos 

- O líder ajuda os seus amigos mais vulneráveis 
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complementar, em que a criança que o tenta retirar acaba por desistir e ir-se 

embora 

- Quando num conflito entre duas crianças do género feminino, no qual uma se 

opõe às ações e afirmações da outra e uma criança do género masculino se 

envolve, faz prevalecer a hierarquia de domínio 

 

Jogo Paralelo: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- Crianças do género feminino possuem brinquedos iguais aos de outras 

crianças do género masculino e do género feminino, e apesar de estarem 

fisicamente próximas umas das outras, não interagem com as outras crianças, 

nem apresentam o desejo de interagir 

 

Jogo Solitário: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

 - As crianças não desejam estabelecer qualquer tipo de relações de natureza 

simétrica  

- As crianças não desejam estabelecer qualquer tipo de relações de natureza 

complementar 

 

Jogo de espectador: 

- A criança tanto do género feminino como do género masculino, posiciona-se 

estrategicamente próxima do grupo, olhando atentamente o desenrolar da 

brincadeira e acompanha o deslocamento do grupo, embora mantendo a 

distância social 

 

Outros interesses para a interação: 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- A criança rejeitada procura o adulto que este faça com que as outras crianças a 

aceitem no grupo de pares 

 

 

 

 

 

 
 

Jogo Paralelo: 

- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

- Crianças do género feminino possuem brinquedos iguais aos de outras crianças do 

género masculino e do género feminino, e apesar de estarem fisicamente próximas 

umas das outras, não interagem com as outras crianças, nem apresentam o desejo 

de interagir 
 
Jogo Solitário: 
- Presente em crianças do género feminino 

- Presente em crianças do género masculino 

 - As crianças não desejam estabelecer qualquer tipo de relações de natureza 

simétrica  

- As crianças não desejam estabelecer qualquer tipo de relações de natureza 

complementar 

 

Jogo de espectador: 

- A criança tanto do género feminino como do género masculino, posiciona-se 

estrategicamente próxima do grupo, olhando atentamente o desenrolar da 

brincadeira e acompanha o deslocamento do grupo, embora mantendo a distância 

social 

 

Outros interesses para a interação: 

 

 

Incorporação de um adulto: 
- A criança rejeitada procura o adulto que este faça com que as outras crianças a 

aceitem no grupo de pares 
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Tabela 30 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interação na aula de educação física do caso 2. 

 

 

Relação complementar  Relação simétrica 

 

- As crianças estabelecem relações complementares através das quais tentam 

fazer prevalecer a sua posição, utilizando a agressão 

- As crianças que apenas estabelecem relações simétricas com outras, não sabem 

desempenhar um papel de uma posição hierárquica mais elevada 

- As crianças que querem ocupar uma posição mais elevada na hierarquia de 

domínio tentam ser chefes de equipa mesmo quando não foram escolhidas pelo 

adulto 

- As crianças quando escolhem os chefes de equipa, preferem aquela que ocupa 

uma posição mais elevada na hierarquia de domínio 

- As crianças quando escolhem os chefes de equipa, preferem aquela que 

consideram ter um melhor desempenho motor 

- Quando o adulto corrige a posição de uma criança do género masculino, 

seguidamente essa criança corrige as outras crianças do género feminino 

- As crianças do género masculino fazem cumprir as regras e supervisionam as 

crianças do género feminino 

- As crianças do género feminino fazem cumprir as regras e supervisionam as 

crianças do género feminino 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças que apenas estabelecem relações simétricas com outras, são 

escolhidas pelo adulto, para ocuparem uma posição mais elevada na hierarquia 

de domínio 

- As crianças que querem ser chefes de equipa só ocupam uma posição inferior na 

hierarquia de domínio por imposição do adulto 

 

  

- As crianças estabelecem relações simétricas entre si, manifestadas através da 

afetividade 

- As crianças que apenas estabelecem relações simétricas com outras, não sabem 

desempenhar um papel de uma posição hierárquica mais elevada 

- As crianças quando escolhem os chefes de equipa apresentam preferências 

baseadas nas relações de amizade 

As crianças quando escolhem os chefes de equipa, preferem aquela que consideram 

ter um melhor desempenho motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de um adulto: 

- As crianças que apenas estabelecem relações simétricas com outras, são 

escolhidas pelo adulto, para ocuparem uma posição mais elevada na hierarquia de 

domínio 

 

Aula de educação 

física 
Categoria: Tipos de Interação Jardim de Infância do 

Penedo Gordo 
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Tabela 31 . Categorização de comportamentos na categoria tipos de interação na sala de aula do caso 2. 

Relação complementar  Relação simétrica 

 

- Uma criança do género feminino tapa a boca enquanto fala com outra criança 

do género masculino, quando o adulto está próximo delas 

- Uma criança do género feminino emite uma opinião negativa, quanto à sua 

apresentação estética do desenho realizado por uma criança do género masculino 

- A criança do género masculino discorda da opinião da criança do género 

feminino sobre a apresentação estética do seu desenho 

- Quando outra criança do género feminino solicita a opinião à criança do género 

feminino, esta considera que apenas as crianças do género feminino realizam 

trabalhos esteticamente apresentáveis 

- A divergência de opiniões entre a criança do género feminino e a criança do 

género masculino sobre a apresentação estética dos desenhos leva-as a um jogo 

de palavras que termina numa brincadeira 

- As crianças do género masculino recusam a oferta de material das crianças do 

género feminino, enquanto realizam o desenho 

- As crianças do género feminino e do género masculino estabelecem relações 

complementares, utilizando a provocação como uma forma de agressão, em 

relação a uma criança do género feminino 

- As crianças do género masculino utilizam a provocação como forma de 

interação e de estabelecimento de relações complementares 

- As crianças do género feminino utilizam a provocação como forma de interação 

e de estabelecimento de relações complementares 

- A reação das outras crianças é a de ignorar a provocação 

- Uma criança do género masculino classifica negativamente o trabalho (desenho) 

de uma criança do género feminino 

- A criança do género masculino que classifica negativamente o trabalho 

(desenho) de uma criança do género feminino, pede a opinião a outra criança do 

género feminino, o que a leva a observar o trabalho da referida criança, não 

  

- Uma criança do género feminino tapa a boca enquanto fala com outra criança do 

género masculino, quando o adulto está próximo delas 

- As crianças do género feminino questionam as crianças do género masculino sobre 

a existência de uma relação de namoro entre si 

- A existência de uma relação de namoro entre uma criança do género feminino e 

outra do género masculino suscita o interesse de outras crianças tanto do género 

feminino como do género masculino 

- As crianças do género masculino com dificuldades em estabelecerem relações 

simétricas, sentem necessidade de saber com quem têm laços afetivos 

- Uma criança do género feminino interage com outra criança do género masculino 

questionando-a sobre a existência de uma relação de amizade existente entre as 

duas 

- A criança do género masculino confirma a existência da relação de amizade entre 

si e a criança do género feminino 

- Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

conhecem as rotinas da sala 

- Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino, de 

idades diferentes, estabelecem entre si relações simétricas  

- A divergência de opiniões entre a criança do género feminino e a criança do género 

masculino sobre a apresentação estética dos desenhos leva-as a um jogo de palavras 

que termina numa brincadeira 

- Quando as crianças realizam o desenho, há crianças do género feminino que 

oferecem material a crianças do género masculino 

- Durante a atividade do desenho, as crianças do género feminino como as crianças 

do género masculino iniciam um jogo de matemática através da contagem dos 

recipientes de cada mesa de atividades 

- As crianças do género masculino e do género feminino, enquanto realizam o 

Sala de aula Categoria: Tipos de Interação Jardim de Infância do 

Penedo Gordo 
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emitindo opinião sobre o trabalho da colega 

- Os comentários negativos são ignorados pela própria criança do género 

feminino, o que leva a criança do género masculino a não fazer mais 

comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desenho estabelecem relações simétricas entre si, através de uma brincadeira na 

qual associam uma cor a si mesmas e a cada elemento, incluindo também o adulto 

- A criança do género feminino a quem foi pedida uma opinião sobre o trabalho 

(desenho) de outra criança do género feminino, observa o trabalho da referida 

criança, não emitindo uma opinião sobre o trabalho da colega 

- As crianças do género masculino utilizam a observação como uma estratégia para 

posteriormente estabelecerem relações simétricas com outras crianças do mesmo 

género 

- As crianças do género feminino interagem com uma criança do género masculino 

sobre as suas capacidades e aquisições a nível do desenho 

- As crianças do género masculino solicitam às crianças do género feminino o 

material que necessitam para a realização da atividade (desenho) 

- As crianças do género feminino satisfazem o pedido de material feito pela criança 

do género masculino 

- As crianças do mesmo género assim como de géneros diferentes criam, recriam, 

expressam pontos de vista 
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1. Conclusões 

 

Com esta investigação pretende-se contribuir para a compreensão das relações 

interpessoais estabelecidas entre as crianças de idade pré-escolar, que frequentam 

estabelecimentos de ensino da rede pública. 

 

Da análise e confronto dos dados obtidos através das vídeogravações realizadas 

aos grupos de crianças dos jardins de infância que participam nos estudos de casos, 

entrevistas e questionários realizados às docentes dos respetivos jardins de infância, foi 

possível compreender os comportamentos e atitudes adotados pelas crianças nas suas 

relações interpessoais, conclui-se que: 

 

1. Relativamente às interações que as crianças estabelecem com os seus pares, em 

função da idade, no contexto físico do recreio: 

1.1. A idade não interfere nas relações interpessoais que as crianças estabelecem 

entre si, uma vez que as crianças tanto brincam com crianças da mesma idade 

como de idade diferente. 

1.2. Quando as crianças se organizam em jogos de regras e coordenam entre si, a 

idade não influencia a escolha dos parceiros na formação das equipas; 

contudo, num caso as crianças não sabem fazer jogos com regras, apesar de se 

relacionarem todas entre si, independentemente da idade, uma vez que a 

família incentiva o individualismo e o Jardim de Infância não fomenta a 
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cooperação entre as crianças. Além disso, quando as crianças entram em 

conflito e não conseguem aceitar o ponto de vista do outro, recorrem ao 

adulto. 

1.3. São crianças associativas, independentemente da idade, uma vez que crianças 

da mesma idade e de idades diferentes partilham e trocam brinquedos entre si, 

recriam vivências do quotidiano, em que uma segue a iniciativa da outra sem 

adotarem papéis distintos. As crianças mais novas quando têm dificuldades 

de relacionamento com as crianças mais velhas procuram a ajuda do adulto, o 

mesmo acontecendo com as crianças mais velhas entre si. 

1.4. As crianças mais novas escolhem brincadeiras que estejam adequadas ao seu 

desenvolvimento motor. 

1.5. O jogo paralelo surge entre crianças de idade diferente assim como entre 

crianças da mesma idade, no qual a criança brinca junto das outras crianças, 

mas não interage, nem deseja participar na brincadeira, apenas partilha o 

mesmo espaço e imita o comportamento das crianças que brincam. 

1.6. O jogo solitário surge tanto em crianças mais velhas como em crianças mais 

novas, em que estas não têm intenção em brincar com outras crianças da 

mesma idade ou de idade diferente, neste jogo a criança prefere brincar 

sozinha e não demonstra interesse, nem se esforça por se relacionar com as 

outras crianças. 

1.7.  O jogo de espectador surge tanto em crianças mais velhas como em crianças 

mais novas, no qual a criança observa as outras crianças a brincar, de modo a 

compreender a sequência e o desenrolar da brincadeira, permitindo-lhe 

escolher a brincadeira que seja do seu interesse; seguidamente, aproxima-se 

das outras crianças que estão a brincar, inserindo-se num jogo paralelo e 

finalmente, participa nos jogos associativos e/ou cooperativos. 
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2. Quanto às relações interpessoais estabelecidas entre as crianças, em função da 

idade, na aula de educação física: 

2.1. A idade não interfere na constituição da equipa, uma vez que as crianças tanto 

escolhem uma criança da mesma idade como uma criança de idade diferente. 

2.2. As crianças que o adulto escolhe para chefes de equipa que não têm um 

desenvolvimento motor adequado para o desenrolar da atividade, não são 

aceites pelas outras crianças da mesma idade e de idade diferente, havendo 

outras crianças que se autopropõem e que têm a aceitação das outras crianças 

da mesma idade e de idade diferente. 

2.3. São crianças competitivas, principalmente as crianças mais velhas, pois nem 

sempre aceitam que crianças mais novas façam parte da sua equipa, por terem 

menos aptidões físicas, tendo necessidade de as supervisionarem. 

2.4. No decorrer do jogo, todas as crianças incentivam a criança da sua equipa que 

está a jogar, independentemente da sua idade. 

 

3. No que se refere às interações estabelecidas entre as crianças, em função da idade, 

na sala de aula: 

3.1. A idade não interfere na formação de pares, uma vez que há crianças que 

escolhem outras da mesma idade assim como há crianças que escolhem outras 

de idade diferente. 

3.2. As crianças mais velhas como as crianças mais novas enquanto realizam a 

atividade, observam e dialogam sobre as suas capacidades e progressões; 

além disso, num caso, as crianças mais velhas tecem comentários negativos 

às crianças mais novas com menos aptidões para a expressão plástica e para 

as crianças mais novas mas com mais aptidões, incentivam-nas. 

3.3. São crianças solidárias, independentemente da idade, uma vez que gostam de 

ajudar outras crianças da mesma idade e de idade diferente, quando têm 

dificuldade na compreensão e interpretação da atividade proposta pelo adulto. 
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4. Relativamente às interações que as crianças estabelecem com os seus pares, em 

função do género, no contexto físico do recreio: 

4.1. O género não interfere nas relações interpessoais que as crianças estabelecem 

entre si, uma vez que as crianças tanto brincam com crianças do mesmo 

género como com crianças de género diferente. 

4.2. Num caso, apenas as crianças do género masculino fizeram jogos 

cooperativos em que coordenaram esforços, repartiram papéis e colaboraram 

entre si para atingirem metas comuns; no outro caso, as crianças não sabem 

fazer jogos cooperativos, uma vez que a família promove o individualismo e 

o Jardim de Infância não estimula a existência de jogos cooperativos. Além 

disso, quando as crianças possuem poucas habilidades sociais recorrem ao 

adulto para as ajudar a resolver as suas dificuldades de interação com as 

outras crianças do mesmo género. 

4.3. São crianças associativas independentemente do género, uma vez que as 

crianças do mesmo género e de géneros diferentes partilham e trocam 

brinquedos entre si, recriam vivências do quotidiano, seguindo a iniciativa do 

outro, não adotando papéis distintos. Além disso, as crianças de qualquer 

género que desejam participar numa brincadeira, são inseridas no grupo 

quando possuem o mesmo brinquedo; enquanto que as que possuem um 

brinquedo diferente das que estão a brincar não têm aceitação, optando por 

fazerem trocas de brinquedos com outras crianças, de modo a poderem 

participar na brincadeira desejada. 

4.4. Tanto as crianças do género feminino como as crianças do género masculino 

escolhem brincadeiras que estejam adequadas ao seu desenvolvimento motor. 

4.5. O jogo paralelo surge apenas entre crianças do mesmo género, a maior parte 

das vezes em crianças do género feminino, apesar de também surgir em 

crianças do género masculino; neste jogo, as crianças partilham apenas o 

espaço entre si, não demonstrando interesse em interagirem com as outras 

crianças, nem desejo de participarem nas brincadeiras dos outros. 

4.6. O jogo solitário surge tanto em crianças do género feminino como em 

crianças do género masculino, no qual as crianças brincam sozinhas sem 
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terem intenção de brincarem com outras crianças do mesmo género ou de 

género diferente. 

4.7. O jogo de espectador surge tanto em crianças do género feminino como em 

crianças do género masculino, no qual a criança observa as outras a brincarem 

mas não participa, ao observar pretende compreender como se estrutura o 

jogo que as outras crianças do mesmo género e de género diferente estão a 

realizar, após a observação a criança fará a sua opção de escolha de 

brincadeira. 

 

5. Quanto às relações interpessoais estabelecidas entre as crianças, em função do 

género, na aula de educação física: 

5.1. O género não interfere na constituição da equipa, uma vez que as crianças 

tanto escolhem uma criança do mesmo género como uma criança de género 

diferente. 

5.2. As crianças que não têm um desenvolvimento motor adequado à atividade, 

mas que são escolhidas para chefes de equipa pelo adulto, não são aceites 

pelas outras crianças do mesmo género e de género diferente, havendo outras 

crianças do género masculino e do género feminino que se colocam na 

posição de chefe de equipa e que têm a aceitação das outras crianças do 

mesmo género e de género diferente. 

5.3. São crianças competitivas, principalmente as crianças do género masculino, 

uma vez que nem sempre aceitam que outras crianças com menos aptidões a 

nível motor façam parte da sua equipa, mesmo que sejam do mesmo género 

ou de género diferente, existindo uma preocupação por parte das crianças do 

género masculino em supervisionarem as outras crianças quer sejam do 

género masculino quer sejam do género feminino. 

5.4. No decorrer do jogo, todas as crianças, independentemente do género, 

incentivam a criança da sua equipa que está a jogar. 
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6. No que se refere às interações estabelecidas entre as crianças, em função do 

género, na sala de aula: 

6.1. O género não interfere na formação de pares, uma vez que há crianças que 

escolhem outras do mesmo género assim como há crianças que escolhem 

outras de género diferente. 

6.2. As crianças do género masculino como as crianças do género feminino, 

enquanto realizam a atividade observam e dialogam sobre as suas 

capacidades e progressões; contudo, as crianças do género feminino 

consideram ter mais competências na área da expressão plástica do que as 

crianças do género masculino 

6.3. São crianças solidárias, independentemente do género, uma vez que gostam 

de ajudar outras crianças do mesmo género e de género diferente, quando têm 

dificuldades em realizar a atividade proposta pelo adulto, ao nível da 

compreensão e da interpretação. 

 

7. Quanto às interações que as crianças estabelecem entre si, em função do 

conhecimento do outro, no contexto físico do recreio: 

7.1. As crianças quando escolhem uma brincadeira, escolhem a que desejam 

realizar, que seja do seu interesse, não estando esta relacionada com o género 

e a idade, uma vez que as crianças tanto brincam com outras crianças do 

mesmo género como de género diferente, assim como brincam com outras 

crianças da mesma idade como de idade diferente. 

7.2. Através do brincar, as crianças estabelecem entre si interações que lhes 

permitem ter um conhecimento de si e do outro; uma vez que enquanto 

brincam as crianças apresentam comportamentos sociais positivos e 

comportamentos sociais negativos. 

7.3. A interação que a criança estabelece com os pares permite-lhe a construção 

do seu autoconceito e também a perceção dos outros sobre si, além de refletir 

o grau de inclusão ou exclusão social da criança; uma vez que algumas 

crianças são rejeitadas pelas outras; no entanto, a idade e o género da criança 
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não são um fator de rejeição, pois tanto as crianças mais velhas como as 

crianças mais novas, assim como as crianças do género masculino como as 

crianças do género feminino são rejeitadas pelos seus pares, estando essa 

rejeição relacionada com a falta de habilidades sociais. 

7.4. Só num caso e só no jogo cooperativo é que as crianças do género masculino 

e de qualquer idade é que apresentam o mesmo interesse por este tipo de 

brincadeira que se caracteriza pela existência de regras, na qual as crianças 

coordenam esforços, repartem papéis e colaboram entre si para atingirem 

metas comuns, tendo apresentado comportamentos sociais positivos como 

comportamentos sociais negativos. As crianças que possuem poucas 

habilidades sociais recorrem ao adulto para que este as ajude a construir os 

seus relacionamentos interpessoais. No outro caso, a família promove o 

individualismo e a escola não incentiva a realização de jogos cooperativos. 

7.5. São crianças associativas, enquanto brincam as crianças assumem papéis 

sociais, em que cada elemento segue a iniciativa do outro, mas sem adotarem 

papéis distintos, partilham e trocam brinquedos assim como recriam vivências 

do quotidiano. Este tipo de jogo é escolhido em função do interesse da 

criança, independentemente da idade e do género, uma vez que as crianças 

estabelecem relações interpessoais com outras crianças da mesma idade assim 

como com crianças de idade diferente; assim como estabelecem relações 

interpessoais com outras crianças do mesmo género assim como com crianças 

de género diferente; mas que estejam interessadas na mesma brincadeira.  

7.6. As crianças que possuem brinquedos iguais procuram-se umas às outras para 

brincarem juntas, já as crianças que possuem brinquedos diferentes e estão 

interessadas numa determinada brincadeira, não têm a aceitação das outras, 

optando por fazerem trocas de brinquedos com outras crianças de modo a 

terem brinquedos iguais, para que sejam inseridas e aceites pelas outras 

crianças e possam participar na brincadeira desejada, do seu interesse. No 

entanto, as crianças do género feminino como as do género masculino, assim 

como as crianças mais velhas como as mais novas não são recetivas à entrada 

de outras crianças que não apresentem habilidades sociais adequadas. 
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7.7. O jogo paralelo surge principalmente nas crianças do género feminino, que 

possuem brinquedos iguais aos de outras crianças do mesmo género e de 

género diferente, elas procuram outras crianças do mesmo género para 

estarem fisicamente próximas delas; contudo, não interagem entre si, nem 

apresentam vontade de interagir apesar de brincarem de forma semelhante. 

7.8. O jogo solitário surge tanto em crianças do género masculino como em 

crianças do género feminino, em que as crianças brincam sozinhas com os 

brinquedos e não pretendem interagir com outras crianças. 

7.9. O jogo de espectador surge tanto em crianças do género masculino como em 

crianças do género feminino, no qual a criança gosta de observar as outras do 

mesmo género que se encontram inseridas em diferentes grupos de 

brincadeiras, mas não participa da brincadeira nem interage com elas, a 

observação permite-lhe compreender o funcionamento do jogo que estão a 

desenvolver; posteriormente, quando escolher um grupo em que esteja 

interessado na brincadeira, terá mais segurança e mais possibilidades de 

sucesso em se inserir no grupo e em participar na brincadeira. 

 

8. No que diz respeito às relações interpessoais que as crianças estabelecem, em 

função do conhecimento do outro, na aula de educação física: 

8.1. Na constituição da equipa, as crianças apresentam interesses diversificados; 

uma vez que as crianças tanto escolhem crianças do mesmo género como de 

género diferente do seu, assim como tanto escolhem crianças da mesma idade 

como de idade diferente. 

8.2. Tanto as crianças do género masculino como as crianças do género feminino 

apresentam comportamentos sociais positivos como comportamentos sociais 

negativos, os quais resultam de interações sociais prévias, estabelecidas entre 

as crianças. 

8.3. As crianças que manifestam dificuldades de relacionamento para com as 

outras crianças, quando são escolhidas pelo adulto para o papel de chefes de 

equipa, são rejeitadas pelos seus pares ao não serem escolhidas, havendo 

outras crianças tanto do género feminino como do género masculino que se 
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colocam na posição de chefe equipa, apesar de não serem a escolha do adulto, 

mas que possuem capacidades de relacionamento interpessoal, obtendo a 

aceitação das outras crianças, em detrimento da criança selecionada pelo 

adulto. A perceção dos pares reflete a inclusão ou a exclusão social da criança. 

8.4. A aceitação da criança no grupo favorece a sua autoestima, assim como a 

existência de amizade entre as crianças contribui para a competência social da 

criança. 

8.5. As crianças com habilidades sociais supervisionam as que não possuem 

comportamentos socialmente adequados; assim como ajudam as crianças da 

sua equipa que não têm uma boa coordenação motora, incentivando-as no 

decorrer da atividade. 

 

9. No que se refere às relações interpessoais estabelecidas entre as crianças, em 

função do conhecimento do outro, na sala de aula:  

9.1. Na formação de pares, a idade e o género não interferem na escolha, pois as 

crianças tanto escolhem outras da mesma idade como escolhem outras de 

idade diferente, assim como escolhem crianças do mesmo género como de 

género diferente, essa escolha é baseada nos interesses e laços afetivos que as 

crianças estabeleceram entre si. 

9.2. As crianças, independentemente da idade e do género, ao estabelecerem 

interações entre si, apresentam habilidades sociais de comunicação ao 

fazerem e ao responderem a perguntas; ao iniciarem, ao manterem e ao 

encerrarem uma conversação. As crianças também apresentam habilidades 

sociais assertivas de enfrentamento ao manifestarem a sua opinião; ao 

concordarem e discordarem; ao fazerem, aceitarem e recusarem pedidos. As 

habilidades sociais empáticas são manifestadas através da demonstração de 

sentimentos e expressão de apoio. As habilidades sociais de trabalho 

manifestam-se ao coordenarem o grupo de crianças, ao resolverem problemas, 

ao mediarem conflitos. As habilidades sociais de expressão de sentimento 

positivo manifestam-se ao fazerem amizades e ao expressarem a sua 

solidariedade para com as outras crianças. 
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9.3. As relações de amizade entre as crianças revelam a aceitação ou a rejeição da 

criança no grupo de pares, permitindo-lhe ter uma perceção dos outros sobre 

si, revelando o seu grau de inclusão ou exclusão social. As crianças com falta 

de habilidades sociais que são frequentemente rejeitadas pelas outras crianças 

optam por recorrer ao adulto para que as ajude a resolver a falta de 

capacidades no relacionamento interpessoal e na resolução de problemas. 

 

10. Quanto às relações interpessoais que as crianças estabelecem entre si, em função 

dos tipos de interação, no contexto físico do recreio: 

10.1. As crianças estruturam-se em hierarquias de domínio, com base em quem 

domina e em quem se submete, estabelecendo entre si relações 

complementares. As crianças que gostam de ter o controlo procuram outras 

que gostam de ser controladas, para estabelecerem relações complementares. 

As crianças que gostam de ter o controlo também se procuram umas às outras; 

no entanto, não estabelecem relações simétricas entre si, pois uma não se 

submete à outra, ambas querem dominar, uma vez que uma não aceita a 

decisão da outra, contestando-a, discordando e desobedecendo às suas ordens, 

acabando por se afastarem. As crianças que gostam de ser controladas 

procuram outras crianças com as mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si, baseadas no estatuto de igualdade. 

10.2. Na hierarquia de domínio, cada elemento ocupa um lugar em função da 

aceitação dos outros, quanto maior for a sua aceitação, mais próximo do topo 

da hierarquia ocupará a sua posição. 

10.3. Num caso, as crianças fazem jogos cooperativos, nos quais a distribuição de 

papéis reflete as desproporções de poder, sendo notória a existência de uma 

relação complementar assim como uma hierarquia de poder, apesar de 

colaborarem entre si para atingirem metas comuns. As crianças que são 

rejeitadas pelos seus pares e que ocupam uma posição inferior na hierarquia 

de poder, procuram o adulto para que este as ajude a reverter a sua posição 

social. No outro caso, a família não promove interações com jogos de regras e 

a escola não proporciona às crianças atividades de cooperação, nas quais as 
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crianças coordenem esforços, repartam papéis e colaborem entre si para 

atingirem metas comuns. 

10.4. Nos jogos associativos, as crianças partilham e trocam brinquedos entre si, 

assumindo papéis sociais nos quais um segue a iniciativa do outro, recriando 

vivências do quotidiano, independentemente do género e da idade. As 

crianças vivenciam dois tipos de relacionamento, um relacionamento vertical 

caracterizado por relacionamentos complementares com outra criança com 

mais poder social e um relacionamento horizontal caracterizado por ser 

recíproco e igualitário com outra criança, com o mesmo poder social. No 

decorrer da brincadeira, há uma inversão das posições sociais, em que as 

crianças ora ocupam uma posição simétrica, ora ocupam uma posição 

complementar; contudo, não está ausente do grupo de pares as diferenças de 

poder social entre as crianças, através da existência de hierarquias, as quais 

lhes conferem autoridade para definir quem pode ou não pode participar em 

determinadas brincadeiras. 

10.5. O jogo paralelo surge, na maior parte das vezes, em crianças do género 

feminino, as quais se colocam na área de brincadeira de outras crianças e 

fazem o que as outras estão a fazer; contudo, apesar de estarem fisicamente 

próximas umas das outras, não interagem com as outras crianças, nem 

estabelecem qualquer tipo de interação. 

10.6. No jogo solitário, as crianças tanto do género feminino como do género 

masculino, preferem brincar sozinhas, não desejando estabelecer qualquer 

tipo de relação de natureza simétrica ou complementar com outras crianças. 

10.7. O jogo de espectador encontra-se presente em crianças do género feminino e 

masculino, no qual a criança posiciona-se estrategicamente próxima do grupo, 

observando o tipo de relações que se estabelecem entre os seus membros, mas 

mantendo uma distância social, de modo a poder considerar a hipóteses de 

fazer parte desse grupo de pares ou não. 

 

11. No que diz respeito às relações interpessoais estabelecidas pelas crianças, em 

função dos tipos de interação, na aula de educação física: 
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11.1. As crianças estabelecem relações simétricas entre si, as quais se caracterizam 

pelos papéis e estatutos sociais atribuídos às crianças serem idênticos e, as 

relações complementares através das quais tentam fazer prevalecer a sua 

posição social baseada na hierarquia de domínio. 

11.2. As crianças que apenas estabelecem relações simétricas com as outras 

crianças, quando são escolhidas pelo adulto para chefes de equipa, passando a 

ter uma posição mais elevada na hierarquia de domínio, não sabem 

desempenhar um papel de uma posição hierárquica mais elevada; por outro 

lado, há crianças do género feminino e do género masculino que querem 

ocupar uma posição hierárquica mais elevada e colocam-se na posição de 

chefes de equipa, apesar de não terem sido escolhidas pelo adulto, mas que 

têm a aceitação das outras crianças do grupo, e só ocupam uma posição 

inferior na hierarquia de domínio por imposição do adulto. 

11.3. As crianças escolhem para chefe de equipa, a criança que ocupa uma posição 

mais elevada na hierarquia de domínio, assim como a que consideram ter um 

melhor desempenho motor. 

 

12. Quanto às relações interpessoais existentes entre as crianças, em função dos tipos 

de interação, na sala de aula: 

12.1. As crianças do género masculino e do género feminino apresentam interações 

simétricas caracterizadas pela igualdade de papéis e de estatutos sociais entre 

si e interações complementares caracterizadas pela diferença dos papéis e 

estatutos sociais existentes entre as crianças, sendo que o tipo de interação 

existente entre as crianças está relacionado com a perceção da competência 

do outro. 

12.2. As crianças ocupam diferentes posições sociais, existindo uma divisão 

hierárquica entre as crianças, essa hierarquia, por sua vez, determina as 

diferentes relações de poder. 

12.3. As relações de amizade entre as crianças revelam a inclusão da criança no 

grupo de pares, assim como a sua aceitação pelos outros e o seu estatuto 

dentro do grupo de pares; por outro lado, as crianças com falta de habilidades 
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sociais são frequentemente rejeitadas pelos outros e consequentemente, 

ocupam uma posição social baixa na hierarquia de poder. 

 

13. Não se encontraram diferenças ao nível do comportamento das crianças, com a 

exceção do jogo cooperativo, relativamente ao contexto sócio-económico, das duas 

instituições. 
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2. Implicações desta Tese na Educação 

 

 Ao longo deste estudo e através dos vários dados, opiniões e observações, 

chega-se a conclusões que nos conduzem a um conhecimento da criança mais profundo, 

principalmente ao nível do seu desenvolvimento social, numa faixa etária muito 

específica e num contexto concreto, o de Jardim de Infância. Mas como a criança é um 

ser complexo, temos que ter em conta todos os outros contextos que a envolvem. Assim 

sendo, este trabalho é uma mais valia para o conhecimento da criança em idade pré-

escolar, mais concretamente ao nível das relações interpessoais que esta estabelece com 

outras crianças que frequentam um Jardim de Infância. 

 

 Em Portugal, tem-se assistido a um desenvolvimento da Educação de Infância ao 

nível de medidas políticas e sociais, ainda que não sejam suficientes, têm contribuído 

para a melhoria da qualidade do sistema educativo português, que são o culminar das 

alterações do modelo de família e do papel da mulher na sociedade e a escola surge com 

uma nova função, a social. Neste sentido, falta ainda a vontade política de passar a 

frequência do Ensino Pré-Escolar a obrigatória e ao alargamento da rede pública do Pré-

Escolar. Tendo em conta o panorama atual, há a necessidade de se estabelecer uma 

parceria entre a escola e a família; desta forma, este trabalho irá contribuir para os pais 

ficarem a conhecer melhor as relações interpessoais que uma criança estabelece em 

contexto pré-escolar; mas por outro lado, ao nível da formação inicial de Educadores de 

Infância, irá proporcionar uma sensibilização para a importância da relação escola-

família no desenvolvimento da criança. Ao nível da formação contínua, este trabalho irá 

incentivar a reflexão dos profissionais da Educação de Infância, quanto à sua prática 

pedagógica na sala de Jardim de Infância. 

 

 Por outro lado, este trabalho vem colmatar uma lacuna ao nível da investigação, 

na área da Educação Pré-Escolar, sendo uma mais valia no conhecimento da criança e 

do seu desenvolvimento. 

 

 Como se pode concluir, este trabalho vem contribuir para um melhor 

conhecimento quer do Pré-Escolar quer da criança dos 3 aos 6 anos de idade, ao nível 

das relações interpessoais que estabelece no Jardim de Infância. 
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3. Linhas de Investigação Futuras 

 

 Concluída esta investigação, penso ser oportuno propor linhas de investigação 

que surgiram a partir dos resultados e conclusões deste trabalho. 

 As questões que surgiram à volta da temática deste estudo, podem ser o ponto de 

partida para se obterem respostas em futuros projetos de investigação, tais como: 

 

1) Estudar as relações interpessoais entre crianças de idade pré-escolar, em jardins 

de infância da rede privada. 

 

Este trabalho centrou-se nas relações interpessoais entre crianças em que 

observámos, analisámos e interpretámos comportamentos comunicacionais existentes 

entre crianças de jardins de infância da rede pública, com grupos heterogéneos, ou seja 

grupos constituídos por crianças de diferentes idades e géneros. Sendo que nos jardins 

de infância da rede privada a constituição dos grupos de crianças segue um critério de 

homogeneidade, ou seja são constituídos de acordo com a idade da criança, ou seja, 

grupos com a mesma idade. A comparação entre estes dois estudos, iria permitir obter-

se um conhecimento mais profundo sobre as relações interpessoais entre crianças num 

determinado período de desenvolvimento da criança e num determinado contexto. 

 

2) Estudar as relações interpessoais em contexto de 1.º Ciclo e sua influência no 

desenvolvimento da criança. 

 

No seguimento deste trabalho que foi efetuado com crianças numa determinada 

fase de desenvolvimento e num contexto educativo especifico e, efetuando outro 

semelhante em crianças do 1.º Ciclo, iria permitir obter-se um conhecimento mais 

profundo sobre como as relações interpessoais entre crianças evoluem à medida que 

estas se vão desenvolvendo. 

 

3)  Investigar sobre a importância da frequência do jardim de infância no 

desenvolvimento da criança. 
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Este estudo, foi realizado com crianças de contextos socioeconómicos e culturais 

distintos, a fim de permitir estabelecer as vantagens da frequência das crianças no 

ensino pré-escolar, seria necessário realizar um estudo posterior que permitiria verificar 

se as crianças iriam apresentar um comportamento mais próximo do contexto familiar 

ou um comportamento mais próximo do que têm no jardim de infância, daí surgir uma 

repetição deste estudo a estes grupos de crianças no fim do 1.ºCiclo do ensino básico. 

 

4) Estudar as relações interpessoais entre crianças de idade pré-escolar, oriundas de 

diferentes etnias e as relações que estas estabelecem com as crianças do país de 

acolhimento.  

 

Numa sociedade em constante mutação, assiste-se à chegada de famílias 

provenientes de outras etnias e outras culturas, cujos filhos vão frequentar um jardim de 

infância, como neste estudo todas as crianças eram da mesma nacionalidade, este estudo 

iria permitir o conhecimento das relações que estabelecem estas crianças entre si e entre 

crianças do pais de acolhimento. 

 

 A partir destas linhas de investigação, assim como dos resultados e conclusões 

obtidos neste trabalho, podem-se desenhar propostas mais concretas de investigação 

centradas nas relações interpessoais. Não foi nosso propósito tentar abranger todas elas, 

mas sim, oferecer linhas gerais que sirvam para a orientação e delimitação de novos 

trabalhos de investigação. 
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ANEXO N.º I 

Descrição dos comportamentos 

Jardim de Infância de Mértola 

D.E. Descrição 

 

D.E. 1.1 

 

 

 

 

D.E. 1.2 

 

 

D.E. 1.3 

 

 

 

D.E. 1.4 

 

 

 

 

 

D.E. 1.5 

 

 

 

D.E. 1.6 

 

 

 

 

 

D.E. 1.7 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.8 

 

 

 

 

 D.E. 1.9 

 

 

 

 

D.E. 1.10 

 

Estão a jogar à bola o David (4,11), o Manuel (4,6), o João 1 (5,0) e o Miguel 2 (5,8). O 

David (4,11) tem uma prótese, pois tem uma perna mais curta devido a uma mal 

formação congénita. O João 1 (5,0) é o guarda redes que se situa na baliza, em frente à 

sala da educadora AS e o outro guarda redes é o Miguel 2 (5,8). 

 

O João 1 (5,0) segura na bola com as mãos, atira-a para o chão, dá-lhe um pontapé e 

falha a bola, dá outro pontapé e acerta na bola e a bola saiu do campo. 

 

O Miguel 2 (5,8) foi buscá-la. O David (4,11) fica parado vira-se para o Miguel 2 (5,8) 

e diz: “Passa-me!” ao mesmo tempo que movimenta as mãos desde o nível da cara até 

às pernas e acrescenta “A bola”. 

 

O Miguel 2 (5,8) atira a bola que bate nos pés do David (4,11) e bate na parede. O 

Miguel 2 (5,8) vai buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” o Miguel 2 (5,8) pega 

na bola e diz: “Espera aí que eu já te digo”, não a dando ao David (4,11). Pousa a bola 

no chão e dá-lhe um pontapé, o Manuel (4,6) dirige-se para a bola, o João 1 (5,0) chega 

primeiro. Pega na bola, atira-a ao chão, dá-lhe um pontapé. 

 

O David (4,11) apanha-a, roda à volta desta, o Miguel 2 (5,8) tira-a com o pé, dá-lhe 

um pontapé e pega nela com as mãos. Volta a pô-la no chão, dá-lhe um pontapé. O 

Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se na direção da bola. 

 

O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, para o campo oposto. 

O Miguel 2 (5,8), o David (4,11) e o Manuel (4,6) dirigem-se para a bola. Quem a 

apanha é o Miguel 2 (5,8), corre com a bola na mão e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, 

ignora-o; continua com a bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, marca golo e diz: 

“Golo do Benfica” e agarra-se ao David (4,11) a abraça-lo e diz: “Estamos a ganhar”. 

 

O João 1 (5,0) pega na bola e chuta-a, o Manuel (4,6) vai de encontro à bola e chuta-a. 

O João 1 (5,0) vai buscá-la, enquanto isto, o Miguel 2 (5,8) pega na pá da areia que 

delimita a baliza e entretanto o Manuel (4,6) e o David (4,11) chutam entre si e o David 

(4,11) marca golo, levanta os braços em sinal de vitória ao mesmo tempo que diz: 

“Golo!”, dirige-se para o Miguel 2 (5,8) que continua a enterrar a pá na areia, para 

marcar a baliza e diz-lhe: “Conseguimos!”. 

 

O Miguel 2 (5,8) não lhe liga e o David (4,11) diz: “A gente conseguimos! Marquei um 

golo!”. O Miguel 2 (5,8) não festeja, contínua sentado até que vê a bola a vir, levanta-se 

e vai na direção desta e dá-lhe um pontapé e o David (4,11) diz: “Passa-me!”, sem que 

o Miguel 2 (5,8) lhe passe a bola. 

 

A bola vai para as árvores, o Miguel 2 (5,8), o Manuel (4,6) e o João 1 (5,0) vão na 

direção da bola, o David (4,11) ficou a ver e acaba por ir também atrás da bola. 

O João 1 (5,0) pega na bola, atira-a ao chão e dá-lhe um pontapé, o Miguel 2 (5,8) vai 

buscá-la, o David (4,11) diz-lhe: “Passa-me!” 

 

A Mafalda (6,0), a Raquel 2 (4,4), a Rita (5,1) a Andreia (4,9) e a Margarida 2 (4,5) 

estavam todas sentadas em roda na areia. A Margarida 2 (4,5) alisava muito depressa a 

areia. A Raquel 2 (4,4) estava a encher um balde com areia, com a ajuda de uma pá, a 

Mafalda (6,0) batia levemente com o ancinho na areia. 
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D.E. Descrição 

 

D.E. 1.11 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.14 

 

 

 

 

D.E. 1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 D.E. 1.16 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.17 

 

 

 

A Margarida 2 (4,5) bateu com a pá na areia e a seguir encheu a pá. A Mafalda (6,0), a 

Margarida 2 (4,5) e a Rita (5,1) apercebem-se que estão a serem filmadas. A Rita (5,1) 

sorri com a cabeça levemente inclinada, a Mafalda (6,0) olha para a câmara e a 

Margarida 2 (4,5) continua a atirar areia, a Rita (5,1) ri e continuam a conversar entre 

si, a Raquel 2 (4,4), continua a encher o balde com areia e a Andreia (4,9) continua a 

encher também um balde de areia. 

 

A Raquel 2 (4,4), o Eduardo (6,2) e a Bruna (5,4) estão na locomotiva do comboio de 

madeira, o Miguel 2 (5,8) está em cima da roda da locomotiva. O Miguel 2 (5,8) vai-se 

embora. 

O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11) e para a Bruna (5,4): “Vá, toca a limpar isto 

aqui!” e aponta com a pá de areia para a primeira carruagem e acrescenta: “Temos de 

tirar isto!” 

O Rafael (5,11) dirige-se à Bruna (5,4) que tinha duas pás de areia nas mãos e estende a 

mão para ela lhe dar uma. A Bruna (5,4) dá-lhe uma pá de areia. 

 

A Bruna (5,4) e o Eduardo (6,2) ficam na primeira carruagem e o Rafael (5,11) vai para 

a segunda carruagem e começam a limpar o chão das carruagens que tinham areia e 

folhas. 

O Rafael (5,11) dirige-se para a primeira carruagem e fala com a Bruna (5,4) e o 

Eduardo (6,2), volta novamente para a segunda carruagem e continua a limpar, assim 

como os outros. 

O Eduardo (6,2) diz para o Rafael (5,11): “Primeiro é este Rafa!”, o Rafael responde-

lhe: “Não! Estou a limpar!” E continuam a limpar. 

 

O João 2 (3,10) e o Miguel 3 (3,8) estão a encher um balde de areia. O João 2 (3,10) 

levanta-se, passa por baixo da ponte de madeira e vai buscar areia a outro sítio, regressa 

pelo mesmo caminho e coloca a areia no balde. O Miguel 3 (3,8) alisa a areia no balde 

com a mão. 

 

O João 2 (3,10) afasta-se do Miguel 3 (3,8) com a pá na mão esquerda, para junto da 

roda das meninas. Volta-se para trás e com a mão direita acena ao Miguel 3 (3,8) a 

chamá-lo e vai para junto da Mafalda (6,0) e da Raquel 2 (4,4), o João 2 (3,10) tira o 

ancinho à Mafalda (6,0), mas esta não reage. O Miguel 3 (3,8) chega com o balde de 

areia mas não se junta ao grupo porque a animadora Ana chama-o “Miguel! Anda cá! 

Anda cá!”, ele vai ter com ela. O João 2 (3,10) segue-o e apercebe-se que está a ser 

filmado e para a olhar. Começa aos pulos e a fazer poses como se estivesse a surfar. 

 

O Miguel 3 (3,8) chega ao pé dele e dirigem-se para o grupo das meninas, a Mafalda 

(6,0) levanta-se e vai abraçar o João 2 (3,10). A Margarida 2 (4,5) levanta-se, fala com 

a Mafalda (6,0) e bate no João 2 (3,10) este foge levando uma pá com ele. O João 2 

(3,10) regressa ao grupo. A Mafalda (6,0) afasta-se e a Margarida 2 (4,5) vai atrás dela. 

A Andreia (4,9) levanta-se e dirige-se para junto da Mafalda (6,0) e da Margarida 2 

(4,5). A Margarida 2 (4,5) e a Andreia (4,9) andam atrás da Mafalda (6,0). A Rita (5,1) 

levanta-se e vai-se juntar às outras três, correm, sobem todas à rede de corda. 

 

Entretanto o Miguel 3 (3,8) levanta-se e o João 2 (3,10) segue-o, indo os dois para junto 

das meninas. 

Apenas a Raquel 2 (4,4) fica sozinha a vê-las a subir a rede de corda e grita: “Meninas! 

Meninas!”, elas não respondem, levanta-se, pega no balde cheio de areia e vai para 

junto delas. Elas vêm ao encontro dela. 
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D.E. 1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.19 

 

 

D.E. 1.20 

 

D.E. 1.21 

 

 

 

 

D.E. 1.22 

 

 

 

 

D.E. 1.23 

 

D.E. 1.24 

 

 

 

D.E. 1.25 

 

 

D.E. 1.26 

 

 

 

 

 

D.E. 1.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.28 

 

 

 

 

A Mafalda (6,0) agarra a Margarida 2 (4,5) pondo-lhe o braço sobre o ombro. Depois 

de passar pela Raquel 2 (4,4) larga a Margarida 2 (4,5), voltam ao local onde estavam a 

brincar com os baldes e a Mafalda (6,0) e a Margarida 2 (4,5) afastam-se. A Mafalda 

(6,0) põe o braço por cima da Margarida 2 (4,5) e voltam para a rede de corda. 

A Rita (5,1) segue-as e junta-se a elas, assim como a Andreia (4,9). 

A Mafalda (6,0) pega num ramo e fica a vê-las subir a rede de corda. 

A Raquel 2 (4,4) fica sozinha, a encher o seu balde de areia, no mesmo sítio onde 

estava inicialmente. 

 

A animadora Ana pergunta: “Olha! O que é que se passa aí?”, referindo-se aos que 

estavam na rede de corda, “Mafalda, o que é que se passa aí?” 

 

A Raquel 2 (4,4) despeja o balde, levanta-se, corre, olha para os outros. 

 

O Miguel 3 (3,8) começa a correr com uma pá vermelha na mão e todas vêm a correr 

atrás dele. 

A Mafalda (6,0) pergunta à educadora: “O que estás fazendo Paula?” A educadora 

responde-lhe: “A regar” 

 

A Mafalda (6,0) vai de encontro ao Miguel 3 (3,8) que anda a correr e todos atrás dele e 

agarra-lhe o bibe. 

Quando ela lhe agarra no bibe ele grita: “Ã”. Ela solta-o e ele dirige-se para a 

animadora Ana e vão todos atrás.  

 

A Ana pergunta o que é que se passa e o João 2 (3,10) diz-lhe que andam à apanhada. 

 

A Ana vê a picadela das melgas na coxa da Mafalda e diz: “Ela já não tem quase nada 

aqui. Não coces, se não fazes ferida outra vez. Se ela começa a coçar faz ferida outra 

vez e nunca mais se cura”. 

 

O Miguel 3 (3,8) aponta para a areia e diz: “Olhem” e começa a correr com o João 2 

(3,10) para a areia. 

 

A Rita (5,1) começa a andar de baloiço, a Margarida 2 (4,5) está encostada ao baloiço a 

combinar com a Mafalda (6,0) e a Raquel 2 (4,4), um jogo feito com os baloiços. 

A Margarida 2 (4,5) indica com o braço, a direção que a Mafalda deve seguir. A 

Mafalda (6,0) passa e a Margarida 2 (4,5) diz para a Raquel 2 (4,4): “Passa!, Vai para 

ali!” ao mesmo tempo que aponta com o braço. A Raquel 2 (4,4) passa. 

 

A Margarida 2 (4,5) manda a Rita (5,1) parar: “Para!” A Mafalda (6,0) segura no 

baloiço para ajudar a Rita (5,1) a parar. 

A Margarida 2 (4,5) sobe para o baloiço. Ambas (a Margarida 2 e a Rita) começam em 

simultâneo a baloiçar para os lados ao mesmo tempo. A Mafalda (6,0) passa no 

intervalo e a seguir passa a Raquel 2 (4,4), em frente delas está a Andreia (4,9) a encher 

sozinha um balde de areia. Ao lado dos baloiços estão duas meninas da Santa Casa de 

Misericórdia de Mértola (SCMM) a verem a Margarida 2 (4,5) a Rita (5,1), a Mafalda 

(6,0) e a Raquel 2 (4,4) a fazerem o jogo. As crianças do Jardim de Infância já 

frequentaram a SCMM, no entanto, não incluem na brincadeira as duas meninas. 

 

O Miguel 3 (3,8) passou a correr agarrando uma bola, perto do comboio de madeira. 

O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo (6,3) 

estão a limpar a areia da segunda carruagem do comboio. 

O Miguel 3 (3,8) foi ter com o João 1 (5,1) e com outra criança da SCMM, que estavam 

debaixo da ponte de madeira. Encosta-se a um tronco de madeira e vê o João 1 (5,1) a 

tirar uma pistola de brincar à outra criança da SCMM, o outro estica o braço para 

agarrar a sua pistola. 
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D.E. Descrição 

 

D.E. 1.29 

 

 

D.E. 1.30 

 

 

 

D.E. 1.31 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.32 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.33 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.34 

 

 

 

 

D.E. 1.35 

 

 

 

 

D.E. 1.36 

 

 

 

D.E. 1.37 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.38 

 

D.E. 1.39 
 

 

D.E. 1.40 

 

O João 1 (5,1) sai, dá uns passos e começa a disparar em frente. O outro chega ao pé 

dele com o Miguel 3 (3,8) que continua agarrado à bola, e tira-lhe a pistola. 

 

O João 1 (5,1) começa a correr e o outro segue-o disparando tiros e a seguir trocam de 

posição sendo o João 1 (5,1) que corre atrás do outro. O Miguel 3 (3,8) corre atrás dos 

dois. 

 

O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Luís (6,1), o Rafael (5,11) e o Eduardo estão 

agora a limpar a areia da primeira carruagem do comboio. 

O Eduardo (6,3) diz: “Este já está! Embora! Vamos fazer um buraco e obras.”, e toma a 

iniciativa de ir tirar areia junto à roda do comboio. O Francisco (5,8) repete: “Embora! 

Vamos fazer um buraco e obras.”. Os outros seguem-no e vão todos tirar areia da roda 

onde o Eduardo (6,3) está. 

 

O Miguel 1 (5,8) diz: “Eh pá! Já não cabe mais!”, pois sentiu-se apertado. 

O Eduardo (6,3) levanta-se e diz: “Está em obras! Vou para a outra roda! Venham cá!”. 

Os outros levantam-se e seguem-no. O Rafael fica a limpar uma roda sozinho. O 

Miguel 1 (5,8) levanta-se. 

O Francisco (5,8) apanha algo da areia, mostra ao Eduardo (6,3) e ao Miguel 1 (5,8), 

seu irmão, e diz: “Olha aqui!”. 

 

O Rafael (5,11) diz para o Eduardo (6,3): “Eduardo, olha lá o que é que eu tou a fazer”. 

O Eduardo (6,3) não lhe deu atenção e continuou a tirar areia.  

O Francisco (5,8) levanta-se e vai mostrar ao Miguel 1 (5,8) e ao Luís (6,1) um bicho 

que estava dentro da pá: “Olha aqui um bicho.”, e vai mostrar também ao Eduardo 

(6,3). 

O Francisco (5,8) põe o bicho em cima do comboio. 

 

O Rafael (5,11) levanta-se e diz: “Este já está! Este já está! Este...”. O Francisco (5,8) 

responde com uma pergunta: “E o outro?” E vai limpar a outra roda. O Rafael (5,11) 

vai ajudá-lo. O Eduardo (6,3) diz: “Já chega! Falta aquela grandalhona! Esta...” E dá 

um pontapé na roda. 

 

Todos se dirigem para junto do Eduardo (6,3); o Rafael (5,11) volta para limpar a roda 

onde estava enquanto que os outros vão com o Eduardo (6,3) para o outro lado do 

comboio. 

O Rafael (5,11) termina e diz: “Esta também já está!” E vai ter com os outros. 

 

A Rita (5,1) sai do baloiço e uma das crianças da SCMM vai para ele, assim que a 

Margarida 2 (4,5) sai também, vai a outra criança da SCMM. 

A Andreia (4,9) continua a brincar sozinha com o balde na areia. 

 

Estão a Bruna (5,4), o David (4,11), o Manuel (4,7) e o João 2 (3,10) em frente à sala. 

O Manuel (4,7) lança o pião no chão. 

O João 2 (3,10) afasta-se para a sombra. 

O David (4,11) gesticula o braço enquanto fala em voz alta com a Bruna (5,4). 

O João 2 (3,10) vai para dentro da sala. 

A Bruna (5,4) senta-se à sombra. 

O Manuel (4,7) lança novamente o pião e o David (4,11) também lança. 

 

A Raquel 1 (6,3) e a Raquel 2 (4,4) estão a andar de baloiço. 

 

A Inês (6,2) diz: “David (4,11) vai acabar o trabalho.” A Inês (6,2) regula o tamanho do 

chapéu, o David (4,11) não vai. 

 

O David (4,11) está com o João 2 (3,11) e o Eduardo (6,3) debaixo da ponte de madeira 

à sombra desta a fazerem uma construção na areia. 
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D.E. 1.41 

 

 

 

 

 

D.E. 1.42 

 

 

 

 

 

D.E. 1.43 

 

 

 

 

D.E. 1.44 

 

 

 

D.E. 1.45 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.46 

 

 

 

D.E. 1.47 

 

 

 

D.E. 1.48 

 

 

 

 

 

D.E. 1.49 

 

 

 

D.E. 1.50 

 

 

 

 

D.E. 1.51 

 

Nas argolas estavam a Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5) e a 

Andreia (4,9). 

A Margarida 1 (5,1) pega nas argolas e salta, tenta voltar para de onde saiu, mas não 

consegue. Segura na argola seguinte, a mão escorrega e cai na areia. Sobe as escadas de 

madeira, passa a ponte de madeira. 

 

Na ponte passa pela Inês (6,2), pela Andreia (4,9) e pela Margarida 2 (4,5) e coloca-se 

no início da fila. A Mafalda (6,0) já tinha as argolas na mão. A Inês (6,2) fala com a 

Margarida 1 (5,1) e volta para trás a olhar para elas entre as escadas e a ponte a 

responder à Margarida 1 (5,1). 

A Rita (5,2) sobe as escadas, passa pela Inês (6,2) que está na fila. 

 

A Mafalda (6,0) salta, a Margarida 2 (4,5) empurra-a ela volta-se e chama à atenção da 

Margarida 2 (4,5), a Margarida 1 (5,1) senta-se no alto e a Mafalda (6,0) larga as 

argolas caindo na areia. 

A Margarida 1 (5,1) salta do alto e pega nas argolas. 

 

A Mafalda (6,0) fica a ver debaixo da ponte, a construção de areia feita pelo Eduardo 

(6,3), João 2 (3,11), David (4,11) e pela Bruna (5,4). 

O João 2 (3,11) atira com a pá, areia para o pé da Mafalda (6,0) e esta sacode o pé. 

 

A Margarida 1 (5,1) conta: “1, 2 e 3” e salta. Passa para as argolas seguintes. A Mafalda 

(6,0) sobe as escadas de madeira, passa a ponte de madeira e vai para a frente das 

outras, a Margarida 1 (5,1) vai a correr. 

A educadora diz para a Margarida 1 (5,1): “Margarida chapéu!; Margarida, Chapéu na 

cabeça. Margarida põe o chapéu na cabeça!” 

A Margarida 1 (5,1) apanha o chapéu do chão e põe-no na cabeça, enquanto isto, a 

Mafalda (6,0) percorre as argolas, e volta novamente para o jogo das argolas. 

 

O Manuel (4,7), o Miguel 2 (5,8) e o Miguel 3 (3,8) estão a correr atrás da bola. O 

Manuel (4,7) deixa os outros e vai ter com o João 1 (5,1) que está sentado à sombra a 

brincar sozinho, mas não lhe diz nada, volta as costas e vai novamente atrás da bola. 

 

O Miguel 1 (5,8), o Francisco (5,8), o Rafael (5,11) e o Luís (6,1) estão à volta do balde 

do lixo que está ao pé dos arbustos em frente à sala. 

A bola vai na direção do Miguel 1 (5,8), Francisco (5,8), Rafael (5,11) e Luís (6,1). 

 

O Miguel 2 (5,8) dá um chuto na bola e esta vai bater no Francisco. O Francisco (5,8) 

pega na bola e atira-a na direção dos outros. O Miguel 2 (5,8) chuta a bola e volta para 

trás para junto do Miguel 1 (5,8), Francisco (5,8), Luís (6,1) e Rafael (5,11). O Miguel 

2 (5,8) fala com o Rafael (5,11) e fica junto deste com o Francisco (5,8), Miguel 1 (5,8) 

e o Luís (6,1). 

 

O João 1 (5,1) junta-se ao Miguel 3 (3,8) e ao Manuel (4,7) a brincar à bola. 

O João 1 (5,1) chuta a bola e os outros vão atrás. O Manuel (4,7) diz: “Eh pá, manda já. 

Manda já!” 

 

O Miguel 3 (3,8) diz para o João 1 (5,1) quando estavam no cimento em frente à 

Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola: “Vamos jogar aqui à 

sombrinha”. O João 1 (5,1) continua a chutar, sem deixar os outros tocarem na bola, 

tropeça e cai. O Miguel 3 (3,8) agarra na bola, levanta o braço direito e grita ééé! 

 

O Miguel 3 (3,8) chuta a bola e o Manuel (4,7) e ele vão na direção da bola. O Manuel 

(4,7) chuta a bola várias vezes e o Miguel 3 (3,8) vai a correr atrás da bola. 
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D.E. 1.64 

 

 

 

 

 

D.E. 1.65 

 

A Raquel 2 (4,4) e a Raquel 1 (6,3) passam a correr. A Raquel 1 (6,3) leva um balde e 

uma pá e a Raquel 2 (4,4) leva uma pá e duas formas e vão se sentar no cimento em 

frente à Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a brincar na 

areia. 

 

O Rafael (5,11) veio com as suas luvas vermelhas de Homem-Aranha para o cimo da 

ponte de madeira e estava a gritar: “Homem-Aranha iá!” 

A Mafalda (6,0) ia na areia na direção das escadas e diz para o Rafael: “Homem-

Aranha, cala-te” 

A Mafalda (6,0) ao subir as escadas de madeira diz-lhe novamente: “Homem-Aranha, 

cala-te!” Assim que chega junto dele bate-lhe, ele foge pela ponte de madeira. Ele 

chega ao pé da Rita (5,2) e da Margarida 2 (4,5) que estão na ponte de madeira e para. 

 

A Mafalda (6,0) ao chegar ao pé dele bate-lhe outra vez e ele defende-se com as mãos. 

Ele vai para ao pé das argolas e a Mafalda (6,0) vai também. O Rafael (5,11) segura nas 

argolas e cai no chão e vai mostrar as luvas ao Luís (6,1). 

O Luís (6,1) corre, o Rafael (5,11) vai atrás dele e entram na sala. 

 

A Rita (5,2) e a Margarida 2 (4,5) vão andar de baloiço, a Andreia (4,9) brinca sozinha 

na areia ao lado dos baloiços com as mãos, sacode-as e brinca com os pés na areia. 

 

A Raquel 2 (4,4) e a Raquel 1 (6,3) continuam a brincar as duas no mesmo sítio. 

 

O Eduardo (6,3), o João 2 (3,11), a Bruna (5,4) e o David (4,11) continuam a brincar na 

areia debaixo da ponte de madeira. 

 

O Rafael (5,11), o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) e outra criança da sala da educadora AS 

jogam à bola no cimento, em frente da sala 1. O Rafael (5,11) tinha a bola, larga-a e vai 

à sala, o Miguel 2 (5,8) que estava na baliza dá-lhe um pontapé e grita: “Golo! Viva!” 

 

A Raquel 2 (4,4) está no baloiço, no outro baloiço está a Daniela que é da sala da 

Educadora AS. 

 

O Eduardo (6,3) está na areia com uma bola na mão, junto dele está o Miguel 1 (5,8), o 

Francisco (5,8) e outra criança da sala da Educadora AS. 

O Eduardo (6,3) diz: “Agora tens que marcar um pénalti” e dá a bola à criança da sala 

da AS e agarra no Francisco (5,8) pela roupa e pelo braço para ele não ir atrás dos 

outros dois. 

 

A criança da outra sala chuta várias vezes, o Miguel 1 (5,8) vai atrás da bola, o da outra 

sala pega na bola e volta atrás, o Miguel 1 (5,8) acompanha. O outro pousa a bola no 

chão, ajeita a areia e faz um montinho de areia. 

 

O Francisco (5,8) agarra na bola e põe-a em cima do montinho de areia e o da outra sala 

dá um chuto. 

 

O Manuel (4,7), o Miguel 3 (3,8), o David (4,11), o João 2 (3,11) e outra criança da sala 

da educadora AS estão juntos a jogar à bola. Um da outra sala pega na bola, segura-a no 

chão. 

O David (4,11) diz: “Passa-me! Passa-me!” 

O outro chuta, o David (4,11) põe o braço para o Manuel (4,7) não passar e corre.  

 

O Manuel (4,7) volta para trás e diz-me: “Paula, a bola é minha.” 

A educadora PA não intervém. 
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D.E. 1.70 

 

 

 

D.E. 1.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.72 

 

 

D.E. 1.73 

 

 

 

 

D.E. 1.74 

 

 O Miguel 3 (3,8) vai atrás da bola, mas o David (4,11) chega primeiro e abre os braços 

para que o Miguel 3 (3,8) não consiga chegar à bola, e vai chutando. 

 

No comboio de madeira está a Margarida 1 (5,1) sentada na segunda carruagem a 

encher uma garrafa de água de areia. Na primeira carruagem está a Mafalda (6,0) com a 

Maria (4,0) ao colo e a Inês (6,2). 

A Bruna (5,4) aparece e vai ter com as meninas da primeira carruagem.  

 

A Inês (6,2) pousa o chapéu dela na cabeça da Bruna (5,4) que já tinha o boné, a Bruna 

(5,4) afasta o chapéu da Inês com a mão. 

 

A Inês (6,2) senta-se no banco onde está a Mafalda (6,0), a Mafalda deixa a Maria (4,0) 

sentada no banco com a Inês (6,2) e vai-se sentar no outro com a Bruna (5,4) ficando 

frente a frente. 

 

O Miguel 3 (3,8) vem ter com a educadora PA e diz-lhe: “O Manuel (4,7) não me deixa 

jogar” e a educadora responde-lhe: “Vá! Vai lá falar com ele” 

Ele (Miguel 3) diz: “Não me deixa dar um chuto” e foi ter com eles. 

 

A Rita (5,2) vai para o comboio de madeira e fica com os pés apoiados na primeira e na 

segunda carruagem. 

A Bruna (5,4) sai da primeira carruagem e afasta-se, ficando a Inês (6,2), a Mafalda 

(6,0), a Maria (4,0) e outro rapaz da sala da educadora AS. 

A Inês (6,2) diz adeus com a mão, a Maria (4,0) sai da carruagem a Inês sai também e 

dá-lhe a mão e a Mafalda (6,0) dá-lhe a outra mão, ficando a Maria (4,0) no meio. A 

Inês (6,2) dá um beijinho na mão da Maria (4,0), a Margarida 1 (5,1) assim que as vê 

afastarem dá uma corrida com a garrafa plástica na mão cheia de areia com um ramo e 

anda na frente delas. 

 

O Miguel 3 (3,8) vem outra vez falar com a educadora PA, que não o deixam jogar, a 

educadora diz-lhe: “Vai lá falar com eles.” 

 

O João 2 (3,11) diz-lhe: “Eu deixo, eu deixo”, dando-lhe atenção. 

Os outros observam o João 2 (3,11) e o Miguel 3 (3,8), o David (4,11) que tinha a bola, 

atira a bola, o João 2 vai e dá um chuto na bola; vão atrás dela, o Miguel 3 (3,8) 

mantém-se à distância. 

 

O David (4,11) dá um pontapé na bola e correm atrás da bola, o Miguel 3 (3,8) vem 

outra vez ter com a educadora e diz: “Não me deixam dar um chuto” e aponta para eles. 

A educadora pergunta-lhe: “Quem não deixa?! Quem não deixa?!” 

Ele diz-me: “O Manuel” 

A educadora diz: “Manuel, Manuel! Deixa lá o Miguel também!” 

O Manuel (4,7) não ouve a educadora, continua atrás da bola com o David (4,11). 

A educadora continua: “Manuel, olha!” 

O João 2 (3,11) dirige-se para ao pé da educadora e do Miguel 3 (3,8) e diz: “Eu deixo” 

e toca no peito com a sua mão direita. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “O João deixa. Vai lá” 

O João 2 (3,11) repete: “Eu deixo” e afasta-se em direção à bola. 

A educadora diz para o Miguel 3 (3,8): “Tens que ir lá ter com eles”. 

Ele vai, a bola mistura-se com o jogo do grupo do Rafael (5,11); o Miguel 2 (5,8) dá um 

chuto e a bola vai para a areia. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e vai dá-la ao Miguel 2 (3,8) e diz-lhe: 

“Miguel, olha aqui a bola”. 
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D.E. 1.81  

 

 

 

D.E. 1.82 
 

 

 

D.E. 1.83 

 

O Miguel 3 (3,8) agarra a bola, pousa-a no chão e dá-lhe um pontapé, todos correm a 

trás da bola, o Miguel 3 (3,8) pega novamente na bola, corre, pousa-a e dá-lhe um 

pontapé. 

O Miguel 3 (3,8) vem novamente ter com a educadora e diz: “Paula, o Manuel não 

manda-me para mim. Paula, Paula!” 

A educadora não interfere. 

 

A Margarida 1 (5,1), a Mafalda (6,0) e a Maria (4,0) vinham da sala. A Margarida 1 

(5,1) trazia a garrafa da água cheia de areia com um ramo e dá-a à Mafalda (6,0), esta 

começa a correr e a Margarida 1 (5,1) também em direção à areia. Na areia a Mafalda 

(6,0) começa a despejar a garrafa e atira-a para trás das costas caindo no chão. A 

Margarida 1 (5,1) começa a subir a escada de madeira e a Mafalda (6,0) corre na sua 

direção e vão para torre junto das argolas. Ao verem a Maria (4,0) que se aproxima das 

escadas a Mafalda (6,0) vem buscá-la dando-lhe a mão. 

 

O Miguel 3 (3,8) e o João 2 (3,11) brincam na areia à sombra das árvores, o Manuel 

(4,7) vai ter com eles, levantam-se mas voltam para trás, indo o Manuel (4,7) embora. 

 

A Mafalda (6,0) está sentada ao pé das argolas no meio da Maria (4,0) e da Inês (6,2). 

A Margarida 1 (5,1) está sentada sozinha na torre, fazendo os gestos de conduzir um 

carro e o som do carro a acelerar. A Mafalda (6,0) vai ter com ela e empurra-lhe as 

pernas. 

 

O Rafael (5,11) está com uma vassoura a tentar tirar uma bola que ficou presa na 

tangerineira, à sua volta está o Miguel 2 (5,8), o Luís (6,1) que abana a árvore e outra 

criança da sala da educadora AS. 

 

A bola cai, o Rafael (5,11) larga a vassoura no chão, corre atrás da bola, agarra a bola; o 

Miguel 2 (5,8) agarra a vassoura do chão, tenta dá-la ao Luís (6,1) e diz-lhe: “Vai levar 

a vassoura”, assim que toca no Luís com a mão este começa a esbracejar, sem que 

ninguém se consiga aproximar dele. O Miguel 2 (5,8) bate-lhe com a vassoura no braço 

e o Luís (6,1) diz: “Au!”, virando-se para o Miguel 2 (5,8) tira-lhe a vassoura e dá-lhe 

com ela nas costas. O Miguel 2 (5,8) foge e diz-lhe: “Para!” 

O Luís (6,1) atira com a vassoura para a areia. O Miguel 2 (5,8) diz: “Vai tu levar” 

A educadora intervém e diz: “Um tem que ir arrumar a vassoura” 

O Luís (6,1) argumenta que o Miguel 2 (5,8) lhe bateu, a educadora responde-lhe: “Eu 

vi; e tu também. Vá alguém tem que ir arrumar a vassoura”. 

O Luís (6,1) acaba por ir buscar a vassoura e ir arrumá-la. 

Entretanto, os outros três combinam ir jogar à bola de fogo e correm em direção à 

escada de madeira. 

 

A Mafalda (6,0) continua na torre com a Margarida 1 (5,1) e a Inês (6,2) com a Maria 

(4,0) sentada ao pé das argolas. O João 2 (3,11) vai-se sentar ao pé da Maria (4,0) e a 

Mafalda (6,0) vai saltar nas argolas. 

 

O Rafael (6,0) e o Miguel 2 (5,9) estão a andar de baloiço. O Miguel 2 (5,9) diz: “Tu 

queres ganhar” e chama pelo Luís (6,2): “Luís, Luís, Luís, ó Luís”, mas o Luís não lhe 

responde. 

 

A Raquel 1 (6,4) está ao pé da torre, na torre está a Margarida 1 (5,1) com a Mafalda 

(6,1).  

A Mafalda (6,1) desce pelo barão, tenta agarrar uma argola, mas não consegue. 
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O Eduardo (6,3), o Luís (6,2), o Miguel 1 (5,9) e o Francisco (5,9) estão na areia, o 

Eduardo (6,3) abre um caminho para o barco com o Francisco (5,9) e corrigi-o: “Aí 

não! É só aqui.”, o Miguel 1 (5,9) coloca bonecos no barco. 

O Rafael (6,0) vem ter com eles e diz-lhes: “Eu estava agarrado naquelas coisinhas. 

Olé” e repete “Olé”, tenta chamar à atenção dos outros gesticulando os braços; contudo, 

os outros ignoram-no. 

O Eduardo (6,3) e o Francisco (5,9) levantam-se e aproximam-se do Miguel 1 (5,9) e do 

Luís. 

O Luís (6,2) levanta-se. 

O Rafael (6,0) pergunta-lhes: “Eu posso brincar?” 

 

O Miguel 2 (5,9) continua a andar de baloiço. 

 

A Margarida 2 (4,5) tem um boneco na mão e está dentro da segunda carruagem, a 

Raquel 2 (4,5) está do lado de fora , a Rita (5,2) também está do lado de fora com uma 

pá. A Raquel 2 (4,5) afasta-se. 

A Inês (6,2) dirige-se para a segunda carruagem. 

Chega o David (4,11) com a Bruna (5,5). 

A Inês (6,2), a Bruna (5,5) e o David (4,11) vão para a primeira carruagem. A Raquel 2 

(4,5) vai para o baloiço. 

 

Tanto os que estão na primeira como na segunda carruagem olham para o grupo de 

crianças da Santa Casa da Misericórdia de Mértola que vão a sair. 

 

A Andreia (4,9) brinca sozinha na areia. A Maria 1 (4,0) está sentada de costas para a 

Andreia (4,9), no lancil junto à areia, a ver os da Santa Casa da Misericórdia de Mértola 

saírem. 

 

O Manuel (4,7), o Rafael (6,0), o João 2 (3,11) e o Luís (6,2) estão a jogar à bola no 

cimento, em frente à sala. 

O Luís (6,2) marca um golo, abraça o João 2 (3,11) e levanta-o do chão. 

O Miguel 2 (5,9) vai ter com o grupo que está a jogar à bola, assim como o Miguel 3 

(3,8). 

 

O Rafael (6,0) atira a bola e o Miguel 2 (5,9) apanha-a, este volta a atirá-la e quem a 

apanha é novamente o Rafael (6,0) que a atira e vai para o Miguel 2 (5,9), o Luís (6,2) 

vai ter com ele mas ele afasta-o, pegando na bola e desviando-se, bate com a bola várias 

vezes no chão para a lançar, chuta-a e agarra-a, não dando a bola a ninguém. 

 

A Maria 1 (4,0) continua sentada de costas para a Andreia (4,9) a vê-los jogar à bola. 

 

A Mafalda (6,1), a Margarida 2 (4,5) e a Raquel 1 (6,4) continuam no mesmo sítio. A 

Mafalda (6,1) desce o barão, agarra-se às argolas e volta para a estrutura de madeira. A 

Margarida 1 (5,1) salta e grita de felicidade quando a Mafalda (6,1) consegue ir para a 

estrutura de madeira. 

A Raquel 1 (6,4) vem embora e vai para o baloiço. 

 

O Eduardo (6,3), o Francisco (5,9) e o Miguel 1 (5,9) estão na areia a brincarem com o 

barco. 

 

A Bruna (5,5) vai ter com a educadora para lhe mostrar o jogo do Sumão que a Câmara 

Municipal de Mértola deu às crianças que frequentam o Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico. 

A educadora diz: “Mostra”. 

A Bruna (5,5) mostra e a educadora acrescenta: “É da tua irmã. Sabes jogar com ele?” 
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A Bruna (5,5) abana a cabeça num sinal afirmativo. A educadora pergunta-lhe: “Vais 

jogar com o David, é? É isso?” 

A Bruna (5,5) volta-se para ir ter com o David (4,11) que está sentado no lancil de 

cimento ao pé da areia, a Bruna (5,5) passa por ele, apanha a tampa do jogo que estava 

ao lado do David (4,11), continua a andar, o David (4,11) levanta-se e segue-a. 

 

Entretanto a Maria 1 (4,0) que estava sentada no lancil de cimento, levanta-se e 

caminha na direção dos que estão a jogar à bola, eles passam por ela atrás da bola e 

marcam um golo, ela para. O João 2 (3,11) grita “gooolo”, dá duas voltas de braços 

abertos à volta da Maria (4,0) e grita “iupiii” e abraça-a, larga-a e afasta-se em direção 

aos outros, a Maria (4,0) regressa ao lancil onde estava sentada, ficando de pé. 

 

Neste momento, só está o Eduardo (6,3) e o Francisco (5,9) a brincarem com o barco, 

pois o Miguel 1 (5,9) foi para junto dos que estão a jogar à bola. 

 

A Maria 1 (4,0) mexe na areia com uma pá que era da Andreia (4,9), a Andreia neste 

momento não está lá. 

O João 2 (3,11) marca um golo e o Rafael (6,0) diz-lhe: “Golo do João!”, continua a 

repetir e abraça-o de costas, o João 2 (3,11) bate palmas, o Miguel 1 (5,9) puxa-o mas o 

Rafael (6,0) continua a agarrá-lo. O Miguel 1 (5,9) aponta e diz que não “Não é golo, 

ali é fora” 

O Rafael (6,0) larga o João 2 (3,11) e defende-o “Aqui é golo! Não vale?!” Começa a 

correr e a bater palmas e diz: “É golo do João”, na direção oposta. 

 

O Miguel 3 (3,8) vai ter com a educadora PA e diz: “Olha, não me deixam jogar!” 

A educadora PA responde-lhe: “Deixam!”  

 

Os outros todos estavam à volta do Miguel 2 (5,9) que estava agarrado à bola e não a 

dava a ninguém, só a deu ao João 2 (3,11) quando este chegou ao pé deste. O João 2 

(3,11) pegou na bola e começou a correr, chegou ao meio do campo, pousou-a e deu-lhe 

um pontapé. Os outros dirigem-se para a bola, o Manuel (4,7) deixa cair o boné, o 

Miguel 1 (5,9) apanha-o e atira-o caindo no chão, o Manuel (4,7) apanhou-o, sacudiu-o 

e pô-lo na cabeça e foi para junto deles. 

 

O Francisco (5,9) e o Eduardo (6,3) juntam-se a eles, o Miguel 3 (3,8) afasta-se e vem 

ter com a educadora e diz-lhe: “Os meninos não deixam-me jogar!” 

A educadora responde: “Deixam” 

Miguel 3 (3,8): “Não deixam” e esfrega a palma da mão. 

Educadora: “Meninos, deixem jogar também o Miguel” 

O Manuel (4,7) argumenta que o deixam jogar, a educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8) 

se ele é o guarda-redes, ele abana a cabeça num sinal afirmativo e o Manuel (4,7) 

acrescenta “Ele é da nossa equipa”. 

 

A educadora pergunta ao Miguel 3 (3,8): “Então de que equipa é que tu és?” 

O Miguel 3 (3,8) faz silêncio. 

Volta a perguntar: “Qual é a tua equipa?” 

Miguel 3: “É o Manuel” 

A educadora: “Então tens que estar na equipa do Manuel” 

O João 2 (3,11) vem ter com a educadora e explica: “Ele não vai atrás da bola!” 

A educadora: “Ai ele não vai atrás da bola?!” 

Miguel 3: “Vou!” 

O David (4,11) vem ter com a educadora e diz: “Ele precisa ficar na baliza” 

A educadora questiona: Ele fica na baliza?” 

O David: “Sim” 

A educadora diz para o Miguel 3: “Então se ficas na baliza, não vais atrás da bola, tens 

que tomar conta da baliza” 
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O Miguel 2 (5,9) vem ter com a educadora e diz-lhe: “Paula, o Manuel ia marcando na 

baliza dele”. 

A educadora diz ao Miguel 3: “Então tens que tomar conta da bola” 

O Miguel 3 (3,8) responde: “Então eles não me dá-me”. 

A educadora: “Não! O guarda-redes não anda atrás da bola, não deixa é a bola passar”. 

Miguel 3: “Deixa” 

A educadora: “Onde é a baliza?” 

Miguel 3: “É além” 

A educadora: “Então tens que estar lá” 

Miguel 3: “Mas eles não me dão a bola” 

A educadora: “O guarda-redes não é para dar a bola” 

Miguel 3: “É, é, é” 

A educadora: “Então vai combinar com eles” 

O Miguel 3 (3,8) dirige-se na direção deles e diz: “Eu também jogo!”, mas os outros 

continuam a andar ignorando-o. 

 

O Miguel 3 (3,8) repete em voz alta: “Eu também jogo!” 

O Rafael (6,0) tinha a bola debaixo do braço e diz para o Miguel 1: “Assim não dá 

equipas” e repete enquanto caminha na minha direção. 

O Miguel 1 (5,9) diz: “Agora já não há equipas” ao passar junto do Miguel 3, o Rafael 

diz também “Já não há equipas”. 

O João 2 (3,11) dirige-se junto do Rafael aos pulos a dizer “Nãooo!”, tentando tirar-lhe 

a bola. O Rafael (6,0) evita que o João 2 (3,11) lhe tire a bola. 

O João 2 (3,11) consegue apanhar a bola e tira-lha. 

 

O Manuel (4,7) vem ter com a educadora diz-lhe: “Paula, o Rafael diz que eu não 

jogava”. 

A educadora pergunta: “Então não joga, porquê?” 

Passa o Miguel 2 (5,9) às gargalhadas a dizer: “O Rafa, o Rafa,  a ah” 

O Rafael diz: “Eu não disse nada”. 

O Miguel 3 diz para a educadora: “É pá! O João não dá a bola” 

A educadora diz: “Dá” 

João 2: “A bola não é minha” 

A educadora diz: “Então quem é que joga contigo?” 

O João 2 (3,11) aponta para os meninos 

A educadora: “Então não é para jogarem todos os meninos” 

Miguel 2: “Eu fiz uma finta” 

A educadora: “O pá! Joguem lá todos à bola” e todos vão jogar. 

O Manuel (4,7) vem dizer à educadora: “O Miguel não me deixa jogar” 

A educadora diz: “Jogam todos!” 

O Manuel (4,7) vai a correr para junto deles. 

O Miguel 3 (3,8) estava encostado ao poste. 

 

O Miguel 3 (3,8) vem ter comigo e diz-me: “Paula, eles não me deixam jogar” 

A educadora: “Fala com eles” 

 

A Maria (4,0) está sentada no lancil a brincar na areia ao lado da Andreia (4,9) que 

também está sentada no lancil. 

 

O Eduardo (6,3) e o Francisco (5,9) estão na areia a brincar com o barco. 

 

O Rafael (6,0), o Eduardo (6,4) e o Francisco (5,9) estão a escavar na areia com as pás, 

o Miguel 1 (5,9) está de pé a observá-los, chega o Luís (6,2) com uma pá e começa a 

escavar, mas levanta-se de imediato, seguido do Francisco (5,9) e do Rafael (6,0). 
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Nos baloiços está a Raquel 2 (4,5), a Maria (4,0) e a Margarida 2 (4,6) está a empurrar a 

Maria (4,0). 

 

À sombra de outra árvore está o João 2 (3,11), o Miguel 3 (3,9), o David (5,0) e o João 

1 (5,2) a escavarem na areia. O Manuel (4,8) chega com um balde e uma pá. Começa a 

bater com a pá no balde para chamar a atenção dos outros, mas sem sucesso. O João 1 

(5,2) vai-se embora. O Manuel (4,8) começa então a encher o balde com areia, 

enquanto que os outros estão a pôr areia para dentro de um carro de mão. 

 

A Margarida 1 (5,2), a Mafalda (6,1) e a Raquel 1 (6,4) estão ao pé do muro, onde 

foram feitas pinturas murais, pelas crianças do primeiro ciclo que frequentam a Oficina 

da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Essas pinturas são o autorretrato 

das crianças que frequentam a referida Oficina. 

A Mafalda (6,1) toca na pintura de uma criança, a Margarida 1 (5,2) imita-a tocando na 

mesma pintura. A Mafalda (6,1) toca na pintura do lado, a Margarida 1 (5,2) toca 

também; a Mafalda (6,1) toca noutra pintura que fica na extremidade da parede, a 

Margarida 1 (5,2) segue-a e toca nessa figura, a Mafalda (6,1) volta para a primeira 

pintura em que tocou, a Margarida 1 (5,2) toca em todas as pinturas que estão na parede 

até chegar à primeira que tocou; a Raquel 1 (6,4) fica a observá-las. 

 

A Margarida 1 (5,2) vai até à estrutura de madeira e volta para ao pé da Raquel 1 (6,4). 

 

 

A Bruna (5,5) brinca com uma pá e uma peneira no lancil de cimento, ao lado do 

Eduardo (6,4), do Rafael (6,0), do Luís (6,2), do Francisco (5,9) e do Miguel 1 (5,9) que 

se encontram na parte da areia a escavá-la. 

 

O Rafael (6,0) encontra uma tira de plástico enterrada na areia, pega nela, abana-a e 

começa a trautear “lá, lá, lá, lá” 

Eduardo (6,4): “Ai, isso é porcaria” 

O Luís (6,2) arranca ao Rafael (6,0) a tira de plástico da mão e atira-a para o chão. 

O Eduardo (6,4) dirige-se à educadora: “Paula, isso é porcaria” 

A educadora: “Então lixo, lixo” 

O Rafael (6,0) começa a escavar, o Luís (6,2) também. 

 

O Miguel 1 (5,9) aproxima-se mais para ver a tira e o Eduardo (6,4) dirige-se para o 

Rafael (6,0), aponta para este e diz-lhe: “Foste tu, foste tu. Tiraste aquilo, vai buscar 

agora”. 

O Rafael (6,0) levanta-se e aponta com a pá e diz: “Olha!” 

O Eduardo (6,4) diz: “Vai!” e aponta com a mão na direção da tira. 

Mas o Rafael (6,0) continua de pé e diz: “Achei castanho” 

O Miguel 1 (5,9) aproxima-se para ver o que é que o Rafael (6,0) achou.  

O Rafael (6,0) baixa-se e continua a escavar na areia. 

O Eduardo (6,4) vai ter com o Luís (6,2) para este levar o plástico para o lixo. O Luís 

(6,2) levanta-se, pega na tira de plástico e leva-a para o cesto do lixo que se encontra na 

esquina do lancil e volta para junto dos outros. 

 

O Manuel (4,8) e o João 2 (3,11) batem com as pás no tronco da árvore, como se 

estivessem a martelar. 

 

O João 2 (3,11) dirige-se para junto do David (5,0), João 1 (5,2) e Miguel 3 (3,9) que 

estão a encher o carro de mão de areia. O Manuel (4,8) continua a martelar na árvore, a 

seguir pega num balde e junta-se a eles. O Manuel (4,8) pega num carro que estava em 

cima da areia do carro de mão e segue o João 2 (3,11). 
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O David (5,0) grita: “Não, olha João” e aponta para o Manuel. 

O João 1 (5,2) começa a correr atrás deles, o Miguel 3 (3,9) vai a seguir, ficando o 

David (5,0) sozinho com o carro de mão cheio de areia. 

O David (5,0) tenta pegar no carro de mão cheio de areia, mas não consegue. 

 

Os outros foram todos para o comboio de madeira, para a locomotiva. 

O João 1 (5,2) encontra uma bola lá dentro, pega nela, sai do comboio e atira-a. 

O Miguel 3 (3,9) foi atrás dele. 

O João 1 (5,2) pega na bola e atira-a por cima da primeira carruagem. O Miguel 3 (3,9) 

corre para apanhar a bola e pega-lhe. 

Entretanto, o João 1 (5,2) vem ter com o David (5,0) com um balde e uma pá. O David 

(5,0) pede ajuda ao João 1 (5,2) para levar o carro de mão cheio de areia. 

 

Os dois tentam pegar no carro de mão mas não conseguem, trocam de posição e os dois 

conseguem arrastar o carro de mão. 

O David (5,0) começa a tirar areia de dentro do carro com a pá. O João 1 (5,2) observa-

o, arrastam novamente o carro mais um pouco. Ambos começam a tirar areia de dentro 

do carro com as pás. 

 

Deixam o carro e o João 1 (5,2) corre para junto do Manuel (4,8) que está com a bola, e 

o David (5,0) segue-o. 

O Manuel (4,8) chuta a bola para o Miguel 3 (3,9). 

O David (5,0) pega num braço do Manuel (4,8) e tenta-o puxar na direção do carro de 

mão. 

 

O Miguel 3 (3,9) chuta a bola e o Manuel (4,8) vai a correr na direção da bola. 

O David (5,0) e o João 1 (5,2) aproximam-se do Miguel 3, o Miguel 3 (3,9) vira-lhes as 

costas, torna a virar. O Manuel (4,8) passa com a bola e o Miguel 3 (3,9) vai atrás; o 

David (5,0) segue-os, mas fica parado enquanto o Miguel 3 (3,9) se afasta. 

 

O João 2 (3,11) aproxima-se do David (5,0) com um camião, o David (5,0) dirige-se 

para o grupo do Eduardo (6,4), observa-os à distância, vai ter com o Miguel 1 (5,9), 

mas este afasta-se. 

 

O Miguel 3 (3,9) e o João 2 (3,11) vão andar de baloiço, o João 2 não consegue subir e 

desiste afastando-se.  

 

Na sala existem quatro mesas, duas redondas e duas quadradas, onde as crianças 

preenchem o seu dossier individual. 

Na mesa redonda superior esquerda ficou o Miguel 3 (3,8), a Raquel 2 (4,5), o João 2 

(3,10), o João 1 (5,1) e a Rita (5,1). 

Na mesa inferior esquerda ficou a Inês (6,2) por sua opção. 

A Animadora pôs a música a tocar como é costume. 

 

Na mesa quadrada superior direita está a Mafalda (6,0), a Margarida 2 (4,5), a Raquel 1 

(6,3), o Miguel 2 (5,8) e a Margarida 1 (5,1). 

  

Na mesa quadrada inferior direita está o Rafael (5,11), o Luís (6,1), o Manuel (4,7), O 

Francisco (5,8), O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8). 

 

O Luís (6,1) é o primeiro a terminar o seu trabalho individual, o Rafael (5,11) apressa-

se a fechar a sua capa. O Luís (6,1) levanta-se e dirige-se para a Animadora Ana, põe a 

sua capa à cabeça, pois nesta altura do ano letivo já está pesada. 

Espera que a Ana ajude a Raquel 2 (4,4); entretanto o Rafael (5,11) chega junto dele e 

fica também à espera. A seguir chega o Eduardo (6,3), já a Ana verifica a capa do Luís 

(6,1). 
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O Miguel 3 (3,8) levanta-se do seu lugar e vai ver a capa do João 1 (5,1). 

Passa o Miguel 1 (5,8) para ir mostrar à Ana a sua capa e o Miguel 2 (5,8) já está a 

arrumar a sua capa no armário. 

 

O Luís (6,1) regressa à mesa coma folha para começar a fazer o desenho, pois já 

mostrou a capa à Ana (animadora) e a arrumou no armário, onde estão também as 

folhas para fazer o desenho. 

 

Neste momento na mesa quadrada inferior direita só o Manuel (4,7) é que ainda não 

terminou o seu trabalho individual. Todos os outros já estão a fazer o desenho. 

 

O Rafael (5,11) espera que o Miguel 1 (5,8) termine de pintar com um marcador, assim 

que este termina, ele estica o braço e o Miguel 1 (5,8) dá-lho. O Miguel 1 (5,8) tira 

outro marcador de cima da mesa, pinta na sua folha e dá-o ao Rafael (5,11). 

 

O Eduardo (6,3) desenha na folha do Francisco (5,8) um desenho igual ao que fez na 

sua folha, o Francisco (5,8) está sentado no seu lado direito. 

 

O Manuel (4,7) em vez de preencher a sua capa individual, observa-os. 

O Rafael (5,11) mostra o seu desenho ao Miguel 1 (5,8) que está sentado no seu lado 

direito. 

O Francisco (5,8) levanta-se para ver melhor o desenho do Luís (6,1) que está sentado 

na sua frente. 

O Luís (6,1) levanta-se da mesa para ir buscar um lápis de cera ao armário. 

 

Na mesa quadrada superior direita o Miguel 2 (5,8) e a Raquel 1 (6,3) já estão a fazer o 

desenho. 

 

Na mesa redonda superior esquerda a Raquel 2 (4,4) trás a folha para fazer o desenho, o 

João 2 (3,10) vem logo atrás dela com a sua folha. A Ana (animadora) verifica que a 

capa do Miguel 3 (3,8) ao seu lado, este levanta-se e vai buscar uma folha para fazer um 

desenho, chega à mesa com a folha na mão e mostra-a aos outros, pousa-a na mesa e vai 

arrumar a capa no armário. 

 

O João 2 (3,10) levanta-se e vai dizer ao Miguel 3 (3,8) onde está a sua capa e volta 

para o lugar. O Miguel 3 (3,8) tinha colocado a dele ao lado da do João 2 (3,10). 

 

O Miguel 3 (3,8) regressa ao seu lugar, começa a desenhar e começa a conversar com 

Raquel 2 (4,4). 

 

O Miguel 2 (5,8) que estava atrás do Rafael (5,11), vira-se e mete-se na conversa que 

estava a haver na mesa do Rafael. 

 

O Miguel 2 (5,8) levanta-se da sua cadeira, mas a Raquel 1 (6,3) que estava sentada no 

seu lado direito toca-lhe no braço, fala com ele e este volta-se e continua a desenhar. 

 

Na mesa redonda inferior esquerda está a Bruna (5,4), o Luís (6,1), o Francisco (5,8), o 

David (4,11) e a Margarida 2 (4,5). 

Tanto o Luís (6,1) como o Francisco (5,8) e o David (4,11) estão a fazer o desenho. 

A Bruna (5,4) e a Margarida 2 (4,5) estão a preencher o dossier individual. A Bruna 

(5,4) arruma o marcador junto com os outros, o David (4,11) que tem uma prótese 

levanta-se para pôr o marcador que estava a utilizar junto dos outros, na caixa; mas a 

Margarida 2 (4,5) pousa primeiro o seu marcador e retira a caixa dos marcadores da 

mesa segurando-a junto ao seu corpo. O David (4,11) sai do seu lugar e aproxima-se da 

Margarida 2 (4,5), indo pôr o marcador que tinha na sua mão, dentro da caixa que 

 

 

 



15 

 

D.E. Descrição 

 

 

 

 

 

D.E. 1.141 

 

 

D.E. 1.142 

 

D.E. 1.143 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.144 

 

 

D.E. 1.145 

 

 

 

 

D.E. 1.146 

 

 

 

 

D.E. 1.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 1.148 

 

 

 

D.E. 1.149 

 

 

 

D.E. 1.150 

 

 

D.E. 1.151 

 

estava junto do corpo da Margarida 2 (4,5), escolhe a cor que pretende e retira o 

marcador verde, deslocando-se novamente para a sua cadeira, senta-se e continua a 

pintar. 

 

Na mesa quadrada inferior direita está o Miguel 1 (5,8), o Eduardo (6,3), a Rita (5,2) e a 

Andreia (4,9). 

 

Na mesa quadrada superior direita está o Miguel 2 (5,8), a Inês (6,2) e o Manuel (4,7). 

 

O Eduardo (6,3) e o Miguel 1 (5,8) estão a fazer um desenho; o Eduardo (6,3) faz um 

desenho no papel do Miguel 1 (5,8).  

A Rita (5,2) e a Andreia (4,9) estão a preencher o seu dossier individual. 

O Manuel (4,7) está de pé a encaixar um lápis de cor junto dos outros, como a caixa dos 

lápis está muito cheia, ele bate várias vezes com a mão nos lápis a ver se eles encaixam 

todos. A seguir, pousa-os em cima da mesa. 

 

A Inês (6,2) está de pé, a arrumar as folhas do seu dossier. 

O Miguel 2 (5,8) está a fazer o desenho. 

 

Na mesa redonda superior esquerda está o Rafael (5,11), o Miguel 3 (3,8), o João 1 

(5,1) e a Raquel 2 (4,4), a Margarida 1 (5,1) e a Mafalda (6,0). 

A Raquel 2 (4,4) levantou-se e foi ver o que a Mafalda (6,0) tinha feito no seu dossier 

individual. 

 

O Miguel 3 (3,8) levanta-se e estica o seu braço esquerdo e diz: “Olha Raquel, Raquel”, 

mas esta ignora-o, afastando-se, indo à volta da mesa, para, coça a cabeça e vai para o 

seu lugar que fica ao lado do Miguel 3, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário; o 

Miguel 3 (3,8) permanece de pé a arrumar a sua capa individual. 

 

O Miguel 2 retira (5,8) a caixa dos lápis da mesa, pega nela com a sua mão direita (o 

Miguel 2 é esquerdino) e fica com um marcador na mão esquerda. Levanta o braço 

direito, segurando na caixa dos lápis. 

O Manuel (4,7) levanta-se e vai para junto do Miguel 2 (5,8), mas o Miguel 2 (5,8) 

afasta-o com o seu braço esquerdo. O Manuel (4,7) tenta novamente chegar à caixa dos 

lápis, o Miguel 2 (5,8) baixa o braço e o Manuel (4,7) consegue chegar-lhe, ficam os 

dois a segurar na caixa dos lápis. A educadora PA acaba por ter que ir separá-los e o 

Miguel 2 (5,8) e o Manuel (4,7) regressam ao seu lugar. 

 

A Rita (5,2) levanta-se para ir buscar o marcador castanho que a Andreia não consegue 

alcançar do seu lugar, e dá-o à Andreia (4,9), a Rita (5,2) regressa para o seu lugar ao 

lado da Andreia (4,9). 

 

A Bruna (5,4) já está a fazer o seu desenho, a Margarida 2 (4,5) ainda está a preencher o 

seu dossier individual, está com o marcador amarelo na boca, a segurá-lo também com 

a mão direita e a olhar para outra mesa. 

 

O Luís (6,1) estava a pintar com o marcador verde e assim que termina, dá-o ao 

Francisco (5,8) que ficou à espera que o Luís (6,1) terminasse. 

 

O David (4,11) observa o Luís (6,1) e o Francisco (5,8). 

O Francisco (5,8) pede ao Luís (6,1) que lhe faça um desenho no seu papel e dá-lhe o 

marcador, levanta os braços, abana-os e olha para a educadora PA, o David (4,11) vira a 

cabeça e olha também para a educadora PA. 

O Francisco (5,8) baixa a cabeça, põe as mãos ao nível da cara e olha fixamente para o 

papel. 
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O David (4,11) olha para eles, vira a cabeça para olhar para a educadora e volta a virá-

la no sentido do Luís (6,1) e do Francisco (5,8). 

O Luís (6,1) dá ao Francisco (5,8) o papel do seu desenho, o Francisco (5,8) pega 

rapidamente no marcador verde e continua a desenhar. 

 

O Miguel 1 (5,8) pousa o marcador cinzento, levanta-se à procura de outro marcador, 

assim que o Eduardo (6,3) termina, o Miguel 1 (5,8) pega-lhe no marcador e senta-se, o 

Eduardo (6,3) estica a cabeça e espreita o desenho do Miguel 1 (5,8), a seguir coça na 

cabeça. 

 

A Rita (5,2) e a Andreia (4,9) ainda não terminaram de fazer o trabalho do dossier 

individual, a Rita (5,2) olha para a educadora a seguir olha para a capa da Andreia (4,9), 

a Andreia (4,9) pousa o marcador, levanta-se e estica a cabeça para a frente à procura 

de outro marcador que está em cima da mesa, senta-se e olha para a Rita (5,2). 

 

O Miguel 1 (5,8) levanta-se e olha para o desenho do Eduardo, toca com o indicador 

direito num pormenor do desenho; o Eduardo (6,3) continua a desenhar, roda a folha e 

coloca a tampa no marcador. 

O Miguel 1 (5,8) segura de imediato no marcador e senta-se na sua cadeira. 

 

Na outra mesa, a Inês (6,2) levanta-se e começa a acenar a dizer adeus para a 

educadora, o Miguel 2 (5,8) levanta-se também e acena a dizer adeus para a educadora, 

o Manuel (4,7) apenas se levanta e fica a olhar. 

Tanto a Inês (6,2) como o Miguel 2 (5,8) voltam-se a sentar, o Manuel (4,7) continua de 

pé a olhar para a educadora, e senta-se a seguir.  

 

Na mesa da Margarida 2 (4,5), apenas ela ainda não terminou de preencher a sua capa 

individual, todos os outros já estão a fazer o desenho. 

A Bruna (5,4) estava a segurar num marcador, levantou-se da cadeira e esticou-se em 

cima da mesa para o dar ao Francisco (5,8) que estava na sua frente. 

 

A Margarida 2 (4,5) levanta-se e vai para o lado direito do Francisco (5,8), a Bruna 

(5,4) encolhe-se, assim que a Margarida 2 (4,5) chega ao lado do Francisco (5,8) e 

abana a mão a dizer não e só a dá ao Francisco (5,8) quando este consegue pegar 

primeiro do que a Margarida 2 (4,5) no marcador. A Margarida 2 (4,5) tente tirar-lhe o 

marcador, mas o Francisco (5,8) dá-lhe o marcador que tinha, ficando com o que a 

Bruna (5,4) lhe deu. 

 

A Margarida 2 (4,5) regressa ao seu lugar e continua a preencher o seu dossier 

individual. 

O Miguel 1 (5,8) olha para o trabalho do Eduardo (6,3) e espera que este termine de 

utilizar o marcador azul, para lhe pegar. 

O Manuel (4,7) termina e vai arrumar a sua capa no armário. 

 

Na mesa quadrada inferior direita está a Bruna (5,4), a Margarida 1 (5,1), a Raquel 2 

(4,4), o Miguel 1 (5,9), o Luís (6,1) e o Manuel (4,7). 

 

Na mesa quadrada superior direita está o Rafael (6,0), a Rita (5,2) e a Andreia (4,9). 

 

A Bruna (5,4) e a Margarida 1 (5,1) estão a preencher o quadro do tempo do dossier 

individual, os outros já estão a fazer o desenho. 

 

Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 2 (4,5), o David (4,11), a Mafalda 

(6,0), o João 2 (3,11) e o Miguel 2 (5,8). 
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Na mesa redonda superior esquerda está o Eduardo (6,3), o Francisco (5,9), a Maria 

(4,0), a Inês (6,2) e o João 1 (5,1). 

 

O João 2 (3,11) põe as folhas do dossier em ordem, fecha a capa, pega nela e põe-a à 

cabeça para a ir arrumar no armário. 

 

A Mafalda (6,0) diz para o Miguel 2 (5,8): “Toma lá o amarelo e dá-me lá o vermelho”, 

pois ele estava a mexer nos marcadores. 

A Mafalda (6,0) enquanto espera que o Miguel 2 (5,8) procure o vermelho, abana o 

marcador de um lado para o outro. 

O Miguel 2 (5,8) acha o vermelho e dá-lhe, por sua vez, a Mafalda (6,0) dá-lhe o 

marcador amarelo para ele o guardar. 

 

A Inês (6,2) termina e vai arrumar o dossier no armário. 

 

O Miguel 2 (5,8) dirige-se para a educadora e diz: “Paula, olha lá a Margarida (e aponta 

para a Margarida 2) está a fazer mal à da Mafalda”. 

A Margarida 2 (4,5) estava com a capa exterior do dossier a abaná-la. 

O Miguel 2 (5,8) volta a sentar-se, só que se senta incorretamente. 

A educadora diz-lhe: “Senta-te direito”. 

 

O Miguel 2 (5,8) não a ouve, então a educadora diz: “Miguel, senta-te direito, tens a 

cadeira torta”. 

 

A Margarida 2 (4,5) pega na capa, levanta-se e vai arrumá-la no armário. 

 

O Manuel (4,7) tem uma tampa de marcador na mão, levanta-se e tira um marcador 

vermelho e põe na extremidade deste, a tampa. 

Pega no marcador com as duas mãos e levanta-o até à altura da testa e olha para a 

educadora e bate com a mão direita no marcador e sorri. 

A seguir, mostra o marcador ao Luís (6,1) que está sentado no seu lado esquerdo, o Luís 

puxa a tampa do marcador que está virada para si e tira-a. 

 

Entretanto, a Bruna (5,4) vem ter com a educadora para esta a ajudar no mapa do 

tempo, a Margarida 1 (5,1) vira-se para a educadora e aponta no mapa do tempo da 

Bruna e diz-lhe: “É aqui”. 

A Bruna (5,4) volta para o seu lugar, junto da Margarida 1 (5,1) e vê a Margarida 1 

(5,1) preencher o seu e a seguir preenche o seu. 

 

O Manuel (4,7) tenta tirar a tampa do marcador da mão do Luís (6,1), mas o Luís (6,1) 

não lha dá e coloca-a no marcador que tira da caixa dos marcadores, imitando o que o 

Manuel (4,7) fez. 

 

O Manuel (4,7) tenta novamente tirar a tampa do marcador do Luís (6,1) e este consente 

que ele a tire, ri-se para o Manuel (4,7), pega na tampa e põe-a na caixa dos 

marcadores, o Manuel (4,7) estica-se para ir buscar a tampa mas não consegue chegar-

lhe, então o Luís (6,1) tira-a da caixa e dá-a ao Manuel (4,7) que a põe novamente no 

marcador vermelho e mostra ao Luís. O Luís (6,1) tenta tirar a tampa, mas o Manuel 

(4,7) evita e é ele próprio Manuel (4,7) que a tira. A seguir, o Manuel (4,7) pergunta ao 

Luís: “Qual é a parte mais forte (do marcador)? 

 

O Luís (6,1) toca na mão direita do Manuel (4,7) e este tira a tampa que está na sua mão 

direita e ri. 
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A seguir, o Manuel (4,7) tira a tampa do marcador e começa a pintar na sua folha de 

desenho, põe a tampa em cima da tampa que está na parte exterior do marcador, volta a 

pintar e mostra ao Luís (6,1). Tira a tampa extra, põe-a no bico do marcador, tira a que 

estava na extremidade e coloca-a em cima da que estava no bico e arruma-a na caixa 

dos marcadores e tira outro marcador, desta vez de cor azul e pinta com ele. 

 

A Margarida 2 (4,5) traz uma folha de desenho e põe-a pousada em cima da cabeça, ao 

chegar ao seu lugar na mesa, pousa-a sobre a mesa, apoia o joelho direito sobre a 

cadeira e debruça-se sobre a mesa para tirar um marcador. 

 

A educadora corrige-a: “Senta-te bem Margarida”. 

 

O Miguel 2 (5,8) dá-lhe duas palmaditas no rabo e levanta-se da cadeira para pôr a 

caixa dos marcadores mais próxima da Margarida 2 (4,5), a Margarida 2 levanta-se e 

desta vez de pé, põe um joelho em cima da cadeira.  

 

A educadora corrige-a novamente: “Margarida, senta-te corretamente”. 

 

A Margarida 2 (4,5) tira o marcador amarelo, senta-se e começa a pintar. 

 

O João 2 (3,11) levanta-se da sua mesa e vai até ao pé do João 1 (5,1) ver o seu 

desenho, volta para ao pé da sua cadeira e começa a dizer: “Toma, toma”, ao mesmo 

tempo que abria as pernas e os braços e seguir senta-se. 

 

A Inês (6,2) diz em voz alta: “um e um zero”. A seguir pergunta à educadora: “É o nove 

e zero?” 

A educadora responde-lhe: “Nove ontem, dez hoje”. 

 

De repente, o João 2 (3,11) levanta-se da sua cadeira, abre as pernas para o lado, 

balança-se ao mesmo tempo que abre a boca, põe a língua de fora e diz: ããã 

A educadora diz: “João!” 

O João 2 (3,11) volta-se a sentar e continua o seu trabalho. 

 

Na mesa redonda inferior esquerda está a Margarida 1 (5,1), a Raquel 1 (6,4), o Luís 

(6,2), a Mafalda (6,1) e a Inês (6,2). 

Estão todas a preencher o seu dossier individual, à exceção do Luís (6,2) que já está a 

fazer o desenho. 

 

Na mesa redonda superior esquerda está o João 2 (3,11), a Maria (4,0), a Raquel 2 (4,5) 

e o Eduardo (6,3). Apenas o João 2 (3,11) e a Maria (4,0) é que estão a preencher o seu 

dossier individual, tanto o Eduardo (6,3) como a Raquel 2 (4,5) já estão a fazer o 

desenho. 

 

Na mesa quadrada superior direita está a Bruna (5,5), o Rafael (6,0), o Manuel (4,7), a 

Margarida 2 (4,5) e o David (4,11). 

 

Na mesa quadrada inferior direita está o Francisco (5,9), a Andreia (4,9), o Miguel 2 

(5,9), a Rita (5,2), o Miguel 1 (5,9) e o Miguel 3 (3,8). 

 

A Raquel 1 (6,4) termina as atividades do seu dossier e vai arrumá-lo no armário. 

 

A Mafalda (6,1) termina a seguir, a Inês já tinha terminado e fica com a capa fechada 

em cima da mesa à espera da Mafalda (6,1). Assim que a Mafalda (6,1) desarreda a 

cadeira e se levanta, a Inês (6,2) levanta-se também e vão as duas arrumar as capas no 

armário, a Inês (6,2) ao passar pela mesa da Maria (4,0), aproxima-se dela e vê o que 

esta está a fazer na sua capa individual e a seguir vai pôr a sua capa no armário. 
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A Mafalda (6,1) regressa ao seu lugar, quando está próxima da sua mesa, verifica que 

se esqueceu de ir buscar uma folha para fazer o seu desenho. 

 

A Inês (6,2) já está a chegar à mesa com a sua folha para fazer o desenho e senta-se. 

 

A Mafalda (6,1) pega na folha de desenho e dirige-se para o seu lugar. 

 

O Miguel 2 (5,9) está a fazer o desenho, levanta-se para escolher o marcador verde, 

tira-o, volta-se a sentar e continua a desenhar. 

 

O Miguel 3 (3,8) levanta-se da cadeira, estica-se sobre a mesa para chegar à caixa dos 

marcadores e tira uma marcador. 

 

O Miguel 1 (5,9) levanta-se e pousa o marcador dentro da caixa, escolhe outro (o azul), 

senta-se e continua a desenhar. 

 

O Miguel 2 (5,9) levanta-se, estica-se sobre a mesa, pega na caixa dos marcadores, 

pousa-a junto de si e tira um marcador. 

 

O Miguel 1 (5,9) levanta-se para ir buscar o marcador cor-de-rosa que está em cima da 

mesa e deixa no lugar do cor-de-rosa o marcador azul e senta-se. 

O Miguel 2 (5,9) diz: “Dá daí o cor-de-rosa”. 

 

O Miguel 2 (5,9) pega no seu desenho, levanta-o e mostra-o ao Miguel 1 (5,9), a seguir 

vira-se na cadeira na direção do Eduardo (6,3) e diz-lhe: “Eduardo, Eduardo! Olha, 

Eduardo, Eduardo” 

 

O Miguel 2 (5,9) pega na folha do desenho com as duas mãos e estica os braços para a 

frente para o Eduardo (6,3) poder observar melhor. 

O Eduardo (6,3) observa o desenho atentamente.  

 

A Margarida 1 (5,1) termina de fazer as atividades da sua capa individual, levanta-se e 

vai arrumar a capa no armário. 

 

A Inês (6,2) pergunta à educadora: “Paula, vamos ao parque?” 

A educadora abana-lhe afirmativamente com a cabeça e diz: “Vamos” 

 

A Margarida 1 (5,1) traz uma folha de desenho do armário, chega ao seu lugar e 

começa a desenhar. 

 

O Manuel (4,7) e a Maria (4,0) terminam também as suas atividades da capa individual 

e vão arrumar o dossier no armário, cada um tira uma folha de desenho que está no 

armário. O Manuel (4,7) dirige-se para o seu lugar. A Maria (4,0) fica à espera que o 

João 2 (3,11) arrume o seu dossier no armário e tira uma folha de desenho para ele. 

 

O Miguel 3 (3,8) chega também junto do armário com o seu dossier. 

O Miguel 2 (5,9) levanta-se para ir ajudá-lo a arrumar a capa, ele agarra-se a ela com 

força e grita: “Não é preciso, não é preciso”. 

O Miguel 2 (5,9) deixa-o e dirige-se para o seu lugar e o Miguel 3 (3,8) fica a arrumar 

sozinho a sua capa no armário. 

Tanto o Miguel 3 (3,8), como a Maria (4,0) e o João 2 (3,11) regressam aos seus lugares 

com a sua folha de desenho. 
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A Rita (5,2) termina, levanta-se e leva a sua capa para o armário, quando ia a passar ao 

lado da Margarida 2 (4,5) pega na capa e pousa-a na cabeça segura pelas duas mãos, 

chega junto do armário, tira a capa da cabeça e arruma-a; pega numa folha de desenho e 

ao passar junto do Manuel (4,7), para e observa o desenho do Manuel (4,7), a seguir 

dirige-se para a sua cadeira e senta-se. 

 

A Andreia (4,9) termina, pega na sua capa e vai arrumá-la no armário e regressa com a 

folha de desenho. 

 

O Eduardo (6,3) levanta-se e vai ver o desenho que o Rafael (6,0) está a fazer e vai 

buscar um lápis de cera de cor azul que está no armário ao lado das capas. 

 

O João 2 (3,11) levanta-se e vai também buscar um lápis de cera. 

 

O Eduardo (6,3) volta novamente ao armário e tira outro lápis de cera, o João 2 (3,11) 

mostra-lhe a cor que tirou e vai para o seu lugar. O Eduardo (6,3) fica ainda a procurar 

a cor que deseja. 

 

A Rita (5,3), o Miguel 1 (5,9) e o Francisco (5,9) estão sentados na mesa redonda 

inferior esquerda. 

 

O Francisco (5,9) termina as atividades do seu dossier individual, levanta-se para ir 

arrumar a sua capa no armário; a Rita (5,3) e o Miguel 1 (5,9) ainda não terminaram de 

preencher o seu dossier individual. 

 

Na mesa redonda superior esquerda está o Miguel 3 (3,9), o João 2 (4,0), o Eduardo 

(6,4) e a Mafalda (6,1). 

 

O Miguel 3 (3,9) levanta-se e dirige-se para o mapa das presenças. O João 2 (4,0) vai 

ter com ele e diz-lhe: “Não! Não! Sabes!” e coloca o dedo sobre o dia e desliza sobre o 

mapa até ao seu nome. 

O Miguel 3 (3,9) imita-o a deslizar o dedo sobre o papel. 

 

O Miguel 1 (5,9) termina de preencher o seu dossier individual e dirige-se para o 

armário. 

 

A Margarida 1 (5,2) levanta-se para ir colocar o seu nome no placar da parede e 

regressa ao seu lugar, na mesa. 

 

O Eduardo (6,4) termina, põe a capa no armário. 

 

O Miguel 3 (3,9) está ao lado do João 2 (4,0) que está sentado na mesa, o Miguel 3 

(3,9) dirige-se ao placar com os nomes afixados na parede e aponta para o nome do 

João 2 (4,0), a seguir senta-se no seu lugar, em frente ao seu dossier individual. 

 

Na mesa quadrada superior direita está a Margarida 1 (5,2), a Maria (4,0), o David (5,0) 

e a Andreia (4,10), estão todos a preencher o dossier individual. 

 

A Maria (4,0) levanta-se e dirige-se junto do João 2 (4,0) que estava sentado atrás de si. 

 

O Francisco (5,9) e o Miguel 1 (5,9) já estão a fazer o desenho, o Miguel 3 (3,9) está 

entre a Rita (5,3) e o Miguel 1 (5,9), a Rita (5,3) tem a caixa dos marcadores e está a 

escolher a cor que deseja, em simultâneo o Miguel 1 (5,9) segura na caixa com a sua 

mão esquerda, o Miguel 3 (3,9) tenta tirar um marcador. 
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Assim que a Rita (5,3) tira o marcador, o Miguel 1 (5,9) puxa a caixa dos marcadores 

para a sua frente, o Miguel 3 (3,9) escolhe o marcador que deseja, retira o marcador 

verde escuro e dirige-se para o seu lugar para preencher o seu dossier individual, o 

Miguel 1 (5,9) tira o marcador vermelho e desenha com ele. 

 

O Francisco (5,9) que está sentado entre o Miguel 1 (5,9) e o Miguel 3 (3,9), puxa a 

caixa para a sua frente para escolher o marcador verde claro. 

 

O Miguel 3 (3,9) levanta-se e a educadora intervém dizendo: “Olha Miguel, tens as 

canetas ao pé de ti”, ele olha para a mesa, volta-se, coloca o marcador na caixa, vem 

para o seu lugar, tira o marcador vermelho e senta-se a preencher o seu dossier 

individual e começa a cantar; levanta-se da cadeira para arrumar o marcador, continua a 

cantar, abre os dois braços e pula enquanto canta. 

 

A Margarida 1 (5,2) vem ter com a educadora para confirmar o tempo que está a fazer 

“Paula, está sol, não é?” 

 

A educadora confirma. 

A Margarida 1 (5,2) diz: “Está!” e volta para o seu lugar. 

 

A Maria (4,0) estava sentada incorretamente e a educadora intervém: “Maria, vira-te lá, 

sentadinha” 

 

O Miguel 3 (3,9) está a virar as folhas do seu dossier para preencher o quadro do tempo 

que está no seu dossier individual. 

 

A educadora diz-lhe: “Sim, estava bem, Miguel”. 

Miguel 3 (3,9): “Ã” 

A educadora: “Sim está bem aí, é aí” 

A educadora: “Mano, ajuda lá” dirigindo-se ao Francisco que é irmão gémeo do Miguel 

1. 

O Francisco (5,9) aponta na tabela de dupla entrada e olha para a educadora, para que 

ela confirme. 

A educadora responde: “Sim” 

O Miguel 3 (3,9) está preocupado com as folhas do seu dossier. A educadora 

tranquiliza-o dizendo: “Mas não há problema porque a gente vira as folhas” 

O Miguel 3 (3,9) senta-se na cadeira e preenche a tabela de dupla entrada do tempo. 

 

O Eduardo (6,4) está a ajudar o João 2 (4,0) também com a tabela de dupla entrada do 

tempo e a Mafalda (6,1) confirma o que o Eduardo (6,4) disse, explicando ao João 2 

(4,0) o seu raciocínio. 

 

Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipa três 

crianças. 

 

As crianças que escolhe foram a Mafalda (6,1), o Manuel (4,8) e a Margarida 1 (5,1). 

As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem. 

 

Atrás da Mafalda (6,1) colocaram-se o Eduardo (6,4), o Francisco (5,9), o Miguel 1 

(5,9), o Luís (6,2), o João 2 (3,11), o Rafael (6,0); o David (5,0) tenta ir para trás do 

Rafael (6,0), mas o Rafael (6,0) empurra-o com as mãos, fala alto com ele, torna a 

empurrá-lo mas desta vez, o David (5,0) também empurra o Rafael (6,0), o Rafael (6,0) 

torna a empurrá-lo, não se apercebendo os dois que a fila se tinha deslocado para o 

lado. 
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Atrás da Margarida 1 (5,1) está apenas a Bruna (5,5) que a agarra pelo pescoço com os 

braços, abraçando-a. 

 

O Manuel (4,8) vai-se pôr ao lado da Mafalda (6,1) com as mãos atrás das costas, a 

seguir vai para ao pé da Margarida 1 (5,1), dá a volta por detrás da fila da Margarida 1 

(5,1), vai para o fim da fila da Mafalda (6,1), aí põe a mão esquerda na anca e vai-se 

colocar ao lado da Margarida 1 (5,1), atrás dele coloca-se a Raquel 2 (4,5). 

A Rita (5,2) está a apontar para o Manuel (4,8), ao mesmo tempo que ouve a 

Educadora. 

 

A Margarida 2 (4,6) para para ouvir a educadora. 

 

Atrás da Margarida 1 (5,1) colocam-se também a Inês (6,3); o David (5,0) acaba por ir 

para o grupo da Margarida 1 (5,1). 

 

O Manuel (4,8) abandona a Raquel 2 (4,5), passa por trás das filas da Margarida 1 (5,1) 

e da Mafalda (6,1), chega à ponta do campo e volta. 

 

A educadora coloca a Margarida 1 (5,1) na ponta do lado direito do campo, atrás dela 

está a Bruna (5,5), a Inês (6,3), o David (5,0), a Rita (5,2) e a Margarida 2 (4,6); eles 

olham todos para os outros, o David (5,0) fala com a Margarida 2 (4,6), ela estica o 

braço como se fosse para lhe dar um estalo, mas não chega a dar. 

 

A Raquel 2 (4,5) chega junto da Margarida 2 (4,6) a coçar num olho, a Margarida 2 

(4,6) agarra-a e abraça-a pelo pescoço. 

 

O David (5,0) agarra a Rita (5,2) pelo braço direito desta, para ver se era o mais alto e 

estica-se ao alto com a Rita (5,2), ao mesmo tempo que a Inês o segura pela cinta por 

trás. 

 

Assim, que a Inês (6,3) o larga, ele também larga a Rita (5,2) e vira-se para a frente da 

fila. 

 

A Rita (5,2) vira-se para a Margarida 2 (4,6) e para a Raquel 2 (4,5), a Margarida 2 

(4,6) fala com a Rita (5,2), a Raquel 2 (4,5) passa a mão esquerda pelos olhos e a seguir 

a mão direita, a Margarida 2 (4,6) segura na mão esquerda da Raquel 2 (4,5) e mostra-a 

à Rita (5,2), isto porque a Raquel 2 (4,5) tinha caído, a Margarida 2 (4,6) põe a sua mão 

esquerda em cima da mão esquerda da Raquel 2 (4,5). 

 

Neste momento, o Manuel (4,8) está de braços cruzados e atrás dele está o Miguel 3 

(3,9), ambos estão a olhar para o lado do grupo da Mafalda (6,1). 

 

O Rafael (6,0) saiu fora da fila da Mafalda (6,1) e está a tirar a camisola. 

O Francisco (5,9), o Miguel 1 (5,9), e o Miguel 2 (5,9) começam a esticar o braço e a 

apontar para o Rafael (6,0), a Mafalda (6,1) vira-se para trás e diz: “- O Rafael vai.”, 

isto porque a educadora ia equilibrar as equipas. 

 

A educadora dá um pano à Mafalda (6,1) e conto o número de elementos que a equipa 

tem. 

 

Na equipa do Manuel (4,8) a educadora já tinha colocado a Raquel 2 (4,5) e a 

Margarida 2 (4,6), além do Miguel 3 (3,9). 

 

Da equipa da Mafalda (6,1), a educadora retira o Luís (6,2) e o Rafael (6,0) para a 

equipa do Manuel (4,8) e o João 1 (5,1) para a equipa da Margarida 1 (5,1) e dá um 

pano ao Manuel (4,8) e outro à Margarida 1 (5,1), conto até três e eles começam a 

jogar. 
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D.E. 1.259 

 

O grupo da Mafalda (6,1) começa a saltar e a gritar pelo nome da Mafalda. 

 

A seguir o grupo do Manuel (4,8) também começa a gritar pelo nome do Manuel, 

quando o Manuel (4,8) passa o pano ao Miguel 3 (3,9), a intensidade diminui. 

 

Apenas o grupo da Mafalda (6,1), mantém o entusiasmo e a claque, aos que participam, 

mas acaba por diminuir ao longo do jogo. 

 

A educadora prepara o ginásio com o material necessário para a realização desta 

atividade. 

 

As crianças estão todas sentadas num banco sueco. 

 

Para chefes de equipa a educadora escolhe o David (5,0), a Andreia (4,10) e o João 2 

(4,0). 

 

Os chefes de equipa levantam-se do banco sueco, a educadora dá-lhes a bola e eles vão-

se colocar na frente do material; do lado esquerdo ficou o João 2 (4,0), no meio a 

Andreia (4,10) e no lado direito o David (5,0). 

 

A seguir os outros levantam-se, a Mafalda (6,1) foi para trás da Andreia (4,10). 

 

A Rita (5,3) e a Raquel 2 (4,5) foram para trás do João 2 (4,0). 

 

Atrás do David (5,0) não se colocou ninguém, então a educadora escolhe o Miguel 3 

(3,9) e o Miguel 1 (5,9), e envia o Manuel (4,8) para o grupo do João 2 (4,0), chama a 

Raquel 2 (5,0) para o grupo do David (5,0). 

O Rafael (6,0) e o Francisco (5,9) ficaram no grupo da Andreia (4,10). 

 

Os que não tinham trazido as sapatilhas para fazerem desporto, ficaram sentados no 

banco, foi o caso do Eduardo (6,4), da Margarida 1 (5,2) e da Maria (4,0). 

 

A educadora explica a sequência das atividades, conta até três e eles começam a jogar; 

até ela dar indicação para terminarem o jogo. 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ANEXO N.º II 

Descrição dos comportamentos 

Jardim de Infância do Penedo Gordo 

D.E. Descrição 

 

D.E. 2.1 
 

 

 

 

 

D.E. 2.2 

 

 

 

 

 

D.E. 2.3 

 

 

 

’ 

 

 

D.E. 2.4 

 

 

 

 

 

 

D.E. 2.5 

 

 

 

D.E. 2.6 

 

D.E. 2.7 

 

 

D.E. 2.8 

 

 

 

 

 

 

D.E. 2.9 

 

 

 

 

 

O Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) formaram um círculo, 

estão a pôr terra nos camiões e estão a cantar a canção do Bob construtor, que é um 

desenho animado infantil. 

A Adriana (4,1) está com uma roda e vai pôr a roda na cova que o Francisco (4,9), o 

Fábio (5,0), a Daniela (3,4) e o André (4,5) fizeram. 

 

A Daniela (3,4) levanta-se e eles continuam a cantar a canção. 

A Adriana (4,1) retira-se com a roda. 

A Daniela (3,4) sacode as mãos. Chega a Sofia (4,7) com uma roda. 

A Daniela (3,4) pega no seu camião. Chega a Joana (3,2) com um camião e junta-se a 

eles. 

 

O Tomás (4,6) está a jogar à bola sozinho, dá um pontapé na bola e corre atrás da bola, 

volta a dar outro pontapé e corre atrás da bola, dá outro pontapé e corre atrás da bola. 

A Mafalda (4,4), a Adriana (4,1), a Maria (3,1) vão as três ao lado umas das outras a 

andar cada uma com a sua roda. 

A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) vão ao lado uma da outra, atrás da Mafalda (4,4), da 

Adriana (4,1) e da Maria (3,1), cada uma com uma roda. 

 

A Sofia (4,7) foi buscar uma bola, bate com a mão direita na bola e esta salta, volta a 

bater na bola, esta salta e a Sofia (4,7) segura na bola com as duas mãos, passa a bola 

para o seu lado esquerdo e apanha do chão a sua roda. Olha para a Mafalda (4,4), a 

Adriana (4,1), a Maria (3,1), a Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6), a Sofia (4,7) pousa a bola 

no chão e vai atrás delas com a roda. Elas passam pelo Tomás (4,6) e andam no cimento 

à volta. 

 

A Sofia (4,7) corre com a sua roda, passa pelo Tomás (4,6), a Maria (3,1) vê a Sofia 

(4,7) a correr e começa a correr também, mas a Sofia (4,7) passa pela Dália (4,6) e a 

Jéssica 2 (3,2) para a frente de todas. 

 

A Dália (4,6) ao passar pela educadora TR diz-lhe: “Tchau!” e acena com a mão direita. 

 

A Maria (3,1) acaba por ficar a andar atrás da Mafalda (4,4) com a sua roda. 

A Daniela (3,4) está de pé a vê-las andarem com as rodas. 

 

A Leonor (3,11) está a andar de cócoras com o seu camião separada e de costas para o 

Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Emília (3,11). 

A Leonor (3,11) olha para a educadora, levanta-se, sacode o camião com a mão direita 

e vai para junto da Daniela (3,4). 

A Daniela (3,4) volta-se, pega no seu camião e senta-se ao lado da Emília (3,11), ao 

lado da Daniela (3,4) sentou-se a Leonor (3,11). 

 

O Francisco (4,9) diz para o Fábio (5,0): “Mete a terra para este”. 

O Fábio (5,0) responde-lhe: “Mas ainda não acabei de meter o cimento”. 

O André (4,5): “Alguém já meteu o meu aqui dentro”. 

A Daniela (3,4) levanta-se e diz para a educadora: “Teresa, quero pôr areia”. 

A educadora responde-lhe: “Tens que ir aí à covinha também pôr. Olhem, deixem a 

Daniela também aí à vontade.” 

 

 

 



26 

 

D.E. Descrição 
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A Emília (3,11) levanta-se com um camião em cada mão e diz para a Daniela (3,4): 

“Toma lá”. 

A Daniela (3,4) desvia-se e a Emília (3,11) vai-se embora, o André (4,5) diz: “Teresa” e 

olha para a educadora, a educadora olha para ele e responde-lhe: “Sim” e ele empurra o 

camião. O Fábio (5,0) continua a brincar e diz: “Pi-pi-pi-pi” a imitar o trabalhar do 

camião. O André (4,5) e o Francisco (4,9) continuam a andar com os camiões pela terra. 

O Fábio (5,0) diz: “Eu sou o Bob! Também tenho o do cimento Daniela (3,4)”. 

O Francisco (4,9) diz: “Eu também tenho”. 

A Joana (3,2): “Eu também tenho”. 

O Francisco (4,9) fica de joelhos a olhar para os camiões, todos tinham camiões tipo 

betoneiras à exceção do André que tinha um camião de carga. 

 

O André (4,5) diz-lhe: “Tu tens aquele e este!” 

O Fábio (5,0) diz: “Olha!” e aponta com o dedo indicador da mão esquerda, todos 

olham para a Maria (3,1) que ia a passar com uma roda na mão direita e uma bola nas 

duas mãos à sua frente. 

 

A Leonor (3,11) chama pela Adriana (4,1): “Adriana, Adriana” que vai atrás de uma 

bola. A Adriana (4,1) pega na bola, atira-a e vai atrás dela. 

A Leonor (3,11) diz para a educadora: “Professora, já me doem as pernas”. 

A Educadora: “As pernas! Então o que queres fazer?” 

Leonor (3,11): “Não quero andar nos carros”. 

A Educadora: “Então vai para outro lado”. 

 

A Emília (3,11) que trazia duas bolas, uma em cada mão, deixa cair uma bola. A 

Leonor (3,11) vai apanhar a bola do chão. A Emília (3,11) pega numa bola, dá-lhe um 

pontapé e vai atrás da bola. 

 

O Fábio (5,0) está sentado com o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a 

Daniela (3,4) em roda. 

O Fábio (5,0) segura em dois camiões tipo betoneira, um em cada mão e diz “pi-pi-pi-

pi-pi” enquanto empurra os dois camiões, o Francisco (4,9) está de joelhos e tem do seu 

lado direito um camião cheio de terra e do seu lado esquerdo, um camião tipo betoneira, 

o Francisco (4,9) pega no camião cheio de terra e coloca-o na sua frente, raspa a terra 

do chão com a mão direita e coloca-a no camião. 

A Daniela (3,4) coloca terra no camião tipo betoneira e sacode as mãos, batendo uma na 

outra. 

 

A Joana (3,2) está a levantar a betoneira do camião. 

O André (4,5) empurra o camião cheio de terra para a frente, depois para trás e vai 

buscar mais terra para pôr em cima do camião. 

 

A Sofia (4,7) andava com uma roda na mão direita e uma bola na mão esquerda, atrás 

dela ia a Mafalda (4,4) com uma roda na mão direita, a Sofia (4,7) começa a correr com 

a roda, a Mafalda (4,4) mantém o mesmo ritmo a andar. 

 

A Dália (4,6) e a Jéssica E. (3,2) andam lado a lado, cada uma com a sua roda, mas 

separadas da Sofia (4,7) e da Mafalda (4,4). 

 

Passa a Emília (3,11) a correr atrás de uma bola, atrás dela ia a Maria João (3,1) a correr 

com uma roda no chão, atrás da Emília (3,11). A Emília para, segura na bola à sua 

frente, começa a correr; a Maria João (3,1) segue com a roda no chão, a correr atrás 

dela. 
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D.E. Descrição 

 

D.E. 2.19 

 

 

 

 

D.E. 2.20 

 

D.E. 2.21 

 

 

D.E. 2.22 

 

 

 

 

D.E. 2.23 

 

 

 

 

 

D.E. 2.24 

 

 

 

D.E. 2.25 

 

 

D.E. 2.26 

 

 

 

 

 

D.E. 2.27 

 

 

D.E. 2.28 

 

 

D.E. 2.29 

 

 

 

 

 

 

D.E. 2.30 
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D.E. 2.32 

 

O Tomás (4,6) está sozinho, segura na bola, atira-a ao chão e com a mão direita bate na 

bola a driblar com as duas mãos. Segura novamente na bola, bate-lhe com a mão direita 

e com a mão esquerda, a bola foge-lhe e ele vai atrás dela. 

A Adriana (4,1) vai a correr atrás da bola, até que esta para, e ela segura nela. 

 

A Sofia (4,7) continua com a roda na mão direita e passa a correr atrás da bola. 

 

A Jéssica 2 (3,2) continua ao lado da Dália (4,6) com a roda na mão, a Dália (4,6) para 

e a Jéssica 2 (3,2) também, a Dália (4,6) mexe na roda e volta a colocá-la no chão. 

 

A Emília (3,11) vai com uma bola na mão, para o meio da roda onde está o Fábio (5,0), 

o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4). Entra entre o André 

(4,5) e a Daniela (3,4) e sai entre a Daniela (3,4) e o Fábio (5,0), ao sair desequilibra-se 

e cai sobre a Daniela (3,4). A Emília (3,11) grita: “A Maria João está a bater-me!”  

 

Atrás da Emília (3,11) ia a Maria (3,1) com a roda, assim que a Emília (3,11) vai para o 

meio deles, a Maria (3,1) para. 

A Educadora pergunta à Maria: “Está-lhe a bater, Maria João?” 

A Maria (3,1) olha para a Educadora com um grande sorriso. 

A Educadora pergunta-lhe: “Estás?” 

 

A Maria (3,11) continua a olhar para a Educadora com um grande sorriso e vai-se 

embora sem dizer nada. 

A Leonor (3,11) anda sozinha a correr atrás de uma bola. 

 

O Francisco (4,9) grita e aponta com a mão direita para o edifício da Escola Primária: 

“Olha! Faz de conta que são os da escola primária” e levanta-se. 

 

A Emília (3,11) está atrás do Fábio (5,0), segura na bola com a mão esquerda e segura 

num camião com a mão direita, a bola escapa-se-lhe das mãos contra a Sofia (4,7) que 

ia a passar com a roda na mão direita e com um camião na mão esquerda, a Emília 

(3,11) larga o camião da mão direita e agarra a roda da Sofia tentando tirar-lha. A Sofia 

(4,7) grita: “Ai!” A Emília (3,11) larga a roda e começa a andar. 

 

O Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o André (4,5) e a Daniela (3,4) 

continuam a brincar nos mesmos lugares, com os mesmos brinquedos. 

 

A Maria (3,1) pega em dois camiões, um em cada mão, a Emília (3,11) que vinha a 

correr, chega junto da Maria (3,1) e senta-se ao pé dela. 

 

O André (4,5) põe-se de joelhos, estica o braço direito, aponta com o dedo indicador e 

diz: “Outro! Ali!” 

O Francisco (4,9) levanta-se e olha na direção que o André (4,5) indicou. 

O André (4,5) diz: “Ali!” e aponta novamente com a mão direita e com o dedo 

indicador o sítio. 

A Sofia (4,7) e a Mafalda (4,4) passam as duas, lado a lado, cada uma com a sua roda. 

 

A Emília (3,11) levanta-se, vai buscar um camião que estava sozinho e a seguir vai 

buscar o camião que estava no chão do lado direito da Maria (3,1). 

 

A Emília (3,11) volta-se e vai para outro lado e senta-se. 

A Maria (3,1) levanta-se e vai noutra direção, para e vai para junto da Emília (3,11), 

mas afasta-se dela, indo na direção inicial. 

 

O Tomás (4,6) estava a observar de pé o Fábio (5,0), o Francisco (4,9), a Joana (3,2), o 

André (4,5) e a Daniela (3,4) a brincarem e a Emília (3,11) e a Maria (3,1). 
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O Tomás (4,6) anda à roda da Emília (3,11). 

A Maria (3,1) volta novamente para ao pé da Emília (3,11) e senta-se junto desta, a 

Emília (3,11) estava a tirar do chão terra e a encher um camião. 

A Sofia (4,7), a Mafalda (4,4) e a Leonor (3,11) andam juntas, cada uma com uma roda. 

A Jéssica 2 (3,2) e a Dália (4,6) continuam a andar juntas, cada uma com a sua roda. 

O Tomás (4,6) dirige-se à Educadora e diz-lhe: “Eu quero brincar com uma camioneta” 

 

A Educadora responde ao Tomás (4,6): “Está aí uma camioneta a mais, tens de te 

chegar ao pé deles”. 

 

A Maria (3,1) chega-se junto da Educadora e diz-lhe: “A Emília não me dá uma 

escavadora” 

A Educadora repete: “A Emília não te dá uma escavadora?” 

 

Neste momento, está a Adriana (4,1) com um camião nas mãos e a Emília (3,11) com 

um camião na mão direita e outro camião na mão esquerda. 

A Emília (3,11) responde: “Esta tem eu” 

A Educadora diz: “Olha lá! Têm aí brinquedos que cheguem. Têm que emprestar uns 

aos outros”. 

 

A Maria (3,1) chega junto da Adriana (4,1), senta-se e retira-lhe o camião.  

A Adriana (4,1) diz: “Eu quero!” 

A Emília (3,11) levanta-se e vai buscar o camião às mãos da Maria (3,1).  

A Adriana (4,1) diz: “Eu quero-o!” 

A Maria (3,1) não deixa a Emília (3,11) retirar-lhe o camião. 

A Adriana (4,1) tenta retirar à Maria (3,1), mas não consegue. 

A Adriana (4,1) levanta-se e dirige-se para junto da Educadora e diz-lhe: “Eu queria 

aquilo!” 

 

A Educadora diz à Adriana (4,1): “Tens de falar! Têm que combinar utilizar todos! A 

Emília emprestou agora à Mafalda”. 

 

A Adriana (4,1) volta para o seu lugar e fica a ver a Mafalda (4,4), a Emília (3,11) e a 

Maria (3,1) a brincarem com os camiões. 

 

A Daniela (3,4) dirige-se junto da Educadora com o camião tipo betoneira nas mãos e 

diz: “Partiu, foi o Fábio, partiu”. 

A Educadora: “Não, isto desengatou, espera” e volta a juntar a betoneira ao camião. 

Entrega o camião tipo betoneira já pronto à Daniela (3,4) e diz: “Já está bom!” 

 

A Daniela (3,4) dirige-se junto do Fábio (5,0) e diz-lhe: “Foste tu, foste tu, Fábio”.  

O Fábio (5,0) ignora-a, então a Daniela (3,4) dirige-se para o grupo de crianças que está 

em roda composto pela Maria (3,1), a Adriana (4,1), a Emília (3,11) e a Mafalda (4,4) e 

diz-lhes: “Olha o Fábio partiu!”, elas olham para a Daniela (3,4) e continuam a brincar. 

 

O Tomás (4,6) está com o camião tipo betoneira do Fábio (5,0) na mão, o Fábio (5,0) 

diz para o Tomás (4,6): “Depois sou eu”. 

Tomás (4,6): “Pois!” e põe terra para dentro do camião tipo betoneira. 

Fábio (5,0): “Isso é muito”. 

 

A Sofia (4,7), o Francisco (4,9) e o André (4,5) continuam a brincar nos seus lugares 

com os camiões, junto do Fábio (5,0) e do Tomás (4,6). 
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A Daniela (3,4) dirige-se para junto da Educadora a chorar. A Educadora: “O que é que 

foi?” 

Daniela (3,4): “A Emília bateu!” 

Educadora: “Emília, tu bateste nela, porquê? 

Emília (3,11): “Mas ela queria estar a brincar com a gente”. 

Educadora: “Então e não queres que ela brinque? 

Emília (3,11): “Quero”. 

Educadora: “Então Daniela, ela quer que tu brinques” 

Emília (3,11): “Anda cá!” A Emília (3,11) com o braço esquerdo movimenta-o para 

cima e para baixo. A Daniela (3,4) dirige-se para a Emília (3,11) e senta-se do lado 

esquerdo desta. 

 

A Emília (3,11) pergunta à Daniela (3,4): “Queres brincar comigo?” 

A Daniela (3,4) abana a cabeça afirmativamente. 

Emília (3,11): “Então vamos brincar”. 

A Adriana (4,1) continua sem um camião, fazendo uma cova na terra. A Mafalda (4,4) 

chega-se ligeiramente para junto da Daniela (3,4) e retira terra da mesma cova da 

Adriana (4,1) que está na sua frente. 

A Adriana (4,1) coloca terra no camião da Emília (3,11). 

 

A Maria (3,1) levanta-se, dá dois passos e observa o grupo do Fábio (5,0), a seguir vai 

ver a Jéssica 2 (3,2), a Dália (4,6) e a Leonor (3,11) que andavam todas juntas, com 

uma mão na roda, e vai buscar terra a outro lado. 

 

A Dália (4,6) e a Jéssica 2 (3,2) iam a segurar na roda e a Leonor (3,11) ia de mão dada 

com a Dália (4,6). 

A Dália (4,6) retira a mão da Jéssica 2 (3,2) da roda e continua a dar a sua mão 

esquerda à Leonor (3,11). 

 

A Jéssica 2 (3,2) tenta segurar na roda, mas a Dália (4,6) afasta a roda da mão da 

Jéssica 2 (3,2). 

 

A Leonor (3,11) larga a mão da Dália (4,6) e vai buscar uma roda e dirige-se para junto 

da Dália (4,6) que neste momento está de mão dada com a Jéssica 2 (3,2), com a mão 

esquerda e na mão direita tem a roda. 

A Leonor (3,11) vai andar com a roda atrás da Dália (4,6), seguindo-a. 

 

A Leonor (4,0), a Joana (3,3) e a Dália (4,7) estão a brincar juntas. A Dália (4,7) tem 

um camião carregado com terra e pega num camião tipo betoneira, a Joana está a 

encher com terra um camião tipo betoneira e está também um camião tipo betoneira 

sem ser utilizado. 

A Sofia (4,8) andava com uma roda, aproxima-se delas e pega no camião que a Joana 

(3,3) estava a encher de terra. 

A Leonor (4,0) está de costas voltada para elas. 

A Sofia (4,8) dá a roda à Joana (3,3) e leva o camião tipo betoneira que a Joana (3,3) 

tinha e afasta-se. 

A Joana (3,3) levanta-se com a roda, olha para mim, limpa a terra da mão direita ao 

bibe, volta a olhar para mim. 

 

A Jéssica 2 (3,2) dirige-se para junto da Mafalda (4,5) que andava a brincar com uma 

bola. A Mafalda (4,5) apanha a bola do chão e dá-a à Jéssica 2 (3,2). 

 

O Carlos (5,4) está junto da Leonor (4,0) e está a encaixar a betoneira no camião. 

A Sofia (4,8) aproxima-se da Leonor (4,0) e do Carlos (5,4), olha para eles e vai-se 

embora. 
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Noutro lado, está a Emília (4,0), o Cristiano (3,11), o Fábio (5,2) e o André (4,6), cada 

um com o seu camião. O Fábio (5,2) e a Sofia (4,8) estão de pé com um camião na mão 

e afastam-se. 

O Miguel (5,7) tem uma roda e passa entre o Cristiano (3,11) e o André (4,6). 

 

O Carlos (5,4) continua a tentar encaixar a betoneira no camião. 

A Sofia (4,8) volta a aproximar-se deles e afasta-se. 

 

A betoneira cai do camião. O Carlos (5,4) apanha-a e tenta e tenta encaixá-la. 

 

A Joana (3,3) está perto da Leonor (4,0) a encher um camião com terra, junto da Dália 

(4,7) que tem um camião e um camião tipo betoneira e está a encher com terra o camião 

tipo betoneira. 

 

A Leonor (4,0) levanta-se e dirige-se para junto de uma roda que estava no chão, 

apanha-a e olha para a roda. 

 

O Miguel (5,7) passa a correr com uma roda em cada mão. 

A Leonor (4,0) começa a andar com a roda. 

O Miguel (5,7) passa com uma roda apenas na mão direita entre a Joana (3,3) e o Carlos 

(5,4) que continua a tentar encaixar a betoneira no camião. 

O Miguel (5,7) olha para a Educadora e diz: “Teresa”, levanta a roda e gira-a, volta a 

pousá-la no chão e volta-se para a Leonor. 

 

O Fábio (5,2), a Emília (4,0), a Sofia (4,8), o André (4,6) e o Carlos (5,4) que está de 

costas para o André (4,6), têm todos um camião. O Cristiano (3,11) que está de costas 

para os outros, levanta a cabeça e volta a brincar.  

O André (4,6) deita terra no camião tipo betoneira da Sofia. 

O Fábio (5,2) pergunta ao André (4,6): “Olha, és meu amigo?” 

O André (4,6) abana a cabeça negativamente, arregaça as duas mangas do bibe, leva as 

duas mãos à cabeça e ajeita o boné. 

 

A Sofia (4,8) e a Emília (4,0) enchem os camiões tipo betoneira com terra. 

O André (4,6) olha para o Carlos (5,4) e aponta com o dedo indicador da mão direita e 

diz: “O do Carlos está partido!” 

 

A Sofia (4,8), a Emília (4,0) e o Fábio (5,2) olham na direção do Carlos (5,4). A Sofia 

(4,8) diz: “Pois está!” 

André (4,6): “É igual ao do Fábio” 

A Emília (4,0) diz: “O meu não” 

A Sofia (4,8): “O meu também não” 

O Fábio (5,2): “O meu também não” 

Continuam os quatro a encherem os camiões com terra. 

A Sofia (4,8) diz: “O Cris é que partiu com força.” 

Emília (4,0): “Partiu uma coisa daquelas, como o Miguel tem”, e aponta com a mão 

esquerda para o Miguel (5,7). 

 

O Miguel (5,7) tem uma roda na mão. 

 

O Carlos (5,4) chega com um camião de transporte e coloca-se junto do Fábio (5,2). O 

Cristiano (3,11) vira-se para o lado ficando ao lado do André (4,6).  

O Carlos (5,4) troca o seu camião com o Fábio (5,2). 

O Fábio (5,2) quando está com um camião de transporte diz para o André (4,6): “Olha é 

igual”, que tinha um igual ao seu. 

O Carlos (5,4) olha para os dois camiões. 

O André (4,6) diz: “Viva!” 
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O Carlos (5,4) levanta-se e vai-se embora com o camião tipo betoneira que trocou com 

o Fábio (5,2). 

 

Fábio (5,2): “A Sofia não tem” 

André (4,6): “A Emília tem” 

 

A Emília (4,0) estava com dois camiões diferentes, um tipo betoneira e outro tipo 

transporte. 

O Fábio (5,2) chega o seu camião junto do André (4,6) e diz-lhe: “Olha, igual também” 

Todos eles continuam a encher os camiões com terra. 

 

O Cristiano (3,11) vai de cócoras a empurrar o carro na direção do Carlos (5,4). 

O Carlos (5,4) está junto da Joana (3,3) e da Dália (4,7). 

O André (4,6) diz para a Emília (4,0): “Eu vou comer bolos e tu não”. 

A Emília (4,0) fica a olhar para o André (4,6).  

 

O André (4,6) bate várias vezes com a mão direita na cabeça e diz: “Au! Cabeça 

chalada” 

O Fábio (5,2): “Estás bêbado?” 

A Emília (4,0) repete: “Estás bêbado?” 

André (4,6): “Eu?” 

Emília (4,0): “À noite bebeste vinho. À noite bebeste vinho” 

André (4,6): “Eu bebo cerveja” 

Fábio (5,2): “Oh!” 

Sofia (4,8): “Assim ficas bêbado” 

Fábio (5,2): “Pois ficas. Ficas como os homens”. 

O André (4,6) diz para o Fábio (5,2): “Olha lá o Miguel” 

 

O Miguel (5,7) estava de pé em cima de um baloiço em forma de elefante, a segurar na 

roda, empurra a roda, volta a empurrar a roda, salta e começa a correr empurrando a 

roda à sua frente. 

 

O Miguel (5,7) senta-se num banco de jardim com a sua roda e com um carro. Do seu 

lado esquerdo está o Tomás (4,7) sentado na tábua das costas do banco. Do lado direito 

está a Leonor (4,0) com um pé em cima da tábua do assento, com uma roda na mão 

direita, passa a roda por detrás das costas para a mão esquerda e apoia a roda no banco. 

 

O Miguel (5,7) diz: “… Estávamos a brincar ao Homem-Aranha, mas … demora muito 

tempo”, enquanto coloca um carro entre a roda e o suporte da roda. O Miguel (5,7) diz: 

“Oh não!” 

 

O Miguel (5,7) arrasta os pés várias vezes, para trás e para a frente, a seguir roda a roda 

para trás e para a frente e diz: “Não anda”, e tira o carro que estava colocado entre a 

roda e o suporte da roda, pega no carro, põe-o no chão e atira-o para a frente. 

 

O Tomás (4,7) sai do banco para ir buscar o carro. 

O Miguel (5,7) levanta a roda e anda com ela no ar, para cima e para baixo. 

O Tomás (4,7) apanha o carro, observa-o e diz para o Miguel (5,7): “Anda! Queres ver? 

A roda está bem”. Chega junto do banco, baixa-se, coloca o carro sobre o banco e 

desliza-o. 

 

A Sofia (4,8) está com o André (4,6), a encherem camiões com terra. O André (4,6) 

despeja um camião tipo transporte com terra, em cima de um baloiço em forma de mota 

e volta a ir encher o camião, ao lado da Sofia (4,8), com terra e vai despejar a terra em 

cima da que já existia, no baloiço em forma de mota e volta a encher o camião com 

terra. 
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A Maria (3,2) está sentada no chão com a bola, a Emília (4,0) chega junto dela com 

uma bola e pousa-a junto da bola da Maria (3,2). 

A Joana (3,3) tinha também uma bola na mão. 

A Emília (4,0) afasta-se, olha para a bola, a Maria (3,2) continua sentada no chão com 

uma mão em cada bola. 

 

A Joana (3,3) pousa a bola no chão, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0) e 

corre atrás da bola. 

 

A Emília (4,0) apanha a bola, segura na bola debaixo do braço esquerdo e manda a 

Joana (3,3) de volta ao seu lugar. 

 

A Emília (4,0) dá uns passos para trás, pousa a bola, dá um chuto na bola na direção da 

Joana (3,3), assim que a bola chega junto da Joana (3,3), esta dá-lhe um pontapé e tanto 

a Emília (4,0) como a Joana (3,3) vão atrás da bola. 

A Emília (4,0) chegou primeiro junto da bola, apanha-a e diz para a Joana (3,3): “Quem 

apanhou primeiro, Quem apanhou primeiro é que dá-lhe.” 

 

A Joana (3,3) volta para o lugar onde estava. A Emília (4,0) pousa a bola no chão e dá-

lhe um chuto na direção da Joana (3,3), a bola passa ao lado da Joana (3,3), a Joana vai 

atrás da bola. 

Enquanto a Joana (3,3) vai atrás da bola, a Emília (4,0) vai ter com a Maria (3,2) que 

estava a vê-las com as duas bolas. A Emília (4,0) põe-se de joelhos no chão e com as 

mãos em cima das bolas. A Emília (4,0) levanta-se e olha para a Joana (3,3) que estava 

com a bola na mão. 

A Joana (3,3) olha para a Emília (4,0) que estava de pé ao lado da Maria João (3,2), 

com o pé direito sobre a bola. 

 

Chega a Daniela (3,5) com uma bola, senta-se sobre a bola a vê-las.  

A Joana (3,3) aproxima-se com a bola na mão. 

A Emília (4,0) dirige-se junto da Daniela (3,5) e diz-lhe: “A Daniela não pode, a 

Daniela não pode”.  

 

A Emília (4,0) segura a Daniela (3,5) por trás como se fosse um abraço invertido e 

dirige-a para junto da Maria (3,2). A Daniela (3,5) senta-se em cima da bola, do lado 

direito da Maria (3,2). 

 

A Joana (3,3) volta ao lugar inicial, pousa a bola no chão, afasta-se e aproxima-se da 

bola, dá-lhe um pontapé na direção da Emília (4,0). 

A Emília (4,0) dá um pontapé na bola e a Joana (3,3) vai atrás da bola. 

 

Chega a Adriana (4,2) e a Mafalda (4,5) que se dirigem junto da Daniela (3,5) e da 

Maria (3,2), a Emília (4,0) agarra na Adriana (4,2) e afasta-a ao mesmo tempo que diz: 

“Meninas”, a Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). 

A Emília (4,0) pergunta à Adriana (4,2): “Queres brincar?” 

Mas a Adriana (4,2) ignora-a, vira-lhe as costas, não lhe dando resposta e afastando-se. 

A Mafalda (4,5) segue a Adriana (4,2). 

 

A Emília (4,0) volta para junto da Maria (3,2) e da Daniela (3,5), entretanto chega a 

Joana (3,3) com a bola, pousa-a no chão e diz para a Emília (4,0): “Vá Emília!” 

A Emília (4,0) responde-lhe: “Eu tenho ténis novos, eu tenho ténis novos, é para jogar”. 

A Joana (3,3) dá um pontapé na bola na direção da Emília (4,0). 

 

O Miguel (5,7) está a encher um camião de terra e a Leonor (4,0) está a ajudá-lo a 

encher e aconchega a terra com as duas mãos para que a terra não caia. 

O Tomás (4,7) está ao lado da Leonor (4,0) com um camião tipo escavadora, o Tomás 

(4,7) anda com o camião em círculos a empurrar a terra do chão. 
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A Leonor (4,0) olha para a Sofia (4,8) que está com o André (4,6), a Leonor (4,0) 

levanta-se, olha para o camião do Miguel (5,7) com a terra e volta ao olhar para a Sofia 

(4,8) e o André (4,6). 

 

A Leonor (4,0) sai de ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás (4,7), corre na direção da Sofia 

(4,8) e apanha uma roda que está no chão ao lado da Sofia (4,8). Assim que a Leonor 

(4,0) pega na roda, a Sofia (4,8) segura na roda e diz em voz alta: “Eh! É minha! Agora 

é que a viste!”  

A Sofia (4,8) retira a pega da roda com a mão esquerda e esconde-a atrás das costas 

enquanto segura num camião com a mão direita. 

 

A Leonor (4,0) diz: “Eh! Professora!” e olha para a Educadora. 

A Sofia (4,8) dirige-se junto da Educadora com a pega da roda e diz: “Oh professora, eu 

é que tinha aquilo.” 

 

A Leonor (4,0) diz para a Educadora: “Oh professora, eu vi isto primeiro” 

A Sofia (4,8): “Eu é que encontrei” 

A Leonor (4,0): “Eu é que encontrei”. 

A Educadora não intervém. 

 

O Miguel (5,7) chega junto da Sofia (4,8), retira-lhe a pega da mão e vai dá-la à Leonor 

(4,0), dizendo: “Dá isto à Leonor”. 

A Sofia (4,8) continua junto da Educadora. 

O Miguel (5,7) volta para o seu lugar. 

A Leonor (4,0) encaixa a pega na roda e vai para ao pé do Miguel (5,7) e do Tomás 

(4,7) com a roda na mão. 

 

A Daniela (3,5) chega junto do Tomás (4,7), com uma bola em cada braço, a Leonor 

(4,0) aproxima-se da Daniela (3,5). 

O Miguel (5,7) diz para o Tomás (4,7): “Olha lá estes carros em cima um do outro” 

 

A Leonor (4,0) dá a roda à Daniela (3,5) encostando-a à mão da Daniela (3,5), mas 

como a Daniela (3,5) tinha as duas mãos ocupadas cada uma com uma bola, a roda cai 

no chão. 

 

A Leonor (4,0) foi ver o Miguel (5,7) que estava a passar um camião por cima de um 

carro. 

 

A Daniela (3,5) afastou-se na direção da Mafalda (4,5). 

 

O Tomás (4,7) vai para mais próximo do Miguel (5,7), com o camião tipo escavadora 

com terra e põe a terra no camião do Miguel (5,7). 

 

A Mafalda (4,5) estava com a Adriana (4,2). Quando a Daniela (3,5) chega junto da 

Mafalda (4,5), a Adriana (4,2) dá uma palmada numa bola e ela cai da mão da Daniela 

(3,5), a Mafalda (4,5) dá também uma palmada na outra bola e ela cai ao chão. 

 

A Maria (3,2) está sozinha a observar a Adriana (4,2), a Mafalda (4,5) e a Daniela (3,5).  

 

A Daniela (3,5) vai atrás das bolas e diz em voz alta: “Eh! Pá!” 

A Daniela (3,5) apanha as duas bolas e pousa-as junto do Miguel (5,7), as bolas 

começam a deslizar. A Daniela (3,5) apanha uma e segura-a com a com a mão direita, a 

seguir, apanha a roda que permanece no mesmo local, pega-lhe com a mão esquerda e 

começa a andar com a roda. 

A Sofia (4,8) vai buscar a outra bola. 
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O Miguel (5,7) está com um camião tipo betoneira, do seu lado esquerdo está a Leonor 

(4,0) também com um camião tipo betoneira e do lado direito do Miguel (5,7) está uma 

menina da sala da educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância, a ver o Miguel 

(5,7) a encher o seu camião com terra. 

 

A Daniela (3,6) está com um camião e ao lado dela está um menino da sala da 

educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância, e ele ajuda-a a pôr terra no camião. 

Chega o Fábio (5,2) com um camião e vai-se sentar entre a Leonor (4,0) e a menina da 

sala da educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância. A Leonor (4,0) olha para a 

educadora e volta a brincar. 

 

O Carlos (5,4) chega junto da Daniela (3,6) com dois camiões diferentes e o que é igual 

ao que a Daniela (3,6) tem dá-o a ela, ao mesmo tempo que lhe diz: “Toma lá!”. 

 

A Daniela (3,6) vira-se e diz-lhe que “Não!”. O Carlos (5,4) insiste para que a Daniela 

(3,6) fique com ele, pousando-o em cima dos braços dela, mas ela não o quer. O Carlos 

(5,4) pega no camião e vai-se embora. 

 

O Cristiano (4,0) chega junto da Daniela (3,6), olha para ela e vai atrás do Carlos (5,4). 

A Daniela (3,6) vai despejar a terra que tem no seu camião, volta para onde estava, 

senta-se sozinha a encher o seu camião. 

 

O Miguel (5,7) e a Leonor (4,0) estão a brincar e a conversar os dois, a menina da sala 

da educadora MT, da outra sala do Jardim de Infância que estava ao lado do Fábio 

(5,2), levanta-se e vai-se pôr de cócoras na frente do Miguel (5,7) e da Leonor (4,0) a 

observá-los. 

 

O Miguel (5,7) e a Leonor (4,0) continuam a brincar os dois, o Fábio (5,2) vai com o 

camião juntar-se a eles ficando os três a brincarem todos juntos. 

 

O Cristiano (4,0) aproxima-se da Daniela (3,6) e indica-lhe que existe um camião igual 

ao dela, apontando-lhe com o dedo indicador da mão direita, ao mesmo tempo que lhe 

diz: “Daniela, também tem ali um.”. 

 

A Daniela (3,6) olha para a direção que o Cristiano (4,0) lhe indicou e responde-lhe: “Já 

tenho este.” 

A Daniela (3,6) ignora-o, continuando a brincar com o camião e o Cristiano (4,0) 

afasta-se dela. 

 

O André (4,6) está a fazer um caminho para o camião sozinho, aproxima-se um menino 

da outra sala e senta-se na frente do André (4,6) e ajuda-o a fazer o caminho. 

 

Um menino da sala da  educadora MT , da outra sala do Jardim de Infância está a jogar 

à bola com a Dália (4,7), atira a bola e a Dália (4,7) vai atrás, outro menino da sala da 

Educadora Fernanda, da outra sala do Jardim de Infância vai também atrás da bola. 

A Dália (4,7) volta para junto do primeiro menino. 

O segundo menino apanha a bola e dá um pontapé na bola, na direção da Dália (4,7) e 

do outro menino. 

 

A Jéssica 1 (3,9) está a jogar à bola sozinha. 

 

O Francisco (4,10) vai a correr na direção da Educadora: “Paula, Paula, estás a fazer o 

quê? Paula uma bola está ali e a outra está ali”. Porque houve umas bolas que foram 

para fora do muro. A Mafalda (4,6) vem a correr com uma bola na mão na direção da 

Educadora, atrás dela vem a Andreia (4,2). 

A Educadora responde-lhe: “Olha, pede ajuda à Celeste.” 
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Francisco (4,10): “À Celeste?”, e vai na direção desta. 

A Dália (4,7) continua a jogar à bola com os dois meninos sala da educadora MT, da 

outra sala do Jardim de Infância. 

 

O Francisco (4,10) volta novamente ao pé da Educadora com a resposta da auxiliar 

Celeste “Teresa, a Celeste diz que não interessa!” 

A Educadora: “Ah?” 

O Francisco (4,10) repete: “A Celeste diz que não interessa.”  

 

A Educadora MT: “Diz à Anabela que vá buscar a bola ao outro lado.” (Anabela é 

auxiliar do Jardim de Infância) 

Francisco (4,10): “Eu? Mas elas zangam-se. 

 

Nesse momento surge o Tomás (4,7) junto da Educadora e pergunta-lhe: “Teresa, posso 

ir buscar duas bolas da nossa sala?” que eram as bolas que tinham saltado o muro. 

A Educadora responde-lhe: “Vai lá buscar.” 

As bolas tinham saltado um pequeno muro e estavam do lado da Escola Primária. O 

Tomás (4,7) abre o portão que dá acesso e foi buscar as bolas. 

 

A Jéssica 1 (3,9) continua a jogar com a bola sozinha. 

 

A Dália (4,7) pega na bola e corre na direção do portão, onde o Tomás (4,7) tinha saído 

para ir buscar as bolas, seguida de um dos meninos da sala da educadora MT, da outra 

sala do Jardim de Infância. 

 

O André (4,6) está a brincar com o camião junto do Fábio (5,2), da Leonor (4,0), do 

Carlos (5,4), do Miguel (5,7), do Cristiano (4,0) e de outro menino da sala da educadora 

MT, da outra sala do Jardim de Infância. Chega outro menino da sala da educadora MT, 

da outra sala do Jardim de Infância junto deles, fica a observá-los e acaba por brincar 

com os camiões com eles. 

 

A Daniela (3,6) estava a brincar sozinha com o seu camião, sacode-lhe a terra e dirige-

se para junto de uma menina da sala da educadora MT, da outra sala do Jardim de 

Infância, a outra vai buscar terra para pôr no camião da Daniela (3,6).  

 

Na sala existem quatro mesas redondas, uma mesa inferior direita com os pés da mesa 

vermelhos designada por mesa um, outra mesa superior direita com os pés da mesa 

vermelhos designada por mesa três, uma mesa inferior esquerda com os pés da mesa 

azuis designada por mesa dois e outra mesa superior esquerda com os pés da mesa azuis 

designada por mesa quatro. São nestas mesas que as crianças preenchem o seu dossier 

individual, que consiste no preenchimento do quadro diário do tempo e fazem o 

desenho de tema livre. 

 

Na mesa um está o Miguel (5,6) e a Dália (4,6). 

A Dália (4,6) estava a preencher o quadro do tempo com o lápis grosso de cor preto, 

pousa o lápis no copo dos lápis de cor grossos assim que termina e começa a fechar o 

dossier. 

O Miguel (5,6) estava a preencher também o quadro do tempo, com o lápis grosso de 

cor azul escuro, olha para a Educadora, pousa o lápis grosso de cor azul escuro no copo, 

olha para a Educadora novamente e volta a tirar o mesmo lápis grosso azul escuro e 

continua a preencher o quadro do tempo. 

A Dália (4,6) olhou para a Educadora ao fechar o dossier. 

 

Na mesa três está a Adriana (4,1) e a Mafalda (4,4). 

A Adriana (4,1) pergunta alto: “Teresa, é onde?” 

A Adriana (4,1) pergunta novamente: “Teresa, é onde?” 

 

 



36 

 

D.E. Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 2.122 

 

 

 

D.E. 2.123 

 

 

 

D.E. 2.124 

 

 

D.E. 2.125 

 

 

 

 

D.E. 2.126 

 

 

 

D.E. 2.127 

 

 

D.E. 2.128 

 

 

 

 

D.E. 2.129 

 

 

 

D.E. 2.130 

 

 

 

 

 

D.E. 2.131  

 

 

 

D.E. 2.132 

 

 

A Educadora responde à Adriana (4,1): “Nas nuvens com a chuva.” 

Adriana (4,1): “Aqui?” Aponta para o sol e olha para a Educadora. 

A Educadora responde: “Isso é o sol.” E ajuda-a a procurar o desenho na tabela 

correspondente à nuvem com o sol atrás. A Adriana (4,1) preenche o quadro 

correspondente. 

 

O Miguel (5,6) vai arrumar o seu dossier no armário e a Dália (4,6) que estava a 

arrumar o dossier dela, pega numa folha branca A4 que está no armário e dirige-se para 

a sua mesa. 

 

Na mesa quatro está o Tomás (4,6), a Daniela (3,4) e a Joana (3,2). 

O Tomás (4,6) pousa o marcador grosso preto no copo respetivo e começa a fechar a 

capa. 

 

A Joana (3,2) e a Daniela (3,4) olham para a Educadora. 

A Daniela (3,4) começa a arrumar a capa, a Joana (3,2) fica a olhar para a Educadora. 

 

O Tomás (4,6) assim que fecha a capa, olha para a Educadora, pega na capa e levanta-

se na direção do armário. 

A Daniela (3,4) levanta-se, fecha a capa. 

A Joana (3,2) pousa o marcador fino que tinha na mão e puxa a capa de uma só vez. 

 

A Mafalda (4,4) que está na mesa três com a Adriana (4,1), levanta-se, pega na sua capa 

e coloca-a em cima da sua cabeça e dirige-se para o armário, para arrumar o seu dossier 

individual. 

 

A Joana (3,2) pega na sua capa, levanta-se e dirige-se para o armário para a arrumar. 

A Adriana (4,1) levanta-se da sua mesa, pega na sua capa e dirige-se para o armário. 

 

O Miguel (5,6) vinha a olhar para a Educadora e esta pergunta-lhe: “A folha?” 

O Miguel (5,6) repete “A folha” e volta atrás para ir buscar a folha branca de tamanho 

A4 que está no armário, para fazer o seu desenho individual. O Miguel (5,6) pega na 

folha, passa pela Educadora a olhar para esta e dirige-se para a sua mesa um. 

 

A Mafalda (4,4) pega numa folha branca A4 e dirige-se para a sua mesa dois, a Daniela 

(3,4) está a arrumar o seu dossier no armário, a Joana (3,2) está ao lado dela com a sua 

capa na mão. 

 

A Adriana (4,1) vai atrás da Mafalda (4,4). 

O Fábio (5,0) pega numa folha branca A4 e dirige-se para a sua mesa dois. 

O Tomás (4,6) pega a seguir noutra folha branca A4 e dirige-se para a mesa quatro. 

A Adriana (4,1) volta ao armário e tira uma folha branca A4 do armário. 

A Daniela (3,4) está de joelhos a arrumar a sua capa na prateleira inferior do armário. 

 

A Joana (3,2) tenta colocar a sua capa no armário. 

A Daniela (3,4) levanta-se, passa a mão e o dedo indicador pelo nariz, retira uma folha 

branca A4 do armário e vai-se sentar na sua cadeira, na mesa quatro. 

 

A Joana (3,2) diz: “Não cabe aqui.” 

A Joana (3,2) com a capa entre as mãos, à sua frente dirige-se para a Educadora: 

“Professora, eu não consigo.” 

A Educadora responde-lhe: “Consegue sim senhora! Aí em baixo cabe perfeitamente.” 

A Joana (3,2) dirige-se para o armário, coloca a capa no armário, tira-a, olha para a 

Educadora, dá a volta à capa, volta a colocá-la no armário e empurra-a com o joelho. 

Pega numa folha branca A4, dirige-se para a sua cadeira na mesa quatro. 
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O Tomás (4,6) tem a folha branca A4 na sua frente onde já desenhou um sol amarelo no 

canto superior esquerdo. Com a mão esquerda segura no copo dos marcadores grossos e 

com a mão direita, levanta várias canetas, uma de cada vez, procura a cor que deseja. 

 

A Educadora pergunta ao Tomás (4,6): “Não há aí a cor, Tomás?” 

O Tomás (4,6) responde-lhe: “É azul!” 

 

A Educadora volta a perguntar: “Não há aí nenhum azul?”, pois essa cor existia no 

copo. 

 

“Já viste nos finos?” pergunta a Educadora ao Tomás (4,6), uma vez que o copo dos 

marcadores finos encontrava-se mais próximo da Joana (3,2). 

 

O Tomás (4,6) encosta a cara à mão direita que se encontra fechada e apoia o cotovelo 

na mesa em silêncio. 

 

A Daniela (3,4) vira-se para trás a olhar para o Francisco (4,9) que tira a sua capa que 

está na prateleira inferior do armário e coloca-a ao lado da capa da Adriana (4,1), o 

Francisco (4,9) põe-se de joelhos no chão empurrando-a, olha para a Educadora e 

continua a empurrar. A Emília (3,11) que se encontra com o Francisco (4,9), dá a volta 

por trás dele, toca na capa que se encontra na prateleira inferior do lado esquerdo da 

capa do Francisco (4,9) e vai ajudá-lo, empurrando com força a capa do Francisco (4,9). 

 

O Francisco (4,9) e a Emília (3,11) olham para as outras capas, a Emília (3,11) baixa-se 

para olhar para as capas da prateleira inferior, volta-se a elevar para olhar para as capas 

da prateleira superior, empurra algumas capas da a prateleira superior. A Emília (3,11) 

volta-se e vai para a sua mesa dois. O Francisco (4,9) levanta-se e vai também para a 

sua mesa dois. 

 

A Daniela (3,4) tapa o marcador azul grosso, segura o marcador azul com a mão direita 

e passa a mão esquerda pelo nariz, a seguir olha para a Educadora enquanto passa com 

a mão direita com o marcador pelo nariz e a seguir com a mão esquerda pelo nariz. 

 

A Mafalda (4,4) e a Adriana (4,1) estão na mesa três a fazerem cada uma o seu desenho 

individual, a Mafalda (4,4) olha para o Francisco (4,9) da mesa dois, vira a cabeça a 

acompanhá-lo e diz em voz alta: “Francisco”, olha para a Educadora e continua a fazer 

o seu desenho. 

 

O Tomás (4,6) continua à procura do marcador que pretende, segurando com a mão 

esquerda no copo dos marcadores grossos, levantando os marcadores e voltando a 

colocá-los no copo, gira o copo para a direita e para a esquerda, passa com o dedo 

indicador esquerdo por cima da palavra marcador que se encontra escrita no copo, olha 

para o desenho da Daniela (3,4) e para o desenho da Joana (3,2), volta a procurar um 

marcador, tira o cinzento, olha para ele e volta a colocá-lo no copo. 

 

Na mesa dois está a Emília (3,11), o Francisco (4,9), o Fábio (5,0), a Jéssica 1 (3,8) e a 

Leonor (3,11). A Emília (3,11) levanta-se da sua cadeira para colocar o marcador fino 

no copo e tirar o marcador preto e volta-se a sentar. 

 

A Leonor (3,11) termina de preencher o quadro do tempo, coloca as folhas no lugar e 

fecha o seu dossier, levanta-se, pega no dossier, levanta-o e apoia-o no ombro e dirige-

se para o armário. 

 

A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e olha para o desenho do Francisco (4,9). 

 

A Emília (3,11) levanta-se, coloca o marcador que tinha na mão no copo e retira outro. 
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A Jéssia 1 (3,8) continua o seu desenho de pé, apoiada com o peito em cima da mesa. 

 

A Daniela (3,4) da mesa quatro pousa no copo o marcador verde e retira o marcador 

cor-de-rosa. 

 

O Tomás (4,6) retira o marcador vermelho do copo, olha para ele, tira a tampa do 

marcador com a mão direita, volta a colocar a tampa, coloca o marcador vermelho no 

copo e tira o marcador cinzento, olha para a Joana (3,2), retira a tampa do marcador 

cinzento e começa a desenhar. 

 

A Adriana (4,1) da mesa três está de pé, com o joelho direito em cima da cadeira, põe a 

tampa no marcador e estica-se sobre a mesa para colocar o marcador no copo, senta-se 

com o rabo por cima da perna direita. 

 

O Francisco (4,9) levanta-se da mesa dois, dirige-se para a Educadora e diz: “Ó 

professora! Professora! Professora! Quero fazer xi-xi.” Ela responde-lhe: “Então vai.” 

O Francisco (4,9) dirige-se para o WC. 

 

A Emília (3,11) diz para os colegas: “Olha o céu! Olha aqui o céu! 

 

Levanta a folha com a mão esquerda, a seguir levanta-se e coloca o lápis de cor no copo 

e dirige-se para o Fábio (5,0) e diz-lhe: “O teu está feio!” e aponta-lhe com o lápis de 

cor azul que tem na mão direita. O Fábio (5,0) abana a cabeça para a esquerda e para a 

direita, indicando que não com a cabeça discordando. 

 

A Jéssica 1 (3,8) que estava apoiada com o peito em cima da mesa, levanta-se, ficando 

de pé e diz: “E o meu?” 

 

A Emília (3,11) diz para a Jéssica1 (3,8): “O teu está bonito e o dela”, e aponta com o 

lápis de cor azul para a Leonor (3,11) e acrescenta: “O do Fábio é que está feio” e 

senta-se na cadeira, puxa a cadeira com a mão esquerda para junto da mesa. O Fábio 

(5,0) põe a língua de fora para a Emília (3,11) e diz-lhe: “O teu é que está!”. 

 

A Emília (3,11) torna-se a levantar esticando o braço esquerdo enquanto segura a folha 

e o lápis de cor azul com a mão direita, e abana várias vezes a mão esquerda para cima 

e para baixo enquanto diz para o Fábio (5,0): “O teu” e o Fábio (5,0) diz: “O teu!”, a 

Emília (3,11) diz: “O teu!”, o Fábio (5,0) responde: “O teu!”, a Emília (3,11) responde: 

“O teu!”, o Fábio (5,0) responde-lhe: “O teu!”, a Emília (3,11) responde-lhe: “O teu!”. 

O Fábio (5,0) calou-se e a Emília (3,11) sentou-se puxando a cadeira com a mão 

esquerda enquanto segura com a mão direita na folha de desenho e no lápis de cor azul 

e diz para o Fábio (5,0) “Estava brincando!”. 

 

O Fábio (5,0) olha para ela, olha para o desenho e volta a olhar para Emília (3,11), abre-

lhe os olhos e ri-se. A Emília (3,11) diz-lhe: “Estava brincando!” e continua a desenhar. 

 

A Jéssica 1 (3,8) que continua de pé apoiada na mesa diz para o Fábio (5,0):”Olha! Já 

sei fazer o sol!” 

A Emília (3,11) diz para o Fábio (5,0): “Sei fazer o céu e a chuva”. 

A Jéssica 1 (3,8) levanta o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11). 

 

O Fábio (5,0) olha para o desenho da Emília (3,11), levanta, levanta a sua folha de 

desenho com a mão esquerda enquanto segura no marcador azul com a mão direita e 

diz: “A chuva”, pousa a folha e continua a desenhar. 

 

A Jéssica 1 (3,8) levanta-se e estica o pescoço para ver o desenho da Emília (3,11). 

 

O Miguel (5,6) e a Dália (4,6) estão na mesa um a fazerem o seu desenho. 
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A Daniela (3,4) levanta-se, põe a tampa no marcador vermelho, coloca-o no copo com a 

mão direita e retira o marcador preto, retira-lhe a tampa com a mão direita, segura no 

marcador com a mão esquerda e coloca-lhe a tampa na parte oposta, volta a segurar 

nele com a mão direita e desenha na folha. 

 

O Tomás (4,6) coloca a tampa no marcador cinzento, coloca-o no copo e volta a tirar 

outro marcador cinzento e continua a desenhar. 

 

A Daniela (3,4) passa a mão esquerda pelo nariz e boca, senta-se, vira-se para trás, 

levanta-se, volta-se para trás e olha, vira-se, pega na tampa do marcador e coloca-a no 

marcador e põe-o no copo e retira o marcador cinzento. 

 

O Francisco (4,9) chama aos gritos pela Emília (3,11) do WC. 

 

A Joana (3,2) vê o Tomás (4,6) a fazer o seu desenho. O Tomás (4,6) coloca a tampa no 

marcador, põe o no copo e retira o marcador cor-de-rosa. 

 

A Emília (3,11) pergunta em voz alta ao Francisco (4,9): “Então não namoras comigo? 

Mas sim!” 

O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não namoro”. 

A Emília (3,11): “Então anda namorar comigo”. 

Francisco (4,9): “Deixa!” 

Emília (3,11): “Então deixa!” 

Francisco (4,9): “Deixa!” 

Emília (3,11): “Deixa, deixa tu!” 

 

A Leonor (3,11) fala para o Miguel (5,6) que está na mesa um, em voz alta: “Miguel, 

não estás a ouvir o que a Emília está a dizer ao Francisco?” 

 

A Emília (3,11) diz em voz alta: “Estava dizendo Francisco anda, vamos ser 

namorados”. 

A Adriana (4,1) repete: “Namorados!” 

 

O Francisco (4,9) sai do w.c. e vai ter com a Mafalda (4,4) que está na mesa três e fala-

lhe ao ouvido, a Mafalda (4,4) vira-se e olha para a educadora, o Francisco (4,9) vira-

se, aponta para a educadora, olha para a educadora, dá a volta à mesa três e dirige-se 

para o seu lugar na mesa dois, senta-se. 

 

A Jéssica 1 (3,8) está de pé, pega no seu desenho com as duas mãos, coloca-o à sua 

frente e mostra-o aos que estão na mesa. 

O Tomás (4,6) levanta-se, dirige-se para a Educadora e diz: “Teresa, já fiz!” 

 

A educadora responde-lhe: “Nome” pois não tinha colocado o seu nome no desenho. 

 

O Miguel (5,6) diz do seu lugar, para a educadora, enquanto levanta o seu desenho para 

ar com as duas mãos: “Teresa, olha lá uma árvore”. 

A educadora responde-lhe: “Sim”. 

O Miguel (5,6): “É uma laranjeira. É laranja”. Pousa a folha na mesa e continua a 

desenhar. 

 

A Jéssica 1 (3,8) está de pé, com as mãos a segurarem na folha do desenho, virada para 

a educadora, a mostrar-lhe o seu desenho e diz: “Teresa já fiz!” 

A educadora diz-lhe: “O nome? Vai buscar o nome”. A Jéssica 1 (3,8) diz: “Vou fazer o 

nome.” 

A Leonor (3,11) diz: “Olha lá que nuvem tão grande.” 
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O Fábio (5,0) bate com as pontas do marcador cinzento na mesa, várias vezes e diz: 

“Leonor! Leonor! e levanta-se, estica-se sobre a mesa para colocar o marcador dentro 

do copo e diz: “O vermelho”. 

 

O Francisco (4,9) que tinha o lápis grosso laranja e a Emília (3,11) que tinha o lápis 

grosso verde, pousam os lápis de cor grossos, em simultâneo, a Emília (3,11) retira o 

lápis grosso de cor branco e o Francisco (4,9) fica a vê-la desenhar e diz-lhe: “Esse não 

pinta!” 

A Emília (3,11) pousa o lápis grosso de cor branco, no copo e o Francisco (4,9) vai 

buscá-lo. 

A Emília (3,11) retira o marcador grosso azul. 

O Francisco (4,9) tenta desenhar na folha branca e a seguir diz: “Não pinta nada”. 

 

A Emília (3,11) olha para o Francisco (4,9) e para o seu desenho. 

A Leonor (3,11) pergunta para o Fábio (5,0): “Queres que eu te dê?” 

O Fábio (5,0) responde: “Não”. 

A Leonor (3,11) procura uma cor dentro do copo. 

O Fábio (5,0) fala para a Educadora: “Teresa, olha a Leonor!” 

A Educadora pergunta-lhe: “O que é que tu queres?” 

O Fábio (5,0) responde: “Ela tem as canetas todas”. 

A Leonor (3,11) empurra o copo das canetas para próximo do Fábio (5,0). 

 

A Emília (3,11) pega com a mão esquerda no copo dos marcadores que estava em cima 

da mesa, quando o Fábio (5,0) estava quase a tocar no copo e diz-lhe: “Pinta com 

essas”, enquanto segura no copo junto do corpo e aponta com o marcador azul que tinha 

na mão direita para o copo dos marcadores finos. 

O Fábio (5,0) abana com a cabeça, a dizer que não. 

A Emília (3,11) pousa o copo dos marcadores grossos entre si e a Leonor (3,11). 

 

O Francisco (4,9) levanta-se um pouco e diz: “E as outras? As magras?” 

O Fábio (5,0) responde ao Francisco (4,9) apontando para o copo “Estão aqui.” 

 

Francisco (4,9): “Não é essas, é outras iguais aquelas”. E aponta para o copo dos 

marcadores grossos. O Francisco (4,9) levanta-se e olha para as outras mesas. 

 

A Emília (3,11) aponta para o copo dos marcadores finos com o dedo indicador da mão 

direita, enquanto segura com os outros dedos da mão no marcador grosso azul e diz: 

“Aqui”. 

 

O Francisco (4,9) diz “Não é essas, não é estas, não é estas” e aponta para os copos dos 

lápis de cor finos, os marcadores finos, os lápis de cera e os lápis de cor grossos. 

 

O Fábio (5,0) olha para a educadora e diz: “Teresa, olha lá para a Emília, tem as canetas 

todas”. 

 

A Educadora responde: “Olha lá Emília, as canetas são ao meio da mesa para todos os 

meninos conseguirem chegar”. 

A Emília (3,11) pega no copo dos marcadores grossos, colocando-o mais próximo do 

Fábio (5,0). 

 

O Fábio (5,0) estica-se sobre a mesa, segura no copo e desloca-o para perto de si. 

O Francisco (4,9) levanta-se da cadeira e vai ter com a educadora e diz: “Teresa, Teresa 

aquelas que tinham riscos assim”. 
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A Daniela (3,4) segura o seu desenho com as duas mãos na sua frente e vai mostrar a 

todos, à mesa dois, a Emília (3,11) diz em voz alta: “Olha, olha o da Daniela! Está 

bonito?”. 

O Fábio (5,0) diz: “Está giro”. 

 

A Educadora responde ao Francisco (4,9): “Já estavam secas”. 

Francisco (4,9): “Já?” 

Educadora: “Já”. 

O Francisco (4,9) regressa ao seu lugar. Ao sentar-se, desequilibra-se, diz: “Cum 

catano” e cai no chão. 

 

Educadora: “Francisco, levanta-te lá” 

O Francisco (4,9) levanta-se e senta-se na cadeira. 

A Emília (3,11) mostra ao Francisco (4,9) o desenho que está a fazer e diz-lhe: “Olha 

aqui a cara da tua mãe!” 

O Francisco (4,9) responde-lhe: “Não é nada a minha mãe” e pega na sua folha de 

desenho. 

 

Na mesa redonda inferior esquerda, designada por mesa número dois, está sentada a 

Leonor (4,0), a Jéssica 1 (3,9), o Fábio (5,1), a Emília (3,11). 

 

A Leonor (4,0), a Jéssica 1 (3,9) e o Fábio (5,1) estão a preencher o quadro do tempo 

nas suas capas. 

 

A Emília (3,11) está de pé atrás do Fábio (5,1), a vê-lo preencher o seu quadro do 

tempo. A seguir, coloca-se no lado esquerdo do Fábio (5,1) e diz-lhe: “Eu sou teu 

amigo Fábio”. O Fábio (5,1) tinha o marcador grosso vermelho na mão esquerda e o 

marcador amarelo na mão direita, o Fábio (5,1) levanta a mão esquerda para o ar, baixa-

a e dá o marcador grosso vermelho à Emília (3,11), que assim que pega nele, se dirige 

para junto da sua capa, que estava fechada na mesa, coloca o marcador grosso vermelho 

no copo que estava do lado esquerdo da capa. 

 

A Jéssica 1 (3,9) levanta-se, olha para o Fábio (5,1), a seguir olha para a Leonor (4,0). 

 

Na mesa redonda inferior direita, designada por mesa um está a Sofia (4,8), o João 

(4,2), o Miguel (5,7) e a Dália (4,6). 

A Sofia (4,8) está a ajudar o João (4,2), a procurar o quadro do tempo da sua capa, o 

Miguel (5,7) vai ajudar também. Assim que o encontram, tanto a Sofia (4,8) como o 

Miguel (5,7), indicam ao João (4,2) o local exato onde deve desenhar o sol, pois estava 

bom tempo e sol nesse dia. 

A Sofia (4,8) fica a ver o João (4,2) a desenhar o sol, a seguir senta-se na sua cadeira 

que se situa do lado direito do João (4,2), tira o marcador fino cor-de-rosa, volta a 

colocá-lo no copo, pega no copo. 

 

O Fábio (5,1) olha para a Educadora e diz: “Teresa, é aqui?”, tendo o dedo indicador 

sobre o sol desenhado e no respetivo dia da semana. A Educadora faz um sinal 

afirmativo com a cabeça. O Fábio (5,1) coloca as outras folhas do dossier no lugar, para 

fechá-lo. 

A Jéssica 1 (3,9) termina de preencher o quadro do tempo do seu dossier, coloca as 

folhas no lugar, fecha a capa, levanta-se e vai colocar a capa no armário. A Emília 

(3,11) está a tentar fechar o seu dossier. 

 

O Miguel (5,7) dirige-se junto da Leonor (4,0), com o seu dossier fechado em cima da 

sua cabeça e pergunta à Leonor (4,0): “Já fizeste?”. A Leonor (4,0) que tinha o 

marcador grosso laranja na mão direita, coloca-o na boca e aponta com o dedo. O 

Miguel (5,7) responde-lhe: “É mesmo aí!”. 
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O Miguel (5,7) pousa o seu dossier na mesa e ao mesmo tempo que diz: “Agora pões 

isto aqui. Vá”, colocando a mão nas folhas que estão no dossier, no seu lugar; ao 

mesmo tempo que a Leonor (4,0) também as coloca, ajudando-a a fechar a capa, a 

Leonor (4,0) continua com o marcador grosso laranja na boca. A Leonor (4,0), ao 

fechar a capa, a capa toca-lhe no marcador que está na boca e este cai dentro da capa, a 

Leonor (4,0) apanha-o e atira-o para cima da mesa, levanta-se; o Miguel (5,7) pega na 

sua capa e dirige-se para o armário para colocar lá o dossier. A Leonor (4,0) pega no 

seu dossier e coloca-o em cima da cabeça, indo atrás do Miguel (5,7). 

 

A Jéssica 1 (3,9) regressa ao seu lugar com uma folha branca A4 e com o lápis grosso 

amarelo começa a desenhar. 

O Fábio (5,1) fecha a sua capa e estica-se sobre a mesa para arrumar o marcador grosso 

amarelo no copo que está ao meio da mesa, ao colocar o marcador o copo desequilibra-

se e cai, o Fábio (5,1) pega no copo dos marcadores grossos com a mão esquerda e com 

a mão direita coloca o marcador grosso amarelo dentro do copo. 

 

A Emília (3,11) estica-se sobre a mesa para chegar ao copo dos marcadores grossos e 

diz: “Preciso do amarelo”.Quando faz isso, a Dália (4,6) bate-lhe com o seu dossier na 

cabeça duas vezes seguidas, a Emília (3,11) não reage. 

A Jéssica 1 (3,9) levanta-se e diz: “Amarelo tenho eu.” 

Quando a Emília (3,11) retira o marcador grosso amarelo, a Dália (4,6) bate-lhe 

novamente com o seu dossier na cabeça duas vezes seguidas, a Emília (3,11) não reage. 

 

O Fábio (5,1) levanta-se, segura na sua capa, dirige-se para junto da Dália (4,6) que está 

atrás da Emília (3,11), e bate com ela duas vezes seguidas em cima da capa da Dália 

(4,6) que está sobre a sua cabeça. 

O Fábio (5,1) diz à Dália: “Eu sou amigo da Emília”. 

 

A Jéssica 1 (3,9) levantou-se do seu lugar e aproximou-se do Fábio (5,1) e da Dália 

(4,6), e foi pedir à Dália (4,6) para que lhe desse com o dossier na cabeça. A Dália (4,6) 

bate com o dossier na cabeça da Jéssica 1 (3,9). 

A Emília (3,11) põe-se de joelhos sobre a sua cadeira, a olhar para o Fábio (5,1) que se 

dirige para o armário, a Dália (4,6) com a capa na cabeça dirige-se para o armário para 

arrumar o seu dossier. 

A Leonor (4,0) regressa à mesa com uma folha branca A4 para fazer o seu desenho. 

 

Na mesa um está o Miguel (5,7) de pé ao lado do João (4,2), a mexer nos marcadores 

grossos, a Sofia (4,8) inclina-se e retira o marcador grosso azul claro. 

A Dália (4,6) regressa à mesa com uma folha branca A4, coloca-a sobre a mesa e senta-

se. 

 

A Jéssica 2 (3,2) levanta-se para ir arrumar o seu dossier. 

 

O Miguel (5,7) acaba por ir retirar um marcador fino preto e começa a desenhar na sua 

folha branca A4. 

A Sofia (4,8) tira um marcador fino vermelho do copo estica a mão esquerda com o 

marcador fino vermelho na direção do João e diz: “Encarnado” e começa a cantarolar 

“ki-ki-ki-ki-ki”. 

 

O João (4,2) que estava a desenhar com um marcador fino vermelho, levanta a cabeça e 

ao ver a Sofia (4,8) com um marcador igual ao seu, coloca o marcador que está na sua 

mão esquerda junto do marcador que a Sofia (4,8) tinha na mão e repete também “ki-ki-

ki-ki-ki”. 

O Miguel (5,7) diz: “A Sofia está a fazer parvoíces”. 

A Sofia (4,8) pousa o marcador fino vermelho no respetivo copo, o João (4,2) continua 

a desenhar, assim como a Sofia (4,8) com o seu marcador grosso azul claro. 
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Na mesa designada por mesa três está o Carlos (5,3) a fazer o seu desenho, o André 

(4,5) também está a fazer o desenho e verifica que tem duas folhas, separa-as, levanta-

se com uma folha em cada mão e dirige-se para o armário para arrumar a que não ia 

utilizar. 

A Mafalda (4,5) estava junto da Celeste que é a Auxiliar da Ação Educativa, na mesa 

quadrada, a arrumar trabalhos anteriores. 

 

A Mafalda (4,5) regressa à sua mesa, pega na capa e leva-a para junto da Celeste, a 

Celeste explica-lhe como preencher o mapa do tempo.  

O André (4,5) regressa à mesa três, senta-se e faz o seu desenho. 

A Mafalda (4,5) regressa à mesa três, pousa a capa em cima da mesa, senta-se, retira 

um marcador e preenche o quadro do tempo. 

 

Na mesa um está o Miguel (5,7), o João (4,2) e a Sofia (4,8) a fazerem o seu desenho, a 

Sofia (4,8) inclina-se sobre a mesa, levanta a folha com o seu desenho e diz para o João 

(4,2) e para o Miguel (5,7): “Olhem lá”, mas eles continuam a fazer os seus desenhos, 

sem terem olhado. A Sofia (4,8) levanta-se e retira o copo dos marcadores grossos para 

junto de si. 

 

O João (4,2) e o Miguel (5,7) continuam a desenhar sem desviarem o olhar dos seus 

desenhos. 

 

Na mesa dois, o Fábio (5,1) e a Leonor (4,0) que já estavam a fazer seu desenho vão 

ajudar a Emília (3,11) a preencher o seu mapa do tempo e regressam ao seu lugar. 

O Fábio (5,1) diz para a Emília (3,11) em voz alta: “Emília, pele, pele, pele. Eu quero 

pele mas com a tampa branca”. A Emília (3,11) procura no copo dos marcadores 

grossos que se encontra ao seu lado, o marcador cor de pele. 

 

O André (4,5) da mesa três estava a falar com o Carlos (5,3), quando se apercebe que 

está a ser filmado, põe a mão esquerda ao lado da boca, para que não se veja o 

movimento dos lábios. 

 

Na mesa um, o João (4,2) observa o desenho que o Miguel (5,7) está a fazer, chega-se 

para junto do braço direito do Miguel (5,7) para ver melhor e continua a fazer o seu 

desenho.  

O Miguel (5,7) cheira o seu marcador e diz: “Blhara, cheira mal”, dá a cheirar ao João 

(4,2) e ambos continuam a desenhar.  

 

Na mesa dois, só a Emília (3,11) é que ainda tem a sua capa sobre a mesa, a Leonor 

(4,0), a Jéssica 1 (3,9) e o Fábio (5,1) estão a fazer o seu desenho.  

 

A Jéssica 1 (3,9) inclinou-se sobre a mesa e está a conversar com a Emília (3,11), a 

Leonor (4,0) também responde e conversam as três entre si. 

 

Na mesa três, o André (4,5) e o Carlos (5,3) conversam entre si, o André (4,5) chega a 

sua folha de desenho para junto do Carlos (5,3), para este ver o seu desenho. 

A Mafalda (4,5) chega com uma folha branca A4, retira um marcador do copo, senta-se 

e tira a tampa do marcador. Levanta-se e vai-se sentar na cadeira a seguir, junto do 

André (4,5). 

O André (4,5) levanta a folha para ela a ver e diz-lhe: “Olha, Olha”. 

A Mafalda (4,5) abana a cabeça afirmativamente. 

O André (4,5) volta a desenhar, o Carlos (5,3) observa o desenho que o André (4,5) está 

a fazer. 
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O André (4,5) levanta a folha e chega-a junto da Mafalda (4,5) e diz-lhe: “Olha lá!” e 

volta a pousar a folha e a desenhar. 

O Carlos (5,3) continua a observar o desenho do André (4,5). 

 

Na mesa dois, a Emília (3,11) continua a preencher o quadro do tempo, termina e 

coloca a tampa no marcador grosso amarelo e põe-o no respetivo copo. Arruma as 

folhas da capa e fecha a capa. 

 

Na mesa um, o João (4,2) conta o seu desenho ao Miguel (5,7): “…depois este camião 

do lixo entra aqui para as ruas “amarelas”” 

Miguel (5,7): “E não fazes um camião, carregado cheio de palha?” 

O João (4,2) diz: “Não” e abana a cabeça a dizer que não. 

O Miguel (5,7): “Um carro com palha, com muita palha e vaca” e abre os braços para o 

lado. 

O João (4,2) responde: “Não” e abana a cabeça negativamente. 

O Miguel (5,7) pega no seu marcador e tanto ele como o João (4,2) continuam a 

desenhar. 

 

A Sofia (4,8) dirige-se à Educadora: “Olha Teresa, posso pintar com esta cor a cara?” 

A Educadora confirma e a Sofia (4,8) regressa ao seu lugar e continua a pintar o seu 

desenho. 

 

Na mesa superior esquerda, designada por mesa quatro está sentada a Daniela (3,6), o 

Tomás (4,10), a Joana (3,5). 

 

A Daniela (3,6) está a fazer o seu desenho com um marcador fino, do lado esquerdo da 

Daniela (3,6) está o copo dos marcadores finos, o qual está entre ela e o Tomás (4,10), o 

qual está a fazer também um desenho na sua folha branca A4. 

 

A Joana (3,5) está sentada em frente à Daniela (3,6) e está a fazer o seu desenho com 

lápis de cera, do seu lado direito está o recipiente com os lápis de cera. Do lado 

esquerdo da Joana (3,5) estão os copos com os lápis de cor finos e grossos. 

A Joana (3,5) pousa o lápis de cera no recipiente de cera, pega no recipiente dos lápis 

de cera com a sua mão direita e aproxima-o para junto de si, escolhe outro lápis de cera 

e continua a pintar na sua folha branca A4. 

 

A Daniela (3,6) diz: “Aqui, aqui. Joana faz uma casa aqui”. E aponta para a folha onde 

está a desenhar. 

A Joana (3,5) responde: “Mas a minha está bem aqui”, e continua a desenhar. 

 

O Tomás (4,10) diz: “Alguém pode-me dar as cores?” e bate em simultâneo com o 

marcador em cima da mesa várias vezes. 

A Daniela (3,6) estava a escolher um marcador fino no copo que está à sua esquerda. 

O Tomás (4,10) pega no copo dos marcadores grossos que está à sua direita, fica com o 

marcador amarelo grosso na sua mão esquerda enquanto procura outra cor; 

seguidamente, com o marcador na mão e utilizando o dedo polegar e o dedo indicador 

levanta o copo, dois marcadores ao mesmo tempo e diz: “Alguém me pode dar o azul?” 

A Daniela (3,6) pergunta-lhe: “Azul?” 

O Tomás (4,10) repete: “Azul” 

A Daniela (3,6) retira um marcador e pergunta-lhe: “Este?” 

O Tomás (4,10) abana a cabeça negativamente e continua à procura no copo dos 

marcadores grossos. 

 

A Daniela (3,6) volta a repetir a pergunta ao mesmo tempo que lhe mostra um 

marcador: “Este?”. E levanta-se para ir para o copo dos marcadores grossos ajudar  
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o Tomás (4,10) a procurar e volta a sentar-se na sua cadeira a procurar nos marcadores 

finos. 

 

A Emília (4,1) está no armário a tirar uma folha branca A4. O Miguel (5,9) está de 

joelhos, em frente do armário a arrumar a sua capa, a Leonor retira uma folha branca 

A4, o Carlos (5,6) baixa-se para arrumar a sua capa no armário e a Dália (4,9) está à 

espera para retirar uma folha branca A4 do armário. 

 

A Sofia (4,11) chega junto do armário com a sua capa, mete-se no meio do Miguel (5,9) 

e do Carlos (5,6) e arruma a sua capa, a seguir afasta-se deles e dirige-se para o W.C. 

 

A Daniela (3,6) olha para a Educadora, levanta-se com o marcador verde escuro na mão 

e diz: “A tampa desta?” 

A Educadora responde-lhe: “Essa é verde. A tampa não sei, procura-a, penso que caiu 

aí dentro.” 

O Tomás (4,10) ajuda a Daniela (3,6) a procurar a tampa e encontra no copo dos 

marcadores finos, o marcador azul com tonalidade clara que pretendia e diz: “Vou fazer 

uns bigodes” e desenha uma espécie de nuvem, a Daniela (3,6) inclina-se para ver o 

desenho, a seguir o Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Queres ver uns bigodes?” A 

Daniela (3,6) inclina-se para ver a folha do desenho do Tomás (4,10). 

 

O Tomás (4,10) coloca a tampa no marcador e acrescenta: “Com o amarelo” e coloca o 

marcador no copo e procura o marcador de cor amarela e diz: “Vou fazer uns bigodes 

com o amarelo”. 

A Daniela (3,6) senta-se na sua cadeira. 

A Daniela (3,6) responde ao Tomás (4,10): “Mim não” e retira o marcador fino 

vermelho. 

O Tomás (4,10) diz: “Olha os bigodes! Queres ver?” 

A Daniela (3,6) olha para a folha de desenho do Tomás (4,10), enquanto ele desenha, e 

a seguir continua a fazer o seu desenho. 

O Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Olha lá os bigodes!” 

A Joana (3,5) diz para o Tomás (4,10): “Deixa lá ver!” 

O Tomás (4,10) mostra o seu desenho à Joana (3,5). 

 

Na mesa inferior esquerda designada por mesa dois, está a Leonor (4,1), a Jéssica 1 

(3,9), o Fábio (5,3) e a Emília (4,1). 

 

A Leonor (4,1) está com o joelho esquerdo em cima da cadeira e debruçada sobre a 

mesa.  

 

O Fábio (5,3) diz para a Jéssica 1 (3,9): “Está feio! Está feio!” e pergunta à Leonor 

(4,1): “Isto está feio?” 

A Leonor (4,1) inclina-se mais para ver o trabalho da Jéssica 1 (3,9). 

A Jéssica 1 (3,9) continua a desenhar, ignorando o Fábio (5,3), todos continuam a 

desenhar. 

A Leonor (4,1) senta-se corretamente na cadeira e faz o seu desenho na sua folha. 

A Emília (4,1) diz: “Vou fazer um comboio” 

O Fábio (5,3) repete tipo pergunta: “Comboio?” 

 

Na mesa designada por mesa três, está a Mafalda (4,7) e o André (4,8), estão a 

conversar entre si enquanto fazem o seu desenho, cada um na sua folha. 

 

Na mesa quatro, o Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Mas não é com o amarelo” e 

arruma o marcador grosso amarelo no copo e pergunta:”Há vermelho aqui?” e responde 

logo de imediato: “Há”, porque encontrou o marcador grosso vermelho que retira de 

imediato. 
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A Daniela (3,6) levanta-se da cadeira para ajudar o Tomás (4,10) a procurar, mas não 

foi necessário e responde-lhe: “É este!”, volta para o seu lugar. 

O Tomás (4,10) diz para a Daniela (3,6): “Agora queres ver o bigode?” 

 

Na mesa três, para além da Mafalda (4,7) e do André (4,8), já lá está o Carlos (5,6) que 

tinha ido ao armário buscar uma folha branca A4 para fazer o seu desenho. 

O Carlos (5,6) atirou com a mão para cima dos lápis e magoa a mão, olha para os dedos 

tendo a mão fechada. 

O André (4,8) olha para a Educadora, ri-se e continua a desenhar. 

O Carlos (5,6) tira o marcador grosso roxo. 

 

O André (4,8) olha para o desenho da Mafalda (4,7) e diz: “Duas portas” e ri para a 

Mafalda (4,7). 

A Mafalda (4,7) diz: “Sim”, ri também para o André (4,8), olha para a Educadora e 

levanta a folha para o ar com a mão esquerda. 

 

Na mesa dois, está a Leonor (4,1) de pé e diz: “Não é essa”, na frente da Leonor (4,1) 

está a Emília (4,1) com o marcador grosso cor-de-rosa na mão direita e com o braço 

esticado para a frente, do lado esquerdo da Emília (4,1), está o Fábio (5,3) também com 

um marcador grosso cor-de-rosa na mão direita, com o braço esticado para a frente. A 

Leonor (4,1) escolhe o marcador do Fábio (5,3) e senta-se na cadeira. 

 

O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “És minha amiga?” 

A Emília (4,1) não lhe responde. 

A seguir, o Fábio (5,3) faz a mesma pergunta para a Leonor (4,1): “És minha amiga?” 

A Leonor (4,1) não lhe dá resposta. 

 

O Fábio (5,3) olha para outra mesa, a mesa três, enquanto põe a mão direita no copo 

dos marcadores, sem olhar para eles, estica o braço esquerdo e aponta com o indicador 

e diz: “Um, dois, três, quatro” e continua a olhar para a mesa três. 

O André (4,8) está a contar com o Carlos (5,6) o número de recipientes com material: 

“Um, dois, três, quatro, cinco”. 

O Carlos (5,6) diz para o André (4,8): “Um, dois, três” 

O André (4,8) responde-lhe: “Não é nada”. 

 

Na mesa um, a Sofia (4,11) começa a contar os recipientes de outra mesa, tendo um 

lápis de cera na mão direita, estica o braço e diz: “Ali estão um, dois, três, quatro e ali 

um, dois, três, quatro, cinco; um, dois, três, ali estão três” 

 

A Emília (4,1) pega na sua folha de desenho, levanta-a e põe-a ao nível da cara do 

Fábio (5,3) e diz-lhe: “Olha lá! Está giro?” 

O Miguel (5,9) dirige-se à Educadora: “Teresa, olha lá! Sabes uma coisa? Isto é …” 

A Educadora: “É o quê?” 

 

Miguel (5,9): “Ó Teresa, olha lá a boca do André está suja de pintura” 

A Educadora: “Está riscada” 

A Joana (3,5) foi-se sentar a fazer o desenho do lado direito da Daniela (3,6). 

 

A Emília (4,1) diz para a Leonor (4,1): “A Leonor sabe que é bebé” 

A Leonor (4,1): “Eu não sou bebé não” 

A Emília (4,1): Ainda és pequena” 

O Fábio (5,3) aponta para a Emília (4,1) e diz: “Tu és grande”, aponta para a Leonor 

(4,1) e diz: “grande”, aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “pequena” 

A Jéssica 1 (3,9) ignora-os, não respondendo, continuando a fazer o seu desenho. 

A Emília (4,1) ri-se. 
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A Leonor (4,1) aponta com o marcador para si, a seguir aponta com o marcador para a 

Emília (4,1) e depois para o Fábio (5,3) e diz: “Nós somos grandes, grande, grande e 

grande” 

 

O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” 

A Leonor (4,1) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Pequena” 

O Fábio (5,3) aponta com a mão na Emília (4,1) e diz: “Olha, tu és grande”, aponta para 

si e diz: “grande”, aponta para a Leonor (4,1) e diz: “grande” e aponta para a Jéssica 1 

(3,9) e diz: “Pequena” 

 

A Emília (4,1) aponta com o marcador para o desenho da Jéssica 1 (3,9) e diz: “Olha 

…” 

A Jéssica 1 (3,9) continua a ignorá-los, sem responder e a fazer o seu desenho. 

 

A Leonor (4,1) pega na sua folha de desenho com a mão esquerda e levanta-a, para 

mostrar o seu ao Fábio (5,3), a seguir chama pelo Fábio (5,3): “Fábio, Fábio” 

O Fábio (5,3) responde-lhe enquanto aponta com o dedo indicador esquerdo para a sua 

mão: “Olha lá um risco aqui” 

A Leonor (4,1) pousa a folha, levanta a mão esquerda e com o dedo indicador direito 

aponta para a mão e diz: “Olha lá” 

 

A Emília (4,1) com o marcador roxo risca a sua mão. 

A Leonor (4,1) passa o dedo indicador direito por cima do risco que está na outra mão. 

 

A Emília (4,1) diz para o Fábio (5,3): “Olha aqui Fábio” 

O Fábio (5,3) diz para a Emília (4,1): “Isso não sai” 

A Emília (4,1) põe cuspo nos dedos da mão direita e tenta limpar, volta a pôr cuspo e 

raspa, pões cuspo e passa os dedos, volta a pôr cuspo. 

O Fábio (5,3) diz: “Este é que sai” 

O Fábio (5,3) faz o mesmo que a Emília (4,1), põe cuspo na mão esquerda e tenta 

limpar o risco de marcador na mão esquerda. 

A Emília (4,1) continua a tentar tirar a cor do marcador da mão com o cuspo. 

A Emília (4,1) diz para o Fábio (5,3): “Não sai” e continua a tirar a cor do marcador 

com cuspo. 

O Fábio (5,3) diz para a Emília (4,1): “Sai” e continua a tentar tirar a cor do marcador 

da mão. 

O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Mas sai!” 

A seguir, o Fábio (5,3) olha para a mesa três, em especial para o André (4,8) que tem 

um risco de marcador no queixo, e diz: “Oh! Está todo pintado, o André” 

O André (4,8) sorri, levanta o seu desenho e mostra-o para todos. 

 

O Fábio (5,3) pergunta à Emília (4,1): “Saiu?” e olha para a mão da Emília (4,1) que 

estava riscada. 

Fábio (5,3): “Ainda está” 

Emília (4,1): “Deixa” e inclina a cadeira para fora, podendo desequilibrar-se. 

A Emília (4,1) olha para a Educadora, a Educadora olhou seriamente para ela e a Emília 

(4,1) senta-se corretamente e tanto ela como o Fábio (5,3) recomeçam a fazer o seu 

desenho. 

 

A Leonor (4,1) olha para a Educadora e sorri, a seguir olha para a Emília (4,1) que está 

a tirar um marcador grosso e tira o amarelo. 

O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és vermelha” 

A Leonor (4,1) diz para o Fábio (5,3): “Tu és vermelho” 

O Fábio (5,3) diz para a Leonor (4,1): “Tu és azul”  
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A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Eu sou verde” 

O Fábio (5,3) aponta para a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és vermelha” 

O Fábio (5,3) para a Leonor (4,1) diz: “Tu és azul” e para a Emília (4,1) diz: 

“Vermelha” 

 

A Leonor (4,1) responde ao Fábio (5,3): “Não, tu és verde”. A Leonor (4,1) aponta para 

a Jéssica 1 (3,9) e diz: “Tu és verde” 

O Fábio (5,3) fica a olhar para a Educadora, aponta com o dedo indicador da mão 

direita e diz: “Olha a Teresa, olha a Teresa” 

A Emília (4,1) diz: “Já vi!” 

 

Todos os outros da mesa dois param de fazer o desenho e olham para a Educadora. 

 

A Emília (4,1) diz: “Olha a professora! Olha a professora ali” e olha para o Fábio (5,3). 

O Fábio (5,3) diz: “A Teresa é cinzenta” 

A Leonor (4,1) responde: “A Teresa é cor de laranja” 

A Jéssica 1 (3,9) diz: “A Teresa é verde” 

 

A Mafalda (4,7) foi buscar o papel com o seu nome à parede, vem buscar um marcador 

ao copo da sua mesa, vai ter com a auxiliar e faz o seu nome na folha de desenho, ao 

lado da auxiliar. 

 

Na mesa um, a Sofia (4,11) e o Miguel (5,9) estavam a rir um para o outro, quando se 

aperceberam que a Educadora estava a olhar para eles, pararam e ficaram a olhar para a 

Educadora.  

A Sofia (4,11) põe a mão à frente da boca.  

A seguir, o Miguel (5,9) abre a boca e diz: “Teresa!” 

A Sofia (4,11) abre a boca e põe a língua de fora. 

O Miguel (5,9) começa a deslizar pela cadeira abaixo até cair no chão. 

A Sofia (4,11) diz: “Olha o bêbado!” 

O Miguel (5,9) levanta-se, senta-se na sua cadeira e ri, torna a deslizar até ao chão. 

A Sofia (4,11) ajuda-o a levantar. 

O Miguel (5,9) senta-se na cadeira. 

 

Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipa três 

crianças. 

As crianças escolhidas foram o Miguel (5,7), a Sofia (4,8) e o Tomás (4,7), às quais 

lhes entrega uma bola. As restantes colocam-se em fila, atrás de quem preferem. 

 

O Miguel (5,7) fica do lado esquerdo do ginásio, a Sofia (4,8) ao centro e o Tomás (4,7) 

do lado direito do ginásio. 

 

A Daniela (3,5) coloca-se atrás do Tomás (4,7).  

O André (4,5) empurra a Emília (3,11) e ela empurra-o também. 

O André (4,5) coloca-se ao lado da Sofia (4,8), atrás do André (4,5) está a Emília 

(3,11), a Joana (3,3), a Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2). 

 

A Mafalda (4,5), o Carlos (5,3), a Adriana (4,2) e a Maria (3,2) estão a olhar para a fila 

atrás do André (4,5). 

 

A Emília (3,11) dá um passo para o lado direito e o André (4,5) dá igualmente um passo 

para o lado direito, evitando que a Emília (3,11) lhe passe à frente. 

 

A Educadora relembra novamente quem são os chefes de equipa. 

A Mafalda (4,5) vai para trás da equipa do Tomás (4,7) e coloca-se atrás da Daniela 

(3,5).  
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A Emília (3,11) dirige-se para a equipa do Tomás (4,7) e vai-se colocar atrás da 

Mafalda (4,5). 

 

O Miguel (5,7) está sozinho. 

O Carlos (5,3) vai para trás do Fábio (5,2). 

A Adriana (4,2) vai para trás do Miguel (5,7). 

Atrás da Sofia (4,8) está a Leonor (4,0). 

A Maria (3,2) fica a olhar para o André (4,5) sem estar em nenhuma fila. 

 

A Educadora relembra novamente que os chefes de equipa são apenas o Miguel (5,7), a 

Sofia (4,8) e o Tomás (4,7). 

 

A Dália (4,7), a Jéssica 2 (3,2) e o Fábio (5,2) passam para trás da Leonor (4,0) que está 

na equipa da Sofia (4,8). A Joana (3,3) coloca-se atrás do Fábio (5,2), mas dá a volta e 

vai-se colocar atrás da Leonor (4,0), o Carlos (5,3) vai atrás da Joana (3,3), olha para a 

Joana (3,3) e volta para trás do Fábio (5,2). 

 

O André (4,5) fica sozinho. 

 

A Educadora coloca o André (4,5) e a Maria (3,2) na equipa do Miguel (5,7). 

A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e passa o Carlos (5,3) da 

equipa da Sofia (4,8), para a equipa do Miguel (5,7) e a Jéssica 2 (3,2) para a equipa do 

Tomás (4,7). 

A Educadora explica a sequência dos exercícios. Dá o sinal de partida. 

 

O André (4,5) chega com a bola junto da Maria (3,2), ela deixa cair a bola, o Carlos 

(5,3) apanha a bola e entrega-lhe a bola nas mãos. 

  

A Leonor (4,0) chega com a bola, entrega-a à Dália (4,7) e em vez de ir para o fim da 

fila, coloca-se em frente do Fábio (5,2). O Fábio (5,2) pega-lhe num braço e afasta-a da 

sua frente para o lado, para que ela vá para o seu lugar. A Leonor (4,0) vai-se pôr no 

fim da fila. 

 

As crianças estão todas juntas, a Educadora escolhe os chefes de equipa aos quais lhe 

entrega uma bola. 

As crianças escolhidas foram o Tomás (4,7), a Mafalda (4,6) e a Joana (3,3). A 

Educadora diz: “Agora vão-se pôr atrás do chefe de equipa que preferem” e dispõe os 

chefes de equipa nos respetivos lugares. 

 

A Emília (4,0) coloca-se atrás do Tomás (4,7). 

A Leonor (4,0) estava atrás da Mafalda (4,6), a Sofia (4,8) dá mais uns passos e coloca-

se atrás da Mafalda (4,6), abraçando-a pela barriga. 

 

A Jésica 1 (3,9) coloca-se ao lado da Joana (3,3) que é chefe de equipa, atrás da Joana 

(3,3) coloca-se o Francisco (4,10) e atrás deste o André (4,6). 

 

Atrás da Sofia (4,8), fica a Leonor (4,0), a seguir desta a Adriana (4,2) e finalmente o 

Fábio (5,2). 

A Daniela (3,5) fica parada entre a Mafalda (4,6) e o Tomás (4,7). 

O Fábio (5,2) decide ir-se colocar atrás da Emília (4,0) e a Daniela (3,5) acaba por se ir 

colocar atrás do Fábio (5,2). 

 

O Francisco (4,10) segura na Jéssica 1 (3,9) pelos ombros e puxa-a para trás da Joana 

(3,3). 

A Jéssica 2 (3,3) e a Dália (4,7) acabam por ficar na equipa da Mafalda (4,6). 
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A Educadora conta o número de elementos em cada equipa e decide passar a Jéssica 2 

(3,3) para a equipa da Joana (3,3), ficando a Jéssica 2 (3,3) atrás do André (4,6); a 

Educadora passa a Adriana (4,2) para a equipa do Tomás (4,7), ficando a Adriana (4,2) 

atrás da Daniela (3,5). A Educadora volta a contar o número de elementos em cada 

equipa. 

 

A Educadora coloca a Joana (3,3) do lado direito do campo, atrás dela está a Jéssica 1 

(3,9), o Francisco (4,10), o André (4,6) e a Jéssica 2 (3,3). 

A Mafalda (4,6) ficou no meio do campo, atrás dela está a Sofia (4,8), a Leonor (4,0), o 

Miguel (5,7) e a Dália (4,7).  

 

O Tomás (4,7) ficou no lado esquerdo do campo, atrás dele está a Emília (4,0), o Fábio 

(5,2), a Daniela (3,5) e a Adriana (4,2). 

 

A Educadora explica a atividade às crianças. 

 

A Adriana (4,2) passa as mãos na Daniela (3,5) desde os ombros até aos cotovelos e 

volta a repetir. 

O André (4,6) arregaça as mangas. 

 

O Miguel (5,7) afasta-se um pouco da fila aos pulos ao mesmo tempo que estica o braço 

esquerdo enquanto diz: “Eu vou com toda a força!”. O Miguel (5,7) volta novamente ao 

seu lugar, pondo as mãos por cima dos ombros da Leonor (4,0). 

 

A Educadora dá o sinal de partida: “um…, dois…; três…”. 

 

O primeiro a partir é o Tomás (4,7), a seguir a Mafalda (4,6). A Joana (3,3) fica parada, 

o André (4,6) sai da fila para o lado e diz-lhe: “Vai!”, a Educadora diz para a Joana 

(3,3): “Anda Joanita!” 

O Miguel (5,7) desvia-se da fila para ver melhor e volta novamente à fila. 

 

A Emília (4,0) estava a chegar com a bola à sua fila e chama pela Daniela (3,5), ao 

mesmo tempo que entrega a bola ao Fábio (5,2) que era o próximo a fazer a atividade, a 

Emília (4,0) dirige-se para o fim da fila. 

A Educadora coloca o Miguel (5,7) na posição em que deveria estar, a Dália (4,7), a 

Mafalda (4,6) e a Sofia (4,8) não o acompanharam. 

O Miguel (5,7) vira-se para trás e ao mesmo tempo que diz: “Vá” para elas, levanta o 

braço puxando-o detrás para a frente. 

 

A Educadora coloca também o Francisco (4,10) na posição em que deveria estar. O 

André (4,6) estica a barriga, toca-lhe no rabo e encosta-se ao Francisco (4,10). 

 

A Jéssica 1 (3,9) dá a bola ao Francisco (4,10), ele recebe a bola, fica parado e com o 

braço direito toca na Jéssica 1 (3,9) para que ela fosse para o fim da fila ao mesmo 

tempo que diz: “Vá”.  

 

A Sofia (4,8) que estava atrás da Mafalda (4,6), estica o braço para que a Dália (4,7) vá 

para a posição correta e segura a Mafalda (4,6) pela cinta para que esta avance para trás 

da Dália (4,7). 

 

Assim que a Dália (4,7) recebe a bola do Miguel (5,7) e vai fazer a atividade, a Sofia 

(4,8) toca na Mafalda (4,6) pelo rabo para que esta vá ocupar o lugar da Dália (4,7), a 

seguir volta-se para trás e puxa a Leonor (4,0) pelo braço para que esta vá ocupar o seu 

lugar. 
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O Fábio (5,2) que está no fim da fila, sai do seu lugar, vai até ao pé da fila do meio para 

ver melhor e volta à sua fila. 

 

A Jéssica 2 (3,3) fica à espera de receber a bola do André (4,6), quando este se está a 

aproximar da Jéssica 2 (3,3) para lhe entregar a bola, a Jéssica 1 (3,9) sai do seu lugar 

da fila com os dois braços esticados para receber a bola e coloca-se ao lado da Jéssica 2 

(3,3) o Francisco (4,10) sai da fila e puxa-a para o seu lugar. 

 

O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 2 (3,3) e vai-se colocar no fim da fila, o 

Francisco (4,10) passa-o para a sua frente, agarra-o pela cinta e tenta levantá-lo do 

chão, o André (4,6) estica o rabo para trás, segura nas mãos do Francisco (4,10), solta-

se e vai para trás do Francisco (4,10), mas afasta-se da fila para que o Francisco (4,10) 

não o segure. 

 

A Emília (4,0) recebe a bola do Tomás (4,7) e permanece na mesma posição, o Miguel 

(5,7) sai da sua fila e com a mão esquerda impulsiona-a para que realize a atividade e 

volta novamente ao seu lugar na fila. 

 

A Sofia (4,8) entrega a bola à Leonor (4,0) e vai para o fim da fila. 

O Miguel (5,7) avança para o lugar da Leonor (4,0), vira-se para trás, faz o gesto com a 

mão esquerda para a Dália (4,7) avançar. 

 

A Mafalda (4,6) estava a mexer no cabelo da Dália (4,7). 

O Miguel (5,7) dirige-se junto da Dália (4,7) pega-lhe pelos braços, e puxa-a para a 

frente. 

 

O Fábio (5,2) passa para a frente da Emília (4,0), esta tenta voltar ao seu lugar, o Fábio 

(5,2) coloca-a atrás de si. 

 

O Tomás (4,7) entrega a bola ao Fábio (5,2) e vai para trás da Emília (4,0). 

O Fábio (5,2) entrega a bola à Emília (4,0) e vai para o fim da fila, a seguir passa para 

trás do Tomás (4,7), passando à frente da Daniela (3,5) e da Adriana (4,2). 

 

O Miguel (5,7) estica a barriga, toca no rabo da Leonor (4,0), a seguir volta-se para trás 

e com o seu rabo toca no rabo da Leonor (4,0) e volta a tocar. A Leonor (4,0) volta-se 

para trás e dá-lhe uma palmada. O Miguel (5,7) saltita atirando com os pés para a 

frente. 

 

O Fábio (5,2) tenta passar para a frente da Emília (4,0). O Tomás (4,7) vira-se e com as 

duas mãos dá-lhe indicação da sua posição. 

 

O Tomás (4,7) recebe a bola da Adriana (4,2). 

O Fábio (5,2) passa para a frente da Daniela (3,5) colocando-se atrás da Emília (4,0). 

 

O André (4,6) entrega a bola à Jéssica 1 (3,9) e vai para o fim da fila, colocando-se 

atrás do Francisco (4,10), a seguir passa para a frente de todos, o Francisco (4,10) pega-

lhe pelo capuz do fato de treino, puxa-o e coloca-o no seu lugar, atrás de si. 

 

Para a realização desta atividade, a Educadora propõe para chefes de equipas três 

crianças. 

As crianças que a Educadora escolheu foram: o Carlos (5,4), a Dália (4,7) e a Joana 

(3,3). 

 

Atrás do Carlos (5,4) colocaram-se o Fábio (5,2), o André (4,6) e a Sofia (4,9). 

Atrás da Dália (4,7) colocaram-se o Tomás (4,7), a Jéssica 1 (3,9), a Mafalda (4,6) e o 

Francisco (4,10).  
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D.E. 2.302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.E. 2.303 

 

 

D.E. 2.304 

 

 

D.E. 2.305 

 

 

 

D.E. 2.306 

 

 

Atrás da Joana (3,3) colocaram-se a Daniela (3,6), o Miguel (5,7), a Leonor (4,0) e a 

Adriana (4,2). 

 

O Miguel (5,7) aproxima-se da Joana (3,3) e explica-lhe o que deve fazer, apontando 

para o local. 

O André (4,6) abre os braços e eleva-os em sinal de vitória por o Carlos (5,4) ter sido o 

primeiro a chegar junto da fila. 

O Tomás (4,7) bate palmas e chama pelo nome da Dália (4,7). 

O Miguel (5,7) salta, levanta os braços e chama pela Joana (3,3). 

Assim que a Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6) o Miguel (5,7) começa a saltar e 

a levantar os braços. 

O Fábio (5,2) abraça o Carlos (5,4) que está à sua frente na fila. 

O Tomás (4,7) enquanto espera pela bola, bate palmas. 

 

A Joana (3,3) entrega a bola à Daniela (3,6), o Miguel (5,7) mete quatro dedos da mão 

esquerda dentro da boca. 

 

O Francisco (4,10) abraça a Mafalda (4,6) por trás. O Tomás (4,7) vira-se para trás para 

falar com a Mafalda (4,6). 

 

O Fábio (5,2) entrega a bola ao André (4,6), vai para o fim da fila agarra o Carlos (5,4) 

pelos braços, puxa-o para trás e empurra-o contra a Sofia (4,9). O Carlos (5,4) agarra-se 

à Sofia (4,9) e quando o Fábio (5,2) o puxa para trás, a Sofia (4,9) vai também puxada. 

 

A Educadora intervém retirando o Fábio (5,2) do jogo. 

Os outros continuam a fazer o jogo. 
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ANEXO N.º III 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

 

Questionário aos Educadores de Infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente questionário sobre AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS encontra-se 

enquadrado no período de investigação, realizado no âmbito do “Programa de 

Doctorado da Universidad de Extremadura”. 

Com este instrumento pretende-se recolher a opinião dos Educadores de Infância 

sobre as relações interpessoais das crianças em idade pré-escolar. 

O questionário é anónimo e será tratado com o maior sigilo. 

Responda a todas as questões, assinalando sempre, aquela que mais se aproxima da 

sua opinião. 

Aceite desde já os meus agradecimentos pela sua colaboração. 
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AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

 

 

I – Caracterização 

 

1.  Sexo:    
1. Masculino      

2. Feminino         

 

 

2. Idade: 

1. Menos de 20 anos           

2. Entre 21 e 30 anos    

3. Entre 31 e 40 anos    

4. Entre 41 e 50 anos    

5. Mais de 50 anos    

 

 

3. Nacionalidade _______________________________________________ 

 

 

4. Naturalidade ________________________________________________ 

 

 

5. Localidade da Residência  _____________________________________ 

 

 

6. Habilitação Académica 

1. Bacharelato    

2. Licenciatura   

3. Mestrado   

4. Doutoramento    

5. Outro. Qual? ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

II – Situação profissional. 

 

 

7. Indique a sua situação: 

1. Educadora Contratada.  

2. Educadora do Quadro de Vinculação.  

3. Educadora do Quadro Único.   

 

 

 

Número de Questionário  

Por favor, não escrever 

neste espaço. 
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8. Indique o seu tempo de serviço. 

1. De 0 a 2 anos.   

2. De 3 a 6 anos.   

3. De 7 a 11 anos.   

4. De 12 a 16
 
anos.  

5. De 17 a 21 anos.  

6. De 22 a 25 anos.  

7. De 26 a 29 anos.  

8. Mais de 30 anos.  

 

 

III – Relações Interpessoais 

 

 

9. Na sua opinião, o que será que leva as crianças a escolherem os seus 

parceiros de brincadeira em detrimento de outros? (Indique apenas 

a resposta que considerar mais adequada) 

 

1.  Idade   

2.  Género   

3.  Classe social   

4.  Tamanho   

5.  Etnia   

6.  Proximidade de Habitação  

7.  Amizade da família  

8.  Higiene   

9.  Modo de vestir    

 

10. Considera que essa escolha mantém-se ao longo da frequência do 

Jardim de Infância? 

 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

11. Considera que a criança utiliza o brincar como um meio de 

conhecimento dos outros? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 
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12. Na sua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e 

afetos vivenciados através do brincar? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

13. Considera que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas 

brincadeiras? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

14. Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram 

outras que gostam de ser controladas, para estabelecerem relações 

complementares?  
 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

   

 

15. Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram 

outras crianças com as mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si?  

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

   

 

 

16. Considera que as crianças que gostam de ser controladas procuram 

outras crianças com as mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si?  
 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

   

 

17. Considera que as crianças procuram outras com as mesmas 

características de personalidade? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 
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18. Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em 

hierarquias de domínio, com base em quem domina e em quem se 

submete em situações de conflito? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

19. Considera que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um 

lugar em função da aceitação dos outros? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

20. Na sua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está 

relacionada com o seu autoconceito? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

21. Na sua opinião, as relações que uma criança estabelece são o 

resultado do seu desenvolvimento cognitivo? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

22. Considera que uma criança cujo comportamento seja considerado 

agressivo tem mais facilidades em se relacionar com as outras 

crianças? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

23. Na sua opinião, a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte 

dos seus pares, está relacionada com o seu comportamento? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 
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24. Considera que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da 

criança; ou seja, uma criança só escolhe outras crianças da sua 

idade? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

25. Considera que a idade de uma criança influencia a escolha do 

género das outras crianças com quem se relaciona? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

26. Considera que a idade de uma criança influencia a escolha das suas 

brincadeiras? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

27. Quanto ao género, na sua opinião ele influencia as relações que as 

crianças estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se 

relacionam com meninas e os meninos com os meninos?  

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

28. Considera que o género de uma criança condiciona a escolha das 

suas brincadeiras? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

29. Na sua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância 

determina o tipo de relações que a criança estabelece com outras? 

  

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 
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30. Considera que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de 

Infância têm comportamentos sociais semelhantes? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

31. Considera que as relações que uma criança estabelece são o 

resultado da influência do Jardim de Infância? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

32. Na sua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem 

as crianças se relacionam? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

33. Na sua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que 

condicione o seu relacionamento com outras crianças?  

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

 

34. Considera que as relações que uma criança estabelece são o 

resultado de uma influência cultural? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 

 

 

35. Na sua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de 

processos cognitivos e afetivos? 

 

 1.              2.                   3.                     4.              5.     
Nunca          Raramente      Algumas vezes     Muitas vezes     Sempre 
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61 

ANEXO N.º IV 
CÓDIGOS 

QUESTIONÁRIO AOS EDUCADORES DE INFÂNCIA 

 
Código de 

pergunta 
Questão Código de resposta 

P 0 Número do questionário  

P 1 Sexo 
1 – Masculino 

2 - Feminino 

P 2 Idade  

1 – Menos de 20 anos 

2 – Entre 21 e 30 anos 

3 – Entre 31 e 40 anos 

4 – Entre 41 e 50 anos 

5 – Mais de 50 anos 

P 3 Nacionalidade 
1 – Portuguesa 

2 – Outra nacionalidade 

P 4 Naturalidade 

1 – Alto Alentejo 

2 – Alentejo Central 

3 – Baixo Alentejo 

4 – Outra 

P 5 Localidade de residência 

1 – Beja 

2 – Até 20 Km’s 

3 – Superior a 20 Km’s 

P 6 Habilitação académica 

1 – Bacharelato 

2 – Licenciatura 

3 – Mestrado 

4 – Doutoramento 

5 - Outra 

P 7 Indique a sua situação 

 

1 – Educadora Contratada 

2 – Educadora Quadro de 

Vinculação 

3 – Educadora Quadro Único 

P 8 Indique o seu tempo de serviço  

 

1 – De 0 a 2 anos 

2 – De 3 a 6 anos 

3 – De 7 a 11 anos 

4 – De 12 a 16 anos 

5 – De 17 a 21 anos 

6 – De 22 a 25 anos 

7 – De 26 a 29 anos 

8 – Mais de 30 anos 

P 9 

Na sua opinião, o que será que leva as crianças a 

escolherem os seus parceiros de brincadeira em 

detrimento de outros? 

 

1 – Idade 

2 – Género 

3 – Classe social 

4 – Tamanho 

5 – Etnia 

6 – Proximidade de habitação 

7 – Amizade da família 

8 – Higiene 

9 – Modo de vestir 
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P 10 
Considera que essa escolha mantém-se ao longo 

da frequência do Jardim de Infância? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 11 
Considera que a criança utiliza o brincar como 

um meio de conhecimento dos outros? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 12 

Na sua opinião, uma criança conhece as outras 

pelas emoções e afetos vivenciados através do 

brincar? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 13 
Considera que uma criança escolhe outras que 

gostem das mesmas brincadeiras? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 14 

Considera que as crianças que gostam de ter o 

controlo procuram outras que gostam de ser 

controladas, para estabelecerem relações 

complementares? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 15 

Considera que as crianças que gostam de ter o 

controlo procuram outras crianças com as 

mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 16 

Considera que as crianças que gostam de ser 

controladas procuram outras crianças com as 

mesmas características para estabelecerem 

relações simétricas entre si? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 17 
Considera que as crianças procuram outras com 

as mesmas características de personalidade? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 18 

Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar 

estruturam-se em hierarquias de domínio, com 

base em quem domina e em quem se submete 

em situações de conflito? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 
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P 19 

Considera que nas hierarquias de domínio, as 

crianças ocupam um lugar em função da 

aceitação dos outros? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 20 

Na sua opinião, a aceitação de uma criança por 

parte dos outros está relacionada com o seu 

autoconceito? 

 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 21 

Na sua opinião, as relações que uma criança 

estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 22 

Considera que uma criança cujo comportamento 

seja considerado agressivo tem mais facilidades 

em se relacionar com as outras crianças? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 23 

Na sua opinião, a aceitação ou a rejeição de uma 

criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 24 

Considera que a idade pode ter alguma 

influência nas escolhas da criança; ou seja, uma 

criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 25 

Considera que a idade de uma criança influencia 

a escolha do género das outras crianças com 

quem se relaciona? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 26 
Considera que a idade de uma criança influencia 

a escolha das suas brincadeiras? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 27 

Quanto ao género, na sua opinião ele influencia 

as relações que as crianças estabelecem entre si; 

ou seja, será que as meninas só se relacionam 

com meninas e os meninos com os meninos? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 
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P 28 
Considera que o género de uma criança 

condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 29 

Na sua opinião, a frequência de um determinado 

Jardim de Infância determina o tipo de relações 

que a criança estabelece com outras? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 30 

Considera que as crianças que frequentam o 

mesmo Jardim de Infância têm comportamentos 

sociais semelhantes? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 31 

Considera que as relações que uma criança 

estabelece são o resultado da influência do 

Jardim de Infância? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 – Sempre 

P 32 

Na sua opinião, os pais influenciam a escolha 

dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 - Sempre 

P 33 

Na sua opinião, a etnia de uma criança pode ser 

um fator que condicione o seu relacionamento 

com outras crianças? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 - Sempre 

P 34 

Considera que as relações que uma criança 

estabelece são o resultado de uma influência 

cultural? 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 - Sempre 

P 35 

Na sua opinião, a compreensão interpessoal é o 

resultado de processos cognitivos e afetivos? 

 

 

1 – Nunca 

2 – Raramente 

3 – Algumas vezes 

4 – Muitas vezes 

5 - Sempre 
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ANEXO N.º V 
CÓDIGOS DAS RESPOSTAS 

QUESTIONÁRIO AOS EDUCADORES DE INFÂNCIA 

 

Código de pergunta MD AS PA MT TR 

Q 0      

Q 1 2 2 2 2 2 

Q 2 4 4 3 4 4 

Q 3 1 1 1 1 1 

Q 4 4 4 3 3 3 

Q 5 2 2 1 1 1 

Q 6 2 2 2 2 2 

Q 7 2 2 3 3 3 

Q 8 5 5 5 6 6 

Q 9 7 7 7 6 1 

Q 10 4 3 3 4 4 

Q 11 4 3 4 4 3 

Q 12 4 4 3 4 4 

Q 13 5 4 4 4 4 

Q 14 4 4 4 2 3 

Q 15 2 3 3 4 3 

Q 16 3 3 3 3 3 

Q 17 3 3 4 4 4 

Q 18 4 3 3 3 3 

Q 19 4 4 3 3 4 

Q 20 4 3 4 4 3 

Q 21 4 3 3 3 3 

Q 22 2 3 2 2 2 

Q 23 4 4 3 3 4 

Q 24 3 4 3 2 4 

Q 25 3 4 3 3 2 

Q 26 3 4 4 4 4 

Q 27 3 4 3 3 2 

Q 28 3 4 3 3 2 

Q 29 4 3 3 4 2 

Q 30 3 2 3 4 4 

Q 31 3 3 3 3 3 

Q 32 4 3 3 3 3 

Q 33 4 3 3 4 2 

Q 34 4 3 4 4 3 

Q 35 4 4 4 4 4 
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ANEXO N.º VI 

Guião da Entrevista às Educadoras de Infância 

 

Questão n.º 1:  Há quantos anos está nesta profissão? 

 

Questão n.º 2: Todos os anos, chegam ao Jardim de Infância da rede pública, crianças que começam 

a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. 

  Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente creches, outras estiveram em 

amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com as mães. Essas 

crianças são provenientes da localidade e das freguesias circundantes. 

  Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos de crianças que já frequentaram o Jardim de 

Infância no ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam na 

mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto na 

localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

  Na tua opinião, o que é que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros 

de brincadeira em detrimento de outros? 

 

Questão n.º 3: Considera que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de Infância? 

 

Questão n.º 4: Considera que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos outros? 

 

Questão n.º 5: Na sua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

 

Questão n.º 6: Considera que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras? 

 

Questão n.º 7: Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam 

de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

 

Questão n.º 8: Considera que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças com 

as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

Questão n.º 9: Considera que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

Questão n.º 10: Considera que as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

 

Questão n.º 11: Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de conflito? 

 

Questão n.º 12: Considera que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em função da 

aceitação dos outros? 

 

Questão n.º 13: Na sua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com 

o seu autoconceito? 

 

Questão n.º 14: Na sua opinião, as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

 

Questão n.º 15: Considera que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças? 

 

Questão n.º 16: Na sua opinião a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento? 
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Questão n.º 17: Considera que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, 

uma criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

Questão n.º 18: Considera que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona? 

 

Questão n.º 19: Considera que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

 

Questão n.º 20: Quanto ao género, na sua opinião ele influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os 

meninos com os meninos?  

 

Questão n.º 21: Considera que o género de uma criança condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

Questão n.º 22: Na sua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo 

de relações que a criança estabelece com outras? 

 

Questão n.º 23: Considera que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

 

Questão n.º 24: Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado da influência do 

Jardim de Infância? 

 

Questão n.º 25: Na sua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

Questão n.º 26: Na sua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças? 

 

Questão n.º 27: Considera que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

 

Questão n.º 28: Na sua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

Questão n.º 29: Sente necessidade de formação sobre as relações interpessoais entre crianças de idade 

pré-escolar? 

 

Questão n.º 30: Teve bastante formação, conhecimentos adquiridos na tua formação inicial ou através 

dos complementos? 

 

Questão n.º 31: Quer fazer alguma sugestão ou dar algum comentário sobre esta temática? 
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ANEXO N.º VII  

Descrição das entrevistas realizadas às Educadoras de Infância 

 Entrevista com: MD 
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EU: MD, tu já és Educadora há bastante tempo? 

 

MD: 18 anos. 

 

EU: E todos os anos, já reparaste que chegam ao Jardim de Infância da rede pública, 

crianças que começam a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. 

 Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente creches, outras estiveram em 

amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com as mães. Essas 

crianças são provenientes da localidade e das freguesias circundantes. 

 Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos de crianças que já frequentaram o Jardim de 

Infância no ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam na 

mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto na 

localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

               Na tua opinião, o que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de 

brincadeira em detrimento de outros? 

 

MD: Eu penso que algumas afinidades que têm, ou pelo género de brincadeira ou por 

alguma amizade que têm ou da família ou mesmo por morarem perto. 

 

EU:  Consideras que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de 

Infância? 

 

MD:  Algumas vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

MD:  Porque outras vezes é alterado consoante depois as vivências que têm no Jardim de 

Infância, há medida que se vão conhecendo é que podem conhecer os outros pares. 

 

EU:  Consideras que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros? 

 

MD:  O objetivo delas não é esse embora depois cumpram esse objetivo, acabam por se 

conhecer através da brincadeira, mas não é para se conhecerem que brincam juntas 

 

EU:  Porque dizes? 

 

MD: Acho que elas iniciam o ano se calhar com uns pares, mas ao longo do ano, alteram 

esses pares, algumas vezes fixam mas outras vezes não. 

 

EU:  Mas tens alguma explicação? 

 

MD: A explicação é que eles se vão conhecendo e descobrindo outras coisas nos outros 

que se calhar não brincavam no início do ano e acabam por brincar no final do ano. 

 

EU: Na tua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

 

MD: Muitas vezes, porque através do brincar eles estabelecem laços afetivos fortes, muitas 

vezes disputam objetos, disputam comandos, disputam muitas outras coisas e outras 

vezes simplesmente até criam laços de segurança no Jardim de Infância e conhecem 

os outros através do brincar. 
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EU: Consideras que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras? 

 

MD: Muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

MD: Porque é um ponto comum que têm, são as brincadeiras comuns de que gostam. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam 

de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

 

MD: Algumas vezes, algumas vezes precisam de facto de ter meninos que controlam e por 

isso escolhem-nos para controlar. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

MD: Também algumas vezes, mas no entanto quando disputam o comando alguma tem de 

ceder. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

MD:  Também algumas vezes, algumas vezes elas precisam de um ambiente mais ameno 

daí que como não há nenhuma que queira controlar conseguem estabelecer 

brincadeira a par sem grande conflito. 

 

EU: Podia-se dizer que as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

 

MD: Com os mesmos interesses, portanto aqui se calhar, aqui também algumas vezes 

porque com a mesma personalidade ou com as mesmas características de 

personalidade muitas vezes procuram as mesmas brincadeiras. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de conflito? 

 

MD: Algumas vezes, mas naturalmente não têm isso presente, as coisas acontecem 

naturalmente. 

 

EU: Consideras que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em função 

da aceitação dos outros? 

 

MD: Considero muitas vezes 

 

EU: Porque… 

 

MD: Sim, porque uma criança que seja bem aceite por um grupo desempenha funções 

nesse grupo muito fortes e outra que não seja tão bem aceite, tem que ter uma postura 

mais calma. 

 

EU: E a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com o seu 

autoconceito? 

 

MD: Também muitas vezes com o seu autoconceito porque transmite aos outros um estar 

mais seguro, daí que muitas vezes. 

 

EU: Na tua opinião, as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 
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MD: Algumas vezes, nem sempre. 

 

EU: Porque dizes isso? 

 

MD: Porque eles nem sempre procuram o aspeto cognitivo, às vezes, tal como foi referido, 

há crianças com um desenvolvimento cognitivo mais lento, diferente, e que os outros 

procuram-nas sem terem a base do cognitivo muito desenvolvido, ou pouco 

desenvolvido, é pela afinidade de alguma coisa. 

 

EU: E consideras que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem 

mais facilidades em se relacionar com as outras crianças? 

 

MD: Não, mais agressivo não, porque se é agressivo para mim, é raramente porque se é 

agressivo normalmente não tem muita aceitação. 

 

EU: Achas que a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada com o seu comportamento? 

 

MD: Está muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

MD: Porque o comportamento influência as relações, porque as crianças com 

comportamentos semelhantes procuram-se umas às outras. 

 

EU: Achas que a idade pode ter alguma influencia nas escolhas da criança; ou seja, uma 

criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

MD: Não, raramente porque no meu grupo as crianças mais velhas gostam de brincar com 

as mais novas para as proteger. 

 

EU: Achas que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras crianças 

com quem se relaciona? 

 

MD: Isso sim, os rapazes tentam relacionar-se mais com os rapazes, porque também as 

brincadeiras são mais … portanto muitas vezes. 

 

EU: Achas que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

 

MD: Influencia muitas vezes, um menino que faça um percurso de Jardim de Infância, que 

chega aos 5 anos tem de facto brincadeiras diferentes de quando inicia o Pré-escolar. 

 

EU: Numa situação de jogo cooperativo, achas que a idade influencia a escolha das 

crianças na sua formação da equipa? 

 

MD: Normalmente na formação das equipas, a idade não influencia a escolha dos 

parceiros; principalmente, quando o número de parceiros da equipa tem que ser 

elevado, verificando-se no entanto, no desenrolar do jogo que os mais velhos 

privilegiam os colegas da mesma idade porque as suas aptidões a nível físico são 

mais parecidas pois se ele atirar a bola a um mais pequeno ele pode não conseguir 

dominar, ou agarrar. Embora as crianças mais novas tentem participar ativamente no 

jogo dando sugestões, às vezes os mais velhos não lhes ligam. 

 

EU: Quais são as crianças que na tua opinião, quando estão em dificuldades recorrem ao 

adulto? 

 

MD: Vê-se com mais frequência as crianças pequenas recorrerem mais ao adulto para 

resolverem os seus problemas; no entanto, não quer dizer que os mais velhos também 

não o façam. 
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EU: Achas que o fator idade tem influência sobre as outras crianças, na escolha de um 

elemento que desempenha o papel de chefe de equipa, numa sessão de Educação 

Física? 

 

MD: Nem sempre a idade é determinante na escolha de um elemento para chefe, isso 

depende dos laços, das relações que essa criança tem com o restante grupo. No 

entanto, nós educadoras devemos ter um papel ativo, sem impor com muita rigidez, 

de modo a dar a todos a oportunidade de serem chefes. 

 

EU: Num contexto de jogo, qual a reação das crianças mais novas quando a sua opinião 

pessoal não é aceite pelas mais velhas? 

 

MD: Nem sempre as opiniões das crianças mais novas são aceites pelas mais velhas e pode 

haver uma reação de tentativa de agressividade. 

 

EU: A idade influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

MD: Eu acho que a idade não tem grande influência neste caso, pois sejam mais velhas ou 

mais novas, desde que façam parte da equipa, são apoiados por todos. 

 

EU: As crianças na realização das atividades propostas pelo educador como o desenho, 

com quem é que tu achas que elas gostam de interagir? 

 

MD: Eu acho que todas interagem umas com as outras, mas de modo diferente. Enquanto 

que as mais velhas mostram as produções às da mesma idade. As mais novas também 

o fazem, gostam de ir mostrar às mais velhas, mas estas não tomam atenção, não dão 

atenção. 

 

EU: Achas que as crianças mais velhas têm atitudes de solidariedade para com os seus 

pares? 

 

MD: Normalmente, as crianças mais velhas gostam de ajudar e partilhas com os outros os 

materiais que estão a utilizar, o que não quer dizer que por vezes essa situação não se 

inverta. Também acontece estas oferecerem ajuda às crianças mais novas e estas 

recusarem. 

 

EU: Na tua opinião, em que situação é que as crianças procuram o adulto? 

 

MD: Eu acho que as crianças mais velhas normalmente, procuram-nos quando estão 

perante situações que não conseguem resolver sozinhas ou quando não conseguem 

dar a volta, como nos conflitos com os mais novos. Embora às vezes, as outras 

crianças mais velhas também venham dar a sua ajuda aos da sua idade, quando estes 

estão com um problema. 

 

EU: Ainda quanto ao género, na tua opinião ele influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os 

meninos com os meninos? 

 

MD: Muitas vezes dependendo da idade porque isso atinge um bolo maior à medida que 

eles se aproximam dos 5/6 anos de idade. 

 

EU: Consideras que o género de uma criança condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

MD: Algumas vezes ou muitas vezes, se calhar muitas vezes, no entanto há exceções, há 

meninas que têm brincadeiras de garagem, apesar do conceito de menina estar mais 

relacionado com bonecas, nem sempre é verdade, mas muitas vezes é. 

 

EU: Numa equipa de futebol, sendo todos os elementos do mesmo género, achas que 

existem crianças mais privilegiadas em relação a outras, pelo seu desempenho? 
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MD: Nem todos os elementos de uma equipa têm o mesmo peso, porque uns quando 

marcam golos são festejados pelos colegas e outros são ignorados. Neste caso, os que 

não são festejados recorrem ao adulto para que este interfira junto dos colegas e para 

que tenham o mesmo tratamento deste. 

 

EU: Achas que a escolha dos espaços do recreio e a maneira como as crianças os utilizam 

é influenciada pelo género? 

 

MD: Quando os rapazes procuram o espaço do comboio, eles normalmente arranjam jogos 

que implicam bastante atividade física; no entanto, as raparigas procuram o mesmo 

espaço para troca de carinhos e conversas, mas quando um rapaz se aproxima deste 

grupo e se algum elemento o quer integrar na brincadeira, há sempre elementos do 

grupo que discordam e até podem partir para a agressão. Outro espaço que as 

meninas também procuram são as argolas, que não implica competição, mas 

privilegiam muito as regras, preferindo acabar o jogo se houver elementos que não as 

cumpram. 

 

EU: Achas que o género da criança tem influência na escolha dos brinquedos ou 

equipamentos onde brincam? 

 

MD: Normalmente as crianças do mesmo género procuram determinados objetos ou 

brinquedos iguais e quando uma criança que não integrou inicialmente o grupo quer 

participar na brincadeira, procura arranjar brinquedos iguais de maneira a ser aceite, 

embora nem sempre isso aconteça. 

 

EU: O género influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

MD: Desde que seja da mesma equipa, as crianças apoiam os colegas independentemente 

de serem rapaz ou rapariga. 

 

EU: O género influencia a escolha do outro na formação de pares, na sala de aula? 

 

MD: Normalmente as crianças procuram pares do mesmo género, com isto, não quer dizer 

que durante o desenrolar da atividade os diferentes géneros não tentem interagir uns 

com os outros. As crianças do género masculino interagem entre si dialogando, 

chamando à atenção dos pormenores do desenho, às vezes completando o desenho do 

colega com alguns pormenores, mostrando o seu desenho aos outros. 

 

EU: Na tua opinião, quais são crianças, relativamente ao género, que são mais flexíveis 

em termos de partilha de material? 

 

MD: Normalmente as crianças do género feminino são mais flexíveis quando se trata de 

ceder ou partilhar materiais que estão a utilizar, mas fazem-no preferencialmente com 

crianças do mesmo género, o que não quer dizer que os rapazes não cedam os seus 

materiais aos seus pares do mesmo género, claro que às vezes têm que esperar que o 

outro acabe o que estava a fazer. 

 

EU: Nos comportamentos de entreajuda existe alguma diferença quanto ao género da 

criança? 

 

MD: Tanto os rapazes como as raparigas gostam de ajudar os colegas, embora, por vezes, 

os rapazes não aceitem que outros rapazes lhes prestem esse auxílio. 

 

EU: Há diferenciação quanto à curiosidade em relação aos trabalhos dos outros no que se 

refere ao género? 

 

MD: Não, todas as crianças têm curiosidade em espreitar o que os outros estão a fazer, 

embora haja diferenças, pois há umas que são mais curiosas do que outras, o que leva 

por vezes, a que levem muito mais tempo a terminarem os trabalhos. 
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EU: Em sala de aula, em que circunstâncias é que as crianças procuram o adulto, tendo 

em conta o género? 

 

MD: Eu acho que as meninas quando têm dificuldade nalguma atividade preferem a ajuda 

do adulto em vez da ajuda dos colegas, mesmo que sejam do mesmo género. Já os 

rapazes, normalmente procuram o adulto mais para resolver conflitos ou fazer 

queixas das meninas que se estejam a portar mal. Mas tanto as meninas como os 

meninos gostam de mostrar os trabalhos às professoras para que se lhes diga se estão 

bem ou mal. 

 

EU: Na tua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo 

de relações que a criança estabelece com outras? 

 

MD: Não, muito raramente na minha opinião, porque um menino que saiba relacionar-se 

que tenha uma relação positiva com outros meninos, integrado noutro grupo, 

consegue tê-la na mesma. 

 

EU: Achas que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

 

MD: Algumas vezes, no entanto isso está relacionado também com o local onde habitam 

porque muitas vezes habitam num sítio e andam num Jardim de Infância de outro, ou 

por razões de terem as avós perto daquele Jardim de Infância portanto o que 

determina aí é um bocado o grupo social onde estão, o grupo do Jardim de Infância. 

 

EU: Achas que as relações que uma criança estabelece são o resultado da influência do 

Jardim de Infância? 

 

MD: Também muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

MD: Porque num determinado grupo são criadas, uma determinada dinâmica que é 

importante no estabelecer dessa conduta. 

 

EU: Na tua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

MD: Raramente, não têm esse peso, porque mesmo que os pais tentem influenciar em casa, 

a vivência do Jardim de Infância é muito real para depois os pais conseguirem 

influenciar. 

 

EU: Na tua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças? 

 

MD:  Na minha opinião de Educadora raramente porque está aí  o trabalho, o suposto 

trabalho também de Educadora; portanto, raramente. 

 

EU:  Consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

 

MD: Algumas vezes, porque a influência cultural tem o seu peso na postura da criança, no 

saber estar, portanto influencia. 

 

EU: Na tua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

MD: É muitas vezes, é porque os afetos são o motor, para mim, são o motor do 

desenvolvimento, portanto aí está. 
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EU: Sentes necessidade de formação sobre as relações interpessoais entre crianças de 

idade pré-escolar? 

 

MD: Não, não porque para mim, o Educador para já trabalha com os tesouros das famílias, 

essas famílias e as relações estabelecem-se naturalmente, às vezes há dados que têm 

de ser trabalhados, mas têm que ser no terreno, portanto eu penso que a nossa 

formação nos dá alguma bagagem e mesmo a investigação que as pessoas vão 

fazendo ao longo da carreira, lhe dá bagagem para saber observar e saber ajudar a 

criança a ultrapassar determinadas coisas que surjam. 

 

EU: Consideras que tiveste bastantes conhecimentos adquiridos na tua formação inicial ou 

através dos complementos? 

 

MD: Considero e considero que mesmo o meu próprio estar como Educadora que aponta 

muito nas relações e é uma coisa que valorizo bastante, o saber estar, o saber 

relacionar-se, portanto é uma área forte que eu sempre apostei. 

 

EU: Queres fazer alguma sugestão ou dar algum comentário sobre esta temática? 

 

MD: Não, se calhar o comentário é que penso de facto naturalmente as crianças muitas 

vezes surpreendem-nos mesmo em relação a etnias, em relação a crianças que vêm de 

outros países, é que surpreendem-nos muito porque eles mesmo sem falarem a 

mesma linguagem oral, falam a mesma linguagem de brincadeira, de afetos, do rir, do 

estar e isso para mim é o importante. 
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 Entrevista com: AS 
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EU: AS, tu já és Educadora há alguns anos? 

 

AS: Sim, pelas minhas contas estou no meu vigésimo ano de serviço. 

 

EU: Todos os anos, chegam ao Jardim de Infância da rede pública, crianças que começam 

a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. 

 Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente creches, outras estiveram em 

amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com as mães. Essas 

crianças são provenientes da localidade e das freguesias circundantes. 

 Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos de crianças que já frequentaram o Jardim de 

Infância no ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam na 

mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto na 

localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

 Na tua opinião, o que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros de 

brincadeira em detrimento de outros? 

 

AS: A idade, a amizade que já vem de família. 

 

EU:  Porquê é que dizes isso? 

 

AS: Porque normalmente uma criança quando chega pela primeira vez, tenta aproximar-

se daqueles que de alguma maneira já lhe são familiares e normalmente é por essa 

razão, já se conhecem porque ficam na mesma rua. 

 

EU: Consideras que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de 

Infância? 

 

AS: Algumas vezes. 

 

EU: Porque dizes isso? 

 

AS:  Porque eu acho que à medida que eles se vão relacionando com todo o grupo e vão 

criando laços afetivos dentro do grupo, muitas vezes essa primeira relação muda, 

altera-se ou porque tem a ver com o grupo etário ou com os mesmos interesses ou 

porque tem a ver com outros fatores, mas eu penso que algumas vezes se mantém, 

mas outras vezes desaparece. 

 

EU:  Consideras que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros? 

 

AS: Muitas vezes eu acho que sim. 

 

EU: Porque achas? 

 

AS: Porque eu penso que encontrado o mesmo objetivo na brincadeira, no jogo há uma 

proximidade e há uma concretização dos laços afetivos. 

 

EU: Na tua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

 

AS: Também, algumas vezes, porque eu acho que a relação que eles criam através do jogo 

e da brincadeira é realmente muito próxima, normalmente é uma relação a par, entre 

eles sem a intervenção de um adulto e eles têm a possibilidade continuamente de se 

conhecerem muito bem e todas essas manifestações através dessa relação. 
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EU: Então poderia-se dizer que consideras que uma criança escolhe outras que gostem das 

mesmas brincadeiras? 

 

AS: Muitas vezes. Porque se veem outra criança a brincar com algo que lhes agrada, é 

natural que tentem uma aproximação. 

 

EU: Achas que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

 

AS: Penso que já tem a ver com a idade, penso que algumas vezes isso acontece porque 

eu penso que a idade, principalmente para os mais velhos, já há essa possibilidade de 

escolha dos companheiros e da relação. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

AS: Algumas vezes, eu penso que depende das características que as crianças apresentam, 

umas procuram sim senhora, até para medir forças, para ver que equilíbrio, se sou eu 

que comando é o outro, outros muitas vezes afastam-se porque se aquele vai 

comandar eu não vou lá envolver porque já percebi, mas isso é rodeado por um outro 

conjunto de fatores, mas algumas vezes isso acontece. 

 

EU: Então poderias considerar que as crianças que gostam de ser controladas procuram 

outras crianças com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas 

entre si? 

 

AS: Algumas vezes, embora por outro lado elas procurem precisamente os líderes dos 

grupos porque com eles sentem segurança, alguém que lidera, alguém que dá ordens, 

alguém que controla e então eles sentem-se seguros, aqueles que não têm 

características de líder submetem-se. 

 

EU: O que é que tu achas sobre as crianças procuram outras com as mesmas 

características de personalidade? 

 

AS: Acontece muitas vezes, as crianças aproximarem-se entre si por haver uma 

semelhança de posição social ao nível das suas características, não tem nada a ver 

com as relações sociais, procuram-se porque provavelmente encontrarão alguém que, 

porque tem as mesmas características, acaba por ter os mesmos gostos, os mesmos 

desejos, as mesmas ansiedades, pode ser uma boa relação de aproximação, uma boa 

hipótese de aproximação. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de conflito? 

 

AS: Eu penso que algumas vezes isso acontece, embora eu nessa área tenha algumas 

dúvidas, tenho muito poucas certezas, a observação que tenho feito de facto diz-me 

que algumas vezes isso acontece, mas não posso responder com segurança sobre isso. 

 

EU: Nessas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em função da aceitação 

dos outros? 

 

AS: Muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

AS: Tal como nós adultos, o grau de aceitação que as crianças sentem em relação aos 

outros é consequência da maneira como cada um consegue transmitir a sua vontade.  
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EU: Então, na tua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está 

relacionada com o seu autoconceito? 

 

AS: Claro, eu acho que às vezes uma criança é aceite por um grupo, porque tem as 

mesmas expectativas e os mesmos gostos. 

 

EU: Achas que as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

 

AS: Tenho muitas dúvidas, aqui penso que algumas vezes isso possa acontecer mas não é 

significativo, eu acho que tem muito mais a ver com o social do que com o cognitivo, 

porque eu acho, sinto e observo, considero que o cognitivo para as crianças de idade 

pré-escolar ainda não está muito, muito, muito visível, não há muita consciência do 

cognitivo ainda, há uma aprendizagem um bocadinho a fazer e as relações, o seu 

posicionamento em relação a um grupo é provavelmente mais de acordo com as 

relações sócio-afetivas do que ainda com o cognitivo. 

 

EU: Achas que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras crianças? 

 

AS: Muitas vezes as crianças com um comportamento agressivo, no início do 

conhecimento do grupo, no início da entrada, nos primeiros tempos pode ser uma boa 

forma de relacionamento, mas com o tempo essa boa forma de intrusão no grupo 

pode-se virar ao contrário e pode ser uma boa forma de exclusão. 

 

EU: A aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está relacionada 

com o seu comportamento? 

 

AS: Muitas e muitas vezes, senão direi sempre, porque essa relação entre aceitação e 

rejeição está diretamente relacionada com o comportamento que as crianças têm no 

convívio com os seus pares. 

 

EU: Consideras que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, 

uma criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

AS: Algumas vezes isso acontece, embora eu acho que isso acontece em dois grupos 

distintos, ou acontece logo nos três aninhos em que eles procuram por proximidade 

da faixa etária, por uma relação de proximidade, por desejos, por gostos e por 

perceberem que os mais pequenos juntos dos mais pequenos sempre terão mais 

possibilidades de sucesso numa relação e igualmente nos mais velhos que já 

procuram pelas mesmas razões, por proximidade de desejos, de perspetivas, de 

ansiedades, de gostos das brincadeiras permite a conversa já ser outra. Na faixa etária 

mediana, da beira dos quatros anos não acho que se verifique. 

 

EU: Achas que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras crianças 

com quem se relaciona? 

 

AS: Algumas vezes. 

 

EU:  Porque… 

 

AS: Claro que influencia pelas mesmas razões que eu disse anteriormente, pela segurança 

do nível em que se encontra ou porque é muito pequena ou pela necessidade de se 

encontrar porque é mais velho, o outro é mais velho dá uma resposta mais positiva 

aquilo que ele está a pretender naquele momento, é muito engraçado por exemplo, 

verificar que os mais velhos têm uma tendência natural para procurar os mais 

pequeninos numa atitude de superproteção, portanto as idades têm estas vertentes. 

 

EU: Consideras que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 
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AS: Influencia quase sempre. 

 

 

EU: Tens alguma opinião sobre isso? 

 

AS: É muito frequente nós verificarmos quando fazemos uma pergunta numa sala de 

Jardim de Infância: “Então o que é que gostarias de fazer hoje?” É muito frequente, 

os mais pequenininhos de todos correrem por exemplo para o tapete e os mais velhos 

já se lembrarem por exemplo de um projeto que está entre mãos, de uma visita a uma 

biblioteca ou a outro espaço que ficou por fazer e os mais pequenos correm para 

atividades que estão mais de acordo com a sua faixa etária, mais simples e que lhes 

dão muita estimulação sensorial.  

 

EU: Numa situação de jogo cooperativo, achas que a idade influencia a escolha das 

crianças na sua formação da equipa? 

 

AS: Embora na formação das equipas não se note muito a influencia do fator idade, este 

revela-se mais durante o decorrer da atividade, porque os mais velhos ignoram os 

meninos novos tanto nos passes de bola como nas ideias que eles dão. 

 

EU: Quais são as crianças que na tua opinião, quando estão em dificuldades recorrem ao 

adulto? 

 

AS: Eu acho que as crianças mais novas são as que recorrem mais ao adulto porque são o 

elo mais fraco. 

 

EU: Achas que o fator idade tem influência sobre as outras crianças, na escolha de um 

elemento que desempenha o papel de chefe de equipa, numa sessão de Educação 

Física? 

 

AS: Normalmente os escolhidos para chefes são as crianças mais velhas, no entanto, pode 

haver exceções, pois há crianças mais novas muito populares no grupo e por isso são 

preferidas pelos outros. Também acontece elementos que nunca são escolhidos, mas 

aí entra o nosso papel de educadores de modo a dar oportunidade a todos. 

 

EU: Num contexto de jogo, qual a reação das crianças mais novas quando a sua opinião 

pessoal não é aceite pelas mais velhas? 

 

AS: Quando as crianças não querem acatar as indicações das mais velhas, ou recusam 

obedecer ou até podem simular uma agressão. 

 

EU: A idade influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

AS: Para mim, independentemente da idade, toda a equipa apoia o seu elemento que está 

em jogo. 

 

EU: As crianças na realização das atividades propostas pelo educador como o desenho, 

com quem é que tu achas que elas gostam de interagir? 

 

AS: As mais velhas gostam de mostrar os seus desenhos entre si, às vezes de desenharem 

nas folhas das mais novas quando estas lhes pedem. As mais novas também gostam 

de lhes mostrar as suas habilidades, mas nem sempre as mais velhas lhes ligam. 

 

EU: Achas que as crianças mais velhas têm atitudes de solidariedade para com os seus 

pares? 

 

AS: Eu acho que as crianças quando estão em atividade, quase sempre, não se importam 

de dividir com os outros os materiais mas … isso pode nem sempre acontecer. Outras 

vezes as mais velhas até se oferecem para ajudar as mais novas e elas não querem. 
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EU: Na tua opinião, em que situação é que as crianças procuram o adulto? 

 

AS: Normalmente, as crianças mais velhas procuram o adulto para mostrarem as suas 

produções, para que o adulto as elogie. Também chamam o adulto para mediar 

conflitos com os mais novos …, pois não querem fazer justiça pelas próprias mãos, 

para que o feitiço não se vire contra o feiticeiro. 

 

EU: Quanto ao género, na tua opinião este influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os 

meninos com os meninos? 

 

AS: Algumas vezes isso acontece, embora não seja um padrão que nós possamos dizer 

que funciona dessa maneira porque depende das relações de proximidade, das 

relações de amizade, das relações de conhecimento que já existiam antes, é natural 

que as meninas procurem mais as meninas e haja aquela atitude normal de irem para 

a casinha das bonecas todas e eles mais para o tapete brincar com carrinhos, mas 

verificam-se outros encontros nas relações que têm a ver com a proximidade, com a 

familiaridade. 

 

EU: Consideras que o género de uma criança condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

AS: O género da criança condiciona, condiciona muitas e muitas vezes, até pela atitude 

histórica que o adulto tem em relação ao feminino e ao masculino. 

 

EU: Numa equipa de futebol, sendo todos os elementos do mesmo género, achas que 

existem crianças mais privilegiadas em relação a outras, pelo seu desempenho? 

 

AS: Em situações de jogo de equipas, normalmente as crianças manifestam preferências 

por certos elementos que são da sua equipa e com quem festejam entre si as vitórias. 

Por outro lado, também há outros que não são valorizados no seu desempenho e estes 

normalmente queixam-se ao adulto desta discriminação, para ele os ajude. 

 

EU: Achas que a escolha dos espaços do recreio e a maneira como as crianças os utilizam 

é influenciada pelo género? 

 

AS: As raparigas normalmente não escolhem espaços ou equipamentos que exijam grande 

atividade física, ao contrário por exemplo dos rapazes; mas quando escolhem as 

argolas, é uma forma de jogo que não implica competição, mas dão importância às 

regras. As raparigas privilegiam os espaços que lhes proporcionam brincadeiras mais 

calmas, como é o caso do comboio em que trocam carinhos e conversas entre si. 

Quando estas brincadeiras são interrompidas por uma criança do género oposto, estas 

são interrompidas e ele é agredido. Quando os espaços são utilizados tanto por 

rapazes como por raparigas, embora eles de início tentem liderar as brincadeiras, 

essas tentativas vão-se esbatendo, à medida que estas decorrem. 

 

EU: Achas que o género da criança tem influência na escolha dos brinquedos ou 

equipamentos onde brincam? 

 

AS: Os rapazes e as raparigas em determinadas circunstâncias formam grupos por género 

e os brinquedos que escolhem são semelhantes para todos os elementos. Os grupos 

inicialmente formados têm por vezes relutância em aceitar novos elementos, embora 

estes tentem chamar à atenção de várias maneiras e quando não são aceites ficam 

muitas vezes a brincar ao lado. 

 

EU: O género influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

AS: Pois é! Nos jogos de equipa, os seus membros apoiam-se uns aos outros pois têm o 

mesmo fim em vista, e isto é independentemente do sexo. 
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EU: O género influencia a escolha do outro na formação de pares, na sala de aula? 

 

AS: Eu acho que os meninos e as meninas no início de uma atividade podem manifestar 

as suas preferências em relação aos outros, privilegiando os do mesmo género, o que 

não invalida que depois vão interagindo através de conversas, trocas de opinião, mas 

os meninos interagem mais uns com os outros em relação ao que estão a realizar, 

podem mesmo até ajudar outros para algum pormenor que tenham mais jeito ou 

exibindo os seus trabalhos aos outros. 

 

EU: Na tua opinião, quais são crianças, relativamente ao género, que são mais flexíveis 

em termos de partilha de material? 

 

AS: As meninas são normalmente mais cooperantes e demonstram comportamentos mais 

elásticos em relação às coisas que estão a utilizar. Geralmente demonstram a sua 

solidariedade para as colegas do mesmo género, o que não quer dizer que não o 

demonstrem em relação aos meninos. Os rapazes entre si nem sempre revelam boa 

vontade em partilhar, mas às vezes também acabam por fazê-lo. 

 

EU: Nos comportamentos de entreajuda existe alguma diferença quanto ao género da 

criança? 

 

AS: Ambos os géneros revelam comportamentos solidários para com os outros e que 

umas vezes são aceites e outras não. 

 

EU: Há diferenciação quanto à curiosidade em relação aos trabalhos dos outros no que se 

refere ao género? 

 

AS: Não acho que haja grande diferença pois tanto rapazes como raparigas gostam de 

observar e comentar os trabalhos dos seus colegas, há sempre umas e uns que gostam 

de observar todos os outros, o que por vezes se reflete no seu próprio trabalho porque 

acabam muito mais tarde. 

 

EU: Em sala de aula, em que circunstâncias é que as crianças procuram o adulto, tendo 

em conta o género? 

 

AS: Os meninos normalmente procuram o adulto para denunciarem situações de conflito 

entre as meninas e as meninas pedem ajuda ao adulto para os seus trabalhos, quando 

têm dúvidas. No entanto, tanto eles como elas gostam de mostrar as suas produções 

ao adulto, procurando a sua aprovação. 

 

EU: Na tua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo 

de relações que a criança estabelece com as outras? 

 

AS: Talvez aconteça algumas vezes até porque havendo um Jardim de Infância em que há 

grupos heterogéneos que provoca um determinado padrão de relações sociais, 

comparativamente a um Jardim de Infância em que há grupos homogéneos, que 

provocam um outro padrão de relações sociais, algumas vezes isso acontece. 

 

EU: Achas que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

 

AS: Muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

AS: Porque estão habituadas ao mesmo espaço, às mesmas pessoas, aos mesmos rostos, 

aos mesmos materiais, às mesmas hipóteses de jogo e brincadeira, rotinas que são 

idênticas, penso que sim. 

 

EU: Consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado da influência 
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do Jardim de Infância? 

 

AS: Algumas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

AS: As rotinas do Jardim de Infância e o tempo que a criança passa, naturalmente que 

determina e condiciona as atitudes que ela tem . 

 

EU: Na tua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

 

AS: Algumas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

AS: É muito usual nós ainda ouvirmos pais a dizer que não quero que tu brinques com 

aquele por qualquer razão, ou que brinques mais com aquele por qualquer razão e aí 

as razões são várias. 

 

EU: Alguma em especial? 

 

AS: Olha tem a ver com a proximidade, a relação familiar, a amizade, o viver na mesma 

rua, o padrão social. 

 

EU: Na tua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças? 

 

AS: Muitas vezes é. 

 

EU: Porque… 

 

AS: Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. 

 

EU: Consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

 

AS: Muitas vezes. 

 

EU: Porque… 

 

AS: Porque nós não podemos desligar a criança de um padrão social em que ela está 

inserida, de uma sociedade e essa sociedade já lhe está a transmitir muitas vezes; a 

criança naturalmente destas idades ainda não se apercebe, é através do inconsciente 

que isso funciona, mas ela já está a ser condicionada por um conjunto de atitudes. 

 

EU: Na tua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

AS: Algumas vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

AS: É o resultado de processos afetivos, naturalmente porque tem muito a ver com a 

experiência da criança e com a vivência que ela tem com os outros, logo é o resultado 

de uma experiência afetiva e também de uma experiência cognitiva porque 

naturalmente ela está numa fase de desenvolvimento e dá-lhe condições e indicações 

para que ela já determine. 
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EU: Sentes necessidade de formação sobre as relações interpessoais entre crianças de 

idade pré-escolar? 

 

AS: Sinto, sinto logicamente. Acho que nós pretendemos todos os dias e todos os dias as 

coisas mudam, as próprias relações entre as pessoas estão a mudar constantemente e 

se nós estivermos atualizados. 

 

EU: Achas que tiveste bastantes conhecimentos, formação adquiridos na tua formação 

inicial ou através dos complementos? 

 

AS: Tive muita formação, considero que aprendi muito tanto numa fase como noutra e 

continuo a aprender em todas as ações que vão aparecendo e que nós nos vamos 

autoformando e apreendendo novos conhecimentos todos os dias, mas a formação 

inicial e o complemento de formação foram um contributo muito bom. 

 

EU: Queres fazer alguma sugestão ou dar algum comentário sobre esta temática das 

relações interpessoais? 

 

AS: Olha poderia ser uma temática a ser abordada com muita mais frequência nas ações 

de formação, no planos de formação que aparece muito pouco, principalmente nesta 

faixa etária. 
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EU: PA, já és Educadora há alguns anos? 

 

PA: Há 20 anos. 

 

EU: Há 20 anos. E como tu sabes todos os anos, chegam ao Jardim de Infância, crianças 

que começam a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. Muitas 

dessas crianças frequentaram anteriormente ou creches, outras estiveram em Amas, 

outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas até com as mães. 

 Essas crianças que vão frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos que por sua vez já frequentaram o Jardim de 

Infância no ano letivo anterior. O que acontece: algumas já se conheciam ou porque 

moravam na mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto 

na localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

 O que é que na tua opinião, será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros 

de brincadeira em detrimento de outros? 

 

PA: O que é que eu acho? 

 

EU: Sim. 

 

PA: Acho que realmente essas relações que elas têm já anteriores, as vivências que elas 

têm, ou da proximidade familiar ou nos meios mais pequenos, que é a experiência 

que eu tenho, praticamente toda a gente se conhece portanto, isso nem acontece 

quando elas chegam ao Jardim de Infância porque embora ali seja um espaço mais 

limitado, mas de uma forma ou de outra elas já brincavam com os amigos e com os 

colegas, de qualquer forma eu acho que há uma proximidade muita vez pelo género, 

muitas vezes pela idade, muitas vezes porque, nem sequer é pelas idades próximas, às 

vezes os mais velhos quase que entre aspas “tomam conta” dos mais novos e acaba 

por ser um processo que acontece de forma natural, nem sempre acontece da mesma 

forma. 

 

EU: E achas que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de Infância? 

 

PA: Algumas vezes. 

 

EU: Porque é que dizes isso? 

 

PA: Porque é assim, depois da criança estar integrada ou realmente essa amizade entre 

aspas “fica” e até vai crescendo, permanece, outras vezes a criança expande-se e a 

criança acaba por arranjar outras amizades que são essas que prevalecem. 

 

EU: E achas que a criança utiliza o brincar como meio de conhecer as outras? 

 

PA: Também, acho que sim, às vezes. 

 

EU: Às vezes? Porque é que dizes às vezes? 

 

PA: Acho que as crianças utilizam o brincar às vezes para conhecer as outras, porque 

também é a brincar que se relaciona mais, que o jogo simbólico o faz-de-conta que 

aproxima dos outros e como tal, até a personalidade do outro. 

 

EU: E pensas que também uma criança possa conhecer as outras pelas emoções e afetos 

vivênciados através do brincar? 

 

PA: Sim, pode. Da mesma forma que algumas vezes isso acontece. Sim e pelo mesmo 

motivo que eu disse anteriormente. 
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EU: Na tua opinião, achas que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas 

brincadeiras? 

 

PA: Às vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

PA: Nem sempre, às vezes porque sim, escolhe outras porque sabe à partida que aquele é 

o companheiro daquela brincadeira, porque os dois gostam das mesmas brincadeiras, 

mas às vezes também caiem em antagonismos quando querem brincar os dois é o que 

acontece na “casinha das bonecas” quando querem ser os dois a “mãe” ou quando 

querem ser os dois o “pai” e às vezes portanto, acontece. 

 

EU: Achas que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam de 

ser controladas, para estabelecerem relações complementares baseadas na diferença? 

 

PA: Algumas vezes. 

 

EU: Porque dizes isso? 

 

PA: Porque para estabelecerem exatamente essas relações complementares, umas que 

gostam de controlar as outras que gostam de ser controladas, mas nem sempre isso 

acontece; às vezes as que gostam de controlar também se procuram umas às outras. 

 

EU: Pois era o que eu te estava para perguntar, se achavas que as que gostam de ter o 

controlo procuram outras com as mesmas características mas aí, para estabelecerem 

relações simétricas entre si? 

 

PA: Algumas vezes acontece que as crianças parecem necessitar de algum apoio às suas 

atitudes e comportamentos, procurando unir-se para controlar e liderar. No entanto 

isto nem sempre acontece, pois também é frequente verificar-se que os seguidores 

são apenas imitadores do líder. Existe também aqui um fator social exterior à escola, 

crianças que em ambientes familiares já se conhecem e frequentam os mesmos 

círculos e continuam o processo dentro da escola. 

 

EU: Achas que as que gostam de ser controladas procuram outras com as mesmas 

características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

PA: Algumas vezes, da mesma forma que acontece com as que gostam de manter o 

controlo. 

 

EU: Será que também as crianças não procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

 

PA: Algumas vezes. 

 

EU: Porque é que dizes isso? 

 

PA: Porque por terem as mesmas características, quase que se acabam por se 

complementar e entender melhor, algumas vezes, sim senhora, isso acontece outras 

vezes, precisamente por terem as mesmas características, desentendem-se. Eu acho é 

que isso depende muito é das características. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em que domina e em quem se submete em situações de conflito? 

 

PA: Às vezes. 

 

EU: Porque é que dizes? 
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PA: Há crianças que têm uma personalidade muito mais dominadora e que de alguma 

forma são líderes, portanto, acho que aí se pode considerar que há realmente uma 

hierarquia, não é porque normalmente aqueles, eu não sei se me estou realmente a 

fazer entender, normalmente os lideres são os modelos não é, e como tal o resto vem 

por ai abaixo, quem é mais amigo, menos amigo, até, é uma escala hierárquica, não 

será muito visível, mas pode acontecer. 

 

EU: Pode-se dizer que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em 

função da aceitação dos outros? 

 

PA: Sim, às vezes. Normalmente existem crianças cujos comportamentos ou atitudes se 

destacam, nem sempre pela via positiva e que estabelecem alguma liderança sobre 

parte ou totalidade do grupo. Muitas vezes, outras crianças acabam por ocupar 

lugares de hierarquia de influencia inferior, pois não conseguem distanciar-se das 

lideres. 

 

EU: E a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com o seu 

autoconceito? Poderá estar relacionada com o seu autoconceito? 

 

PA: Muitas vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

PA: É assim, se uma criança tiver um bom conceito de si própria estabelece muito mais 

facilmente relações com os outros, se for uma criança insegura com falta de 

autoestima, provavelmente terá uma dificuldade maior em estabelecer esse tipo de 

relações, relações positivas não estou a falar em relações de âmbito negativo, nas 

relações que tragam de alguma forma ganhos para uma, para a que se relaciona e 

ganhos para quem se relaciona. 

 Se não houver esse conceito de autoestima e algum conceito positivo de si próprio é 

mais difícil. 

 

EU: E achas que as relações que uma criança estabelece não podem ser o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

 

PA: Muitas vezes. 

 

EU: Porque é que dizes? 

 

PA: Mesmo em termos dos 3 anos uma criança ainda está numa fase muito egocêntrica, 

muito mais dificilmente se relaciona com o outro numa forma mais positiva, muitas 

vezes a socialização, é feita através da agressividade nas primeiras relações com o 

outro, são agressivas, nem sequer são muito positivas, por isso se vê que tem a ver 

com o desenvolvimento cognitivo tem a ver com as características padrão do 

desenvolvimento. 

 

EU: Por falar em agressivo, achas que uma criança cujo comportamento seja considerado 

agressivo tem mais facilidades em se relacionar com outras crianças? 

 

PA: É assim, mais facilidade em relacionar-se, talvez não, mas um comportamento eu não 

digo agressivo, digo demasiado extrovertido e não cumpridor de regras, é às vezes 

essas crianças conseguem ser líderes porque mantêm constantemente uma atitude de 

desafio ao adulto e muitas vezes o nosso papel como educadoras é agarrar nesses 

meninos para conseguir agarrar os outros, de maneira que, não sei se respondi à 

pergunta, mas... 

 

EU: Sim, isso leva-me a que te pergunte se a aceitação ou a rejeição de uma criança por 

parte dos seus pares, está relacionada com o seu comportamento? 
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PA: Às vezes está, porque quando um grupo de crianças já formado apresenta uma 

caracterização baseada em relações com regras consideradas aceitáveis pelo grupo, 

pode acontecer que a chegada de novos elementos ou a mudança de comportamento 

de algum dos seus elementos, provoque uma reação no grupo poderá ser de aceitação 

ou de rejeição. Também as normas sociais de fatores como a higiene, a falta de 

educação poderão ser consideradas como influentes na aceitação e rejeição de 

elementos do grupo. Existe ainda a questão da liderança do grupo, quando há um 

líder influente, ele é muitas vezes determinante na aceitação ou rejeição de crianças 

que chegam de novo ao grupo ou mudam de atitudes. 

 

EU: E achas que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, uma 

criança só escolhe outra criança da sua idade? 

 

PA: Não, às vezes pode acontecer, mas não é muito comum penso eu. 

 

EU: E achas que a idade pode influenciar a escolha do género das outras crianças com que 

se relaciona? 

 

PA: Meninos com meninas, não, algumas vezes. 

 

EU: Não, a idade pode ter influência na escolha do género? 

 

PA: Se o facto de os meninos aos 3 anos se relacionam mais, eu acho que aos 5 anos isso 

é mais notório, não tanto aos 3 e 4.  

 

EU: Então isso, seria algumas vezes? 

 

PA: Sim, sim. 

 

EU: Achas que a idade de uma criança pode influenciar a escolha das suas brincadeiras? 

 

PA: Algumas vezes. 

 

EU: Porque é que dizes? 

 

PA: É assim, à medida que a criança cresce vai crescendo também mais em termos de 

brincadeiras, portanto é natural que as brincadeiras que têm aos 5 anos sejam 

diferentes das que têm aos 3 anos, não é, daí que eu acho que a idade seja um fator 

que algumas vezes pode influenciar. 

 Também o desenvolvimento individual de cada um não é igual ao de outra criança, 

não quer dizer que isto aconteça sempre, pode acontecer algumas vezes. 

 

EU: Numa situação de jogo cooperativo, achas que a idade influencia a escolha das 

crianças na sua formação da equipa? 

 

PA: Normalmente, para escolher quem pertence à sua equipa, não se nota muito a 

influência da faixa etária; isto é as mais velhas também escolhem crianças mais 

novas. No entanto, no decorrer da atividade são as opiniões das mais velhas que 

prevalecem, mesmo que as crianças mais novas estejam ao mesmo nível de 

desempenho. As crianças mais velhas cooperam mais entre si. 

 

EU: Quais são as crianças que na tua opinião, quando estão em dificuldades recorrem ao 

adulto? 

 

PA: Normalmente quem mais recorre à ajuda do adulto em situações de dificuldade, são 

as mais novas porque ainda não conseguem resolver por si próprias os conflitos. Por 

vezes também recorrem às crianças mais velhas e com maior autonomia e 

responsabilidade. 
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EU: Achas que o fator idade tem influência sobre as outras crianças, na escolha de um 

elemento que desempenha o papel de chefe de equipa, numa sessão de Educação 

Física? 

 

PA: Na idade pré-escolar, os fatores que influenciam as escolhas destas crianças nem 

sempre são muito lineares. Pode ser a idade, a simpatia que os elementos do grupo 

tenham por determinado elemento, e este pode ser mais novo ou mais velho. Mas eu 

como educadora tento dar oportunidade a todos de serem o chefe de equipa. 

 

EU: Num contexto de jogo, qual a reação das crianças mais novas quando a sua opinião 

pessoal não é aceite pelas mais velhas? 

 

PA: As crianças mais novas demonstram às vezes, alguma resistência às ordens dos mais 

velhos e ou se queixam aos adultos ou podem tentar agredir os mais velhos. 

 

EU: A idade influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

PA: Não acho que a idade seja um fator determinante no apoio a determinado elemento. 

 

EU: As crianças na realização das atividades propostas pelo educador como o desenho, 

com quem é que tu achas que elas gostam de interagir? 

 

PA: A interação é mais notória entre as crianças de 5 anos, as mais velhas, por vezes 

mesmo em atividades que são propostas. Acontecem quase naturalmente e em 

simultâneo as escolhas das mesmas atividades. É também frequente que as crianças 

mais novas procurem as mais velhas para essa interação e que estas procurem ajudá-

las, ainda que essa ajuda quase sempre se baseie no fazer por elas e não com elas. 

 

EU: Achas que as crianças mais velhas têm atitudes de solidariedade para com os seus 

pares? 

 

PA: Sim, as crianças mais velhas já atingiram uma fase de desenvolvimento que lhes 

permite tirar mais prazer da partilha e ajuda que dão aos outros. Sentem-se 

importantes quando ensinam as outras como se faz. É muito frequente ver as mais 

velhas a escreverem o nome das mais pequenas nos trabalhos, por exemplo. As 

crianças mais novas não agem da mesma forma, pois o que é mais visível é a partilha 

de materiais e não de conhecimentos. 

 

EU: Na tua opinião, em que situação é que as crianças procuram o adulto? 

 

PA: As crianças procuram os adultos por diferentes razões: para que estes as oiçam, lhes 

prestem atenção e admirem os seus trabalhos, para ajudar na negociação de conflitos, 

para conversar ou … normalmente as menos autónomas para que o adulto as ajude 

nas suas produções ou questões práticas para as quais ainda não são autossuficientes, 

por exemplo idas à casa de banho, arrumação de materiais, … 

 

EU: Relativamente ao género da criança, achas que ele influencia as relações que as 

crianças estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com 

meninas e os meninos com meninos? 

 

PA: Em relação aos grupos heterogéneos, muitas vezes ou algumas vezes isso acontece, 

mas sobretudo em relação aos meninos de 5 anos que procuram muitas vezes as 

meninas, ... as meninas procuram meninas para brincar na área da casa, mas em 

determinadas áreas do espaço da sala, não em todas, será mais portanto, talvez na 

garagem, os meninos procuram meninos e na casinha das bonecas em que as meninas 

procuram muitas vezes as meninas, mas isso, eu penso que se nota algumas vezes é 

nos mais velhos. 

 

EU: Então pode-se dizer que o género de uma criança condiciona a escolha das suas 

brincadeiras? 
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PA: Às vezes, porque quando chega ao jardim de infância a criança já trás familiares que 

de alguma forma influenciam as suas escolhas. É frequente ver as meninas brincar na 

casinha e também os meninos, embora desempenhando papéis diferentes. A mesma 

frequência não se aplica ao facto das meninas procurarem a garagem, no entanto isso 

também acontece. Talvez não seja o género masculino ou feminino que condicione as 

brincadeiras, mas sim as vivências, as referencias inerentes a ele que a criança tem 

desde que nasce, ou até antes do nascimento. 

 

EU: Numa equipa de futebol, sendo todos os elementos do mesmo género, achas que 

existem crianças mais privilegiadas em relação a outras, pelo seu desempenho? 

 

PA: As crianças nem sempre demonstram solidariedade por todos os elementos da sua 

equipa e isso vê-se quando pontuam e só festejam com determinados elementos que 

são aqueles que eles mais gostam. Os outros que não recolhem tanta simpatia, podem 

até ter um bom desempenho dentro da equipa mas nunca são valorizados, acabando 

por ir ter com o adulto para que ele consiga dar a volta a essa injustiça. 

 

EU: Achas que a escolha dos espaços do recreio e a maneira como as crianças os utilizam 

é influenciada pelo género? 

 

PA: Cá para mim, os rapazes e as raparigas utilizam os vários espaços embora com 

algumas diferenças. Enquanto as raparigas utilizam o comboio para momentos mais 

calmos, os rapazes privilegiam-no como espaço de construção, quando estão rapazes 

e raparigas juntos, eles começam por liderar, mas com o decorrer do jogo, acabam 

por ter papéis iguais ou semelhantes. Já quando as raparigas vão para as argolas, dão 

mais importância às regras chegando ao ponto de acabar o jogo se alguns elementos 

não as conseguem cumprir. 

 

EU: Achas que o género da criança tem influência na escolha dos brinquedos ou 

equipamentos onde brincam? 

 

PA: Eu acho que as crianças além de procurarem outras do mesmo género procuram 

também brinquedos iguais, que para mim têm interesses iguais. Também acho que 

existem ocasiões em que há crianças que querem fazer parte de um grupo, arranjando 

estratégias para chamar à atenção dos outros, mas os outros não lhes ligam, mas 

também há ocasiões que eles são inseridos no grupo de brincadeira. 

 

EU: O género influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

PA: As crianças da mesma equipa apoiam-se umas às outras e isso não está ligado ao sexo 

da criança. 

 

EU: O género influencia a escolha do outro na formação de pares, na sala de aula? 

 

PA: Os meninos normalmente escolhem meninos para se sentarem perto e as meninas 

escolhem meninas mas depois, interagem uns com os outros independentemente do 

género, umas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso. 

 

EU: Na tua opinião, quais são as crianças, relativamente ao género, que são mais flexíveis 

em termos de partilha de material? 

 

PA: Os comportamentos de partilha e cooperação são normalmente mais frequentes 

quando se trata de meninas o que não quer dizer que os rapazes não tenham também 

estes comportamentos, são é menos frequentes. 

 

EU: Nos comportamentos de entreajuda existe alguma diferença quanto ao género da 

criança? 
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PA: Cá para mim, tanto os rapazes como as raparigas gostam de se ajudar uns aos outros, 

mas o que não quer dizer que essa ajuda seja sempre bem vinda por parte dos outros. 

 

EU: Há diferenciação quanto à curiosidade em relação aos trabalhos dos outros no que se 

refere ao género? 

 

PA: Nem por isso, tanto as meninas como os meninos têm curiosidade em espreitar os 

trabalhos dos seus colegas, e por vezes atrasam os seus próprios trabalhos por 

estarem a espreitar o trabalho dos outros. 

 

EU: Em sala de aula, em que circunstâncias é que as crianças procuram o adulto, tendo 

em conta o género? 

 

PA: As meninas e os meninos gostam de mostrar o que estão a fazer ao adulto, para 

verificar se os trabalhos estão bem feitos. Quando se trata de dúvidas, as meninas 

procuram mais o adulto para as satisfazer, não procurando outras colegas. Os rapazes 

solicitam o adulto para resolver conflitos entre as meninas. 

 

EU: E agora, achas que a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o 

tipo de relações que a criança estabelece com as outras? 

 

PA: Um determinado Jardim de Infância? 

 

EU: Sim. 

 

PA: Pode, pode acontecer dependendo da metodologia e da filosofia educativa do Jardim 

de Infância, portanto, algumas vezes sim. 

 

EU: E as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm comportamentos 

sociais semelhantes? 

 

PA: Às vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

PA: Porque lá está, é a individualidade de cada um, embora a influência exterior seja ou 

parecida ou igual, mas depois há também que contar com o fator da individualidade, 

muitas vezes acontece, outras não. 

 

EU: Poderia-se dizer que as relações que uma criança estabelece são o resultado de 

influência do Jardim de Infância? 

 

PA: Podem ser algumas vezes, é o primeiro grupo social em que a criança se insere, às 

vezes é o primeiro grupo fora do seio familiar e portanto é natural que isso algumas 

vezes possa acontecer mas lá está, também tem muito a ver com o meio familiar, com 

as características individuais de cada um, portanto, há tantos fatores que esse poderá 

ser mais um. 

 

EU: Poderia-se dizer que os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças 

se relacionam? 

 

PA: Algumas vezes os pais tentam escolher as amizades dos filhos, baseados nem sempre 

nas melhores razões. 

 

EU: Agora queria-te perguntar: na tua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator 

que condicione o seu relacionamento com outras crianças? 

 

PA: Às vezes. 
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EU: Porque dizes isso? 

 

PA: Às vezes pela experiência que tenho, também porque há etnias de difícil aceitação 

social no nosso país que é o caso por exemplo dos ciganos, portanto, foi difícil incluir 

uma criança cigana porque têm hábitos de vida diferentes, ou talvez porque nós não 

aceitamos a cultura deles como sendo deles, tentamos é que eles agarrem a nossa 

cultura. 

 

EU: Podia-se dizer que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

 

PA: Muitas vezes, porque as crianças têm tendência a imitar o que observam à sua volta. 

 

EU: Devido a essa situação, a esse exemplo? 

 

PA: Pois. 

 

EU: Na tua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

PA: Sim, é, muitas vezes. 

 

EU: Muitas vezes, porque dizes isso? 

 

PA: Acho que o tal desenvolvimento cognitivo há medida que a criança vai adquirindo 

competências é natural que vá mudando a sua maneira de ser, de estar e de 

relacionamento com os outros. 

 

EU: Agora tu, enquanto Educadora sentes necessidade de formação sobre esta temática, 

sobre as relações interpessoais? 

 

PA: Sempre. 

 

EU: Achas que tiveste bastantes conhecimentos adquiridos na tua formação inicial ou 

através dos complementos, ou ainda há uma lacuna a nível da formação? 

 

 

PA: Tivemos alguns, realmente alguns conhecimentos, alguns; se calhar alguma pré 

disposição para estar despertos para esse tipo de problemática; no entanto, são 

problemáticas muito abrangentes, são influenciadas por inúmeros fatores portanto há 

sempre necessidade de novas formações, se calhar há sempre coisas novas que vão 

surgindo e isso tem que ser uma formação contínua e constante, não quer dizer que eu 

tenha sentido muitas lacunas na altura ou ... houve formação mas a formação deve ser 

contínua. 

 

EU: Queres fazer alguma sugestão sobre esta temática ou algum comentário? 

 

PA: Não me parece que tenha comentários a fazer, acho que está tudo dito. 
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EU: MT tu já és Educadora há alguns anos, não? 

 

MT: Sim, acabei o curso há 23 anos, mas no ano de estágio trabalhei como educadora 

numa IPSS, portanto mais um ano 24. 

 

EU: Como já te deves ter apercebido todos os anos, chegam ao Jardim de Infância da rede 

pública, crianças que começam a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-

Escolar. Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente ou creches, outras 

estiveram em Amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com 

as mães. Muitas dessas crianças são provenientes da localidade e das freguesias 

circundantes. 

 Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos que já frequentaram o Jardim de Infância no 

ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam na mesma rua, 

outras porque os pais eram amigos, outras até já se tinham visto na localidade, mas 

também acontece muitas vezes, muitas não conhecem nenhuma criança. 

 Na tua opinião, o que é que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros 

de brincadeira em detrimento de outros? 

 

MT: Olha, na localidade onde eu trabalho, no concelho, trabalho na sede do concelho, 

portanto só frequentam as crianças do concelho, temos Jardins de Infância nas 

freguesias desse concelho, mas temos uma creche IPSS, portanto normalmente as 

crianças vão aos 4 meses, 5 meses para as creches, a maioria, 90% das crianças 

frequentaram creche, os outros 10% ama ou avó, naturalmente já se conhecem, já 

pertenciam a um grupo, normalmente a localidade também é pequena e já tinham 

alguma, uma certa empatia e algumas já tinham estabelecido algumas relações 

pessoais, afetivas; portanto, não há assim... Há sempre eventualmente os mais 

pequenos, este ano acontece-me isso, dois ou três que entraram, três de dois anos que 

não conhecem mas pronto, estão na fase do egocentrismo, e portanto brincam ainda 

muito sozinhos, durante este primeiro período, ainda não dá para fazer uma avaliação 

muito significativa desses meninos, mas normalmente, quando chegam agora a 

fevereiro, março, já, já, já começam a estabelecer umas relações importantes 

 

EU: E quando chegam à sala crianças vindas de fora, sem raízes nenhumas naquela 

localidade, como é que achas que elas são escolhidas, ou eles escolhem os outros para 

brincar? 

 

MT: Tem muito a ver com os interesses deles, não é?! Por exemplo, ali na zona há a 

tourada é um assunto que lhes interessa muito, as pegas, as touradas e portanto, 

normalmente, e naturalmente os rapazes e algumas “maria-rapaz” que também lá 

juntam-se por esses gostos, por essas temáticas; as raparigas para o cabeleireiro com 

os penteados, pelas áreas, pelas casinhas, e os rapazes pelo tipo de brincadeiras que 

preferem e que gostam. 

 

EU: E achas que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de Infância? 

 

MT: Sim, mantém-se; mantém-se muitas vezes, mantém-se muitas vezes. 

 

EU: Porque é que dizes isso? 

 

MT: Porque eu tenho... eu como sou efetiva naquele Jardim de Infância acompanho 

normalmente os grupos dos 3 anos aos 6 anos, nunca tenho grupos todos novos, todos 

novos, portanto, as crianças de 3 anos, de 4 anos vão seguindo, depois vão entrando 

outras, logicamente, eu vou apreciando ao longo, e mesmo na avaliação que eu faço 

do grupo e das crianças e de cada criança, vou anotando e registando quais são as 

brincadeiras preferidas, qual é o tipo de afetos, qual é as problemáticas, cada criança 

tem as dificuldades de relacionamento e portanto  e vejo e posso observar que há uma 

certa continuação de escolha, das mesmas atividades, brincadeiras, jogos e até 
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atividades.. 

 

EU: Então consideras que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros? 

 

MT: Sim, sim. Utiliza muitas vezes, porque a interação que eles estabelecem nos pequenos 

grupos quando estão a brincar é uma forma de facilitar o conhecimento mútuo. 

 

EU: E achas que uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

 

MT: Também muitas vezes, acho que elas sentem uma certa empatia e sabem aquilo que 

os outros gostam mais, e do que gostam menos, que não gostam de perder ou que não 

gostam de correr tanto e ajustam as brincadeiras de acordo com as necessidades e 

interesses. 

 

EU: Acabas de me responder, porque é que uma criança escolhe as outras que gostam das 

mesmas brincadeiras. 

 

MT: Exatamente, muitas vezes, porque as crianças têm maneiras de ser diferentes e 

escolhem para seus parceiros de brincadeira aqueles que têm os mesmos gostos, 

podendo estes procurar os espaços onde lhes são proporcionadas atividades ou 

brincadeiras mais ativas ou mais calmas. 

 

EU: Ora bem, achas que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que 

gostam de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

 

MT: Isso é uma boa pergunta, porque é assim, eu acho que algumas vezes é assim, mas 

muitas vezes também não é, normalmente eles gostam desse tipo de comportamento 

não é, até há sempre aqueles que gostam de ser líderes; mas por outro lado, também 

gostam de pôr à prova as suas capacidades com os pares, conseguem ter o mesmo 

tipo de comportamento. 

 

EU: Portanto, achas que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

MT: Claro, como eu te respondi é assim, é muitas vezes porque eles gostam dos pares e 

algumas vezes, porque também gostam de controlar os outros, especialmente os mais 

velhos em relação às crianças mais novas. 

 

EU: E achas que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças com 

as mesmas características também para estabelecerem então relações simétricas entre 

si? 

 

MT: Às vezes as crianças que gostam de ser controladas gostam de outras que sejam 

iguais, porque têm as mesmas afinidades, não sentem a pressão da vontade do outro. 

 

EU: Poderia-se dizer que as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

 

MT: Sim, muitas vezes procuram, outras vezes procuram até porque gostam de coisas 

mais fortes, de experiências mais interessantes, mais arriscadas.  

 

EU: E achas que as crianças de idade pré-escolar se estruturam em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em quem se submete em situações de 

conflito? 

 

MT: Algumas vezes é assim, especialmente nas crianças que têm a personalidade mais 

forte ou que gostam de ser líderes, mas na maior parte das vezes, as crianças não, 

acho que não é muito, não é uma fronteira muito grande. 
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EU: Pensas que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em função da 

aceitação dos outros? 

 

MT: Muitas vezes ocupam, porque os outros acham que ele é capaz de fazer isto e então é 

escolhido para isto, aquele não capaz de dizer, mas depois chora quando for dizer, ou 

quando for a apresentação, portanto eles sabem. 

 

EU: Achas que a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com o seu 

autoconceito? 

 

MT: Muitas vezes, muitas vezes elas sabem daquilo que são capazes e sabem daquilo que 

conseguem e que não conseguem e da estruturação que têm de si e do que são 

capazes de fazer. 

 

EU: Também se pode considerar que as relações que uma criança estabelece são o 

resultado do seu desenvolvimento cognitivo? 

 

MT: Sim, muitas vezes, porque no Jardim de Infância há sempre aqueles, no meu Jardim 

de Infância onde trabalho e que sou efetiva já há muitos anos, há sempre aqueles 

grupos das crianças mais velhas, das médias e das mais novas, normalmente eles vão-

se agrupando porque já conseguem fazes isto, e então escolhem uma atividade, 

escolhem os pares que já conseguem fazer, ou para fazer uma atividade de 

matemática ou para fazer um texto, apesar de não se importarem de os outros estarem 

lá, mas se forem eles a organizarem o grupo, se calhar é mesmo isso. 

 

EU: E achas que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem mais 

facilidades em se relacionar com as outras (crianças)? 

 

MT: Não, eu acho que aí é raramente ou algumas vezes, porque é assim, normalmente eles 

apesar de gostarem das brincadeiras em que nós pensamos terem alguma 

agressividade, ás vezes não é, são os comportamentos dentro da própria brincadeira 

não é, o papel que eles ocupam na brincadeira, por exemplo no caso das touradas que 

eu te dizia é tal e qual, se eles são o boi têm que ser agressivos, porque são o boi, não 

é; só o forcado tem de ser submisso portanto, eu acho que nas brincadeiras não há 

muito essa ideia das crianças; agora são agressivos porque são meninos mais 

agressivos e eu felizmente na minha turma não tenho casos assim mesmo de 

agressividade por agressividade, a não ser na brincadeira, há um choque ou isso; não 

consigo dizer assim, não tenho crianças, mas essencialmente eles também não 

gostam, especialmente as crianças dos grupos mais novos. 

 

EU: Achas que a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, está 

relacionada como seu comportamento? 

 

MT: Muitas vezes, muitas vezes está se eles são mais bruscos, porque se eles são mais 

bruscos os outros .... portanto, muitas vezes não fazem parte do grupo, ou até têm 

medo de integrar o grupo por alguma, uma atitude menos, especialmente os mais 

pequeninos. 

 

EU: E achas que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, uma 

criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

MT: Algumas vezes é assim, mas por vezes, não é assim; são mais escolhidos, como te 

disse, pelos interesses, pelas capacidades e a idade no Jardim de Infância, 

especialmente nestes grupos heterogéneos não se nota muito porque temos meninos 

de quatro anos que têm um desenvolvimento cognitivo muito parecido com os de 

cinco, tenho três este ano que acompanham muito bem o grupo de quatro anos e tal, 

portanto tem mais a ver com as capacidades e as competências que eles já têm. 
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EU: Consideras que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona? 

 

MT: Raramente, não acho que isso seja essencial. 

 

EU: Porque é que dizes isso? 

 

MT: Porque acho que é assim, como te disse tem a ver com os interesses, a idade pode ser 

uma criança de 3 anos, como eu tenho, que tem muito interesse pela biblioteca, pela 

leitura e pelos livros e um de 5 que tenho, escolhe claro que se eu tenho outras 

também de 3 anos que gostam muito de brincar e ainda estão na fase de brincar, de 

explorar, os outros não as vão procurar. 

 

EU: Consideras que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

 

MT: Muitas vezes, porque isso, também a escolha das brincadeiras tem a ver com a 

capacidade de concentração e o interesse dos 5/6 anos são uns, o interesse dos 4 são 

outros e dos 3 são outros. 

 

EU: Na tua opinião, quais são as crianças que em situação de jogo associativo recorrem ao 

adulto? 

 

MT: Normalmente quem recorre ao adulto quando não conseguem resolver determinada 

situação são as crianças mais novas, porque os mais velhos normalmente não lhes 

prestam grande atenção. 

 

EU: Achas que a idade interfere na partilha de brinquedos? 

 

MT: A idade nem sempre influencia a partilha dos brinquedos, às vezes são os mais velhos 

que oferecem aos mais velhos e outras vezes o contrário, mas isto não quer dizer que 

aceitem sempre. 

 

EU: Na tua opinião, em que situação é que as crianças procuram o adulto? 

 

 

MT: As crianças de qualquer idade só recorrem ao adulto quando não conseguem resolver 

as situações sozinhas; no entanto, são normalmente as mais novas que mais procuram 

o apoio do adulto, quando não têm a atenção das mais velhas. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças mais velhas que atitudes adotam em relação ao não 

cumprimento de regras de jogo em sessões de educação física? 

 

MT: As crianças mais velhas têm tendência a supervisionarem as crianças mais novas no 

cumprimento das regras; muitas vezes repetindo o que ouviram por parte do adulto. 

Podem também corrigir os próprios colegas da mesma idade, se os virem alterar 

algumas orientações que foram dadas por mim. 

 

EU: A idade influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

MT: Eu acho que a idade não está diretamente relacionada com o apoio que a equipa dá ao 

elemento que está em jogo, tem mais a ver com o querer que o outro chegue ao fim, o 

mais depressa, porque isso influencia no resultado do jogo, no posicionamento da 

equipa em relação a outras. 

 

EU: Mediante um estímulo como o desenho, achas que as crianças se servem dele para 

começarem um diálogo? E isso parte das mais velhas ou das mais novas? 

 

MT: Eu acho que isso tanto pode começar com as mais velhas como com as mais novas e 

o estímulo utilizado pode surtir efeito ou o interlocutor pode ficar indiferente, 

continuar a fazer o que estava a fazer sem ligar ao outro, ou elogiam-nas mas também 
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já vi criticarem o que fizeram. 

 

EU: Em que situações é que as crianças recorrem ao adulto, tendo em conta a idade? 

 

MT: Eu acho que tanto as mais novas como as mais velhas recorrem ao adulto quando 

estão em dificuldades para acabarem uma tarefa, mas também para pedirem a sua 

aprovação quanto aos trabalhos realizados. As mais velhas também, por vezes, 

recorrem ao adulto quando as mais novas quebram as regras da sala. 

 

EU: E quanto ao género, achas que ele influencia as relações que as crianças estabelecem 

entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os meninos 

com os meninos? 

 

MT: Muitas vezes é assim, porque as brincadeiras que escolhem, especialmente na reunião 

de conselho têm que referir sempre, são condições específicas, é diferente se calhar 

de outro local, cada um é um, os contextos são diferentes, acho que é assim; os 

meninos ainda acham, muitos meninos ainda acham que ir à casinha das bonecas é, 

no ano passado fizemos um trabalho muito interessante sobre isso, pôr o avental é 

uma coisa que é de meninas e fazer uns totós no cabelo que é de meninas e brincar 

com carros que é de meninos. Este ano, por acaso, apesar de me ter dado muito 

trabalho, surtiu efeito este ano, os meninos iam fazer bolos a fingir para a casinha e 

tal; e este ano tenho meninos que querem fazer totós e que querem pôr rolos, 

portanto, mas também vem muito da parte da educação da família. 

 

EU: Consideras que o género então de uma criança condiciona a escolha das suas 

brincadeiras? 

 

MT: Sim, condiciona de certo forma, muitas vezes condiciona. 

 

EU: Achas que há diferenças entre as crianças, quanto ao seu género, no que se refere ao 

estado de conservação dos brinquedos? 

 

MT: Eu acho que os rapazes têm mais tendência para danificarem os seus brinquedos 

devido ao tipo de brincadeiras que têm, mais violentas. As raparigas são normalmente 

mais cuidadosas e têm muita tendência para fiscalizar os outros, acusando-os quando 

estragam os brinquedos, indo às vezes, fazer queixa a outras raparigas, só que o que 

acontece é que nem sempre são ouvidas. 

 

EU: Achas que podemos associar o jogo de espectador a algum género? 

 

MT: Não, porque tanto no género feminino como no género masculino existem situações 

em que a criança assume o papel de espectador, observando as brincadeiras das 

outras crianças tanto do género masculino como do género feminino. Esta observação 

pode ser só para perceber as regras do jogo que os outros estão a fazer, mas também 

pode ser uma maneira de estar seguro quando quiser fazer parte desse mesmo jogo. 

Se um rapaz não consegue ser aceite recorre à ajuda do adulto. 

 

EU: Achas que os brinquedos podem influenciar na escolha dos pares, quanto ao género? 

 

MT: Os brinquedos podem ser um fator relevante para que a criança escolha outra para 

brincar, independentemente do género. Mas por outro lado, se uma criança do género 

feminino vir um brinquedo que lhe agrade noutra criança do mesmo género, pode 

tentar retirá-lo, mas se não tiver êxito não força a situação e vai-se embora; no 

entanto, às vezes, consegue a solidariedade de outra criança do mesmo género para 

obter esse mesmo brinquedo, tendo a que ficou prejudicada procurado a ajuda do 

adulto. 

 

EU: A escolha do mediador de um conflito é influenciada pelo género da criança que se 

sente agredida? 
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MT: Nem sempre o género é relevante nestas situações, as crianças do género masculino 

podem estar a brincar umas com as outras e podem não ter uma relação de amizade 

muito próxima, só interesses como membros da mesma equipa. As raparigas quando 

se agridem entre si, a vítima procura um grupo misto para se sentir segura perante a 

agressora ou procura o adulto com o mesmo fim. 

 

EU: Achas que a resolução de problemas está diretamente relacionada com o género? 

 

MT: Pode estar, normalmente as crianças do género masculino tentam sozinhas arranjar os 

brinquedos que não estão em condições de brincar, as raparigas optam pela via mais 

fácil e recorrem ao adulto, nestas situações. 

 

EU: Achas que a exigência quanto ao cumprimento de regras em situação de educação 

física, está relacionada com o género? 

 

MT: Não necessariamente, quando estamos a realizar uma atividade de educação física, 

tanto os rapazes como as raparigas, estão atentos a quem cumpre ou não as regras 

pré-estabelecidas. Quando algum elemento, seja rapaz ou rapariga, tenta contornar 

alguma regra, há sempre um elemento, principalmente do género masculino, que o 

põe no lugar. 

 

EU: O género influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

MT: Não acho que o apoio a uma criança de uma equipa, esteja relacionado com o género 

a que esse elemento pertence, tem a ver muito mais com a necessidade de 

incentivarem aquele elemento tenha uma boa prestação, para que a equipa fique bem 

classificada. 

 

EU: Achas que as atitudes de afirmação estão relacionadas com o género? 

 

MT: Podem estar, normalmente os rapazes e as raparigas demonstram uma certa rivalidade 

entre si, tentando demonstrar a sua superioridade no que se refere ao tamanho, à 

qualidade dos trabalhos realizados e até nos materiais e escolha dos materiais que 

estão a ser utilizados por outras crianças, mas eu acho que essa rivalidade termina 

entre eles com brincadeiras ou jogos que eles inventam, para atenuarem esse clima de 

rivalidade. 

 

EU: Achas que há diferenciação entre os géneros, nas formas de interação entre eles? 

 

MT: As diferenças não são muito relevantes entre os dois géneros e podem-se mostrar a 

diferentes níveis, pode ser só estabelecendo diálogos, mostrando os seus trabalhos, 

incentivando os outros a completarem as suas produções com alguns elementos ou 

pode também ser na ajuda a arrumar o material ou a conseguirem o material para 

fazerem uma determinada atividade. 

 

EU: Em sala de aula, em que circunstâncias é que as crianças procuram o adulto, tendo 

em conta o género? 

 

MT: As crianças durante as atividades na sala recorrem muitas vezes ao adulto e isso é 

indiferente, quer sejam rapazes ou raparigas. Normalmente pretendem que o adulto as 

auxilie em atividades de que não estão muito seguras ou que confirme que aquilo que 

já fizeram está correto; por outro lado, também podem pretender que o adulto aprove 

as suas produções e dê a atividade como concluída para que possam passar a outra. 

No cumprimento das regras, o adulto também serve aqui como supervisor, como 

aquele que faz cumprir as regras. 

 

EU: E achas que a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo de 

relações que a criança estabelece com as outras? 

 

MT: Eu acho que sim, acho que muitas vezes é assim, não tem muito a ver com o Jardim 
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de Infância mas tem a ver com a Educadora e com o trabalho que ela desenvolve, 

porque também depende dos projetos que ela desenvolve, como te acabei de dizer, 

achei que isso era um problema da sala, um pequeno problema, daqueles problemas 

que partimos para um projeto, então desenvolvi um projeto foi os bebés não virem 

numa cegonha e para vermos que podia ser um menino ou uma menina e vimos que 

não faz mal nenhum irmos para a cozinha e vimos que não faz mal nenhum por se 

calhar o que eles veem mais é isso, acho que muitas vezes tem a ver com a Educadora 

ou com os adultos que eles se relacionam e não o Jardim de Infância, apesar de cada 

Educadora ter um projeto, vai estabelecer umas determinadas atividades que queira 

resolver determinado tipo de problemática, numa sala é uma coisa, somos 3 salas, 

noutra sala será outra. 

 

EU: Consideras então que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

 

MT: Sim, tendo em conta que a área do desenvolvimento da formação pessoal e social é 

uma área que é sempre contemplada na minha sala no primeiro período letivo, 

portanto as regras que estabelecem e todo o trabalho que se desenvolve é na base de 

rotinas e regras que são da sala, mas também são de todos, mas que essencialmente 

tentam responder e tentam minorar os problemas existentes nas relações entre as 

crianças e os adultos por isso, acho que ao longo, depois dos 3 anos, porque quase 

todos passam por lá 3 anos, quando chegam ao fim o comportamento social 

aproxima-se, não quer dizer que seja semelhante totalmente, muitas vezes aproxima-

se e realmente é verdade porque ainda, vou-te contar aqui um à parte que é 

engraçado, ainda ontem foi uma mãe que foi buscar a avaliação do menino que é 

nossa colega do 1º Ciclo e foi com o filho a outra escola perto da minha, aí a uns 

10Km’s e a colega, nossa colega Educadora, o menino estava a falar com ela e ela 

disse, vou apostar, a tua educadora é fulana, porque tem a ver com os adultos, é 

porque é que sabe? Porque estou a ver as perguntas que faço e como tu respondes, 

portanto tem a ver também com o tipo de trabalho que se desenvolve que ela 

conhece, e pronto viu se calhar por qualquer motivo, não é. 

 

EU: Mas isso acontece, as pessoas já identificam quem é a educadora com quem a criança 

está. 

 

MT: Exatamente pela pessoa que está, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais 

brincalhona, uma pessoa que brinca mais com eles e põe-se ao nível deles, por outro 

lado, também às vezes sou um bocado exigente, mas na maior parte dos casos, e é 

engraçado que esse episódio que é capaz de retratar alguma coisa em relação a esse 

comportamento. 

 

EU: Então consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado da 

influência do Jardim de Infância? 

 

MT: Sim, do Jardim de infância, muitas vezes, dos adultos portanto Jardim de Infância em 

si, não do Jardim de Infância físico, mas do contexto do Jardim de Infância sim, 

muitas vezes. 

 

EU: E na tua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

MT: Algumas vezes influenciam pela proximidade geográfica da criança, da rua ou 

vizinhança, mas na minha sala até este ano não se verifica isso, porque eu tenho 

meninos de outras culturas, meninos de necessidades educativas especiais e tem-se 

visto realmente um interesse pelos pais enorme, na formação dos meninos em relação 

a atitudes mais adequadas em relação dos pais para os pais e dos alunos para os 

alunos, portanto tem havido um esforço muito grande de todos. 

 

EU: E na tua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças? 
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MT: Como respondi, aí as etnias se formos relacionar com a etnia cigana que é um caso 

muito presente na nossa escola é, escola é verdade que é um fator que condiciona, 

muitas vezes, quase sempre. Se formos a ver em relação a outras etnias tendo em 

conta culturas, como eu te disse, tenho crianças romenas, não, acho que não porque 

os comportamentos e cultura é muito semelhante à nossa e até os próprios pais, são 

pais muito interessados pela educação no Jardim de Infância e os outros encarregados 

de educação acham isso. Em relação à etnia cigana, nós queremos integrá-los mas 

eles não se querem e entretanto os pais têm sempre muito mais relutância pela 

cultura, eu acho muito natural, não é. 

 

EU: Então pode-se considerar que as relações que uma criança estabelece são o resultado 

de uma influência cultural? 

 

 

MT: Muitas vezes, pois a criança está inserida numa sociedade com uma determinada 

cultura que tem regras próprias, tradições próprias que influenciam o quotidiano de 

todas as pessoas à volta da criança e dela própria, por isso é natural que escolha 

parceiros com as mesmas vivências. 

 

EU: Na tua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

MT: Muitas vezes é o resultado porque se as crianças não tiverem formação, se não 

tiverem determinadas competências desenvolvidas em casa e na escola, não 

conseguimos fazer nada, o que se passa por exemplo com o estigma de etnia cigana, 

nós fazemos um trabalho ali de higiene pessoal, eles não fazem nada, os outros 

meninos não os aceitam, eu não posso obrigar uma criança a sentar-se ao pé de uma 

criança que não dá banho, se acabei de dizer que todos os dias tomamos banho, 

lavamos os dentes, tás a ver é um contrassenso, exatamente. 

 

EU: Sentes necessidade de formação sobre esta temática, sobre as relações interpessoais 

entre crianças de idade pré-escolar? 

 

MT: Olha eu pessoalmente, acho que não sinto muita necessidade porque tenho tido uma 

experiência numa mesma escola, mas muito vasta com crianças muito diferentes, de 

meios sociais muito diferentes, apesar de ser sempre bem vinda, quando há alguma 

eu vou porque nunca sabemos tudo, longe disso, mas acho que há áreas em que tenho 

mais necessidade ou mais dúvidas, não dificuldade mas tenho mais dúvidas. 

 

EU: Tiveste bastante formação sobre este assunto na tua formação inicial ou através dos 

complementos? 

 

MT: Na formação inicial, eu tirei o curso numa escola diferente, numa escola particular, 

na Escola Superior de Educação João de Deus; nessa altura não era escola superior de 

educação e portanto, ao contrário se calhar, de escolas de formação normal, era uma 

escola já muito virada para o futuro e com um projeto muito diferente a nível 

internacional e tivemos alguma formação, não diria muita, mas tivemos alguma 

formação. No complemento foi alguma coisa falada sobre isso e também foi 

importante porque já passaram muitos anos e até o nosso próprio relacionamento 

entre colegas acho que favoreceu muito isso e também a troca de experiências é 

sempre enriquecedora, aqui, daqui a 5 anos, daqui a 10, a 20. 

 

EU: Queres fazer alguma sugestão ou fazer algum comentário sobre esta temática? 

 

MT: Não, acho que é interessante a temática das relações interpessoais hoje em dia, tendo 

em conta a multiculturalidade que nós temos acho que é uma temática muito 

interessante e que as pessoas deviam ter muito em atenção, porque não se passa na 

minha escola, mas eu tenho conhecimento de muitas escolas e não estou a falar em 

etnia cigana porque é uma etnia muito específica em que os meninos são muito 
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excluídos, é pela experiência que eu tenho dos meninos que eu tenho 25% dos alunos 

são estrangeiros e temos sempre um trabalho com os pais e os alunos no sentido de 

não se notar isso, quer pela barreira da cultura quer pela barreira da língua, 

promovendo alguns encontros, alguns interesses em relação à culinária, às musicas, 

às danças e tentando integrar os meninos em todas as atividades, e os pais que são 

sempre pais muito preocupados com a educação, mas acho que é de pensarmos que 

as nossas turmas são cada vez mais heterogéneas em termos culturais e temos de ter 

muito em conta e muito cuidado e dar algumas sugestões e mostras algum interesse 

pelos outros pais que nós estamos numa sociedade multicultural e cada vez mais 

temos mais estrangeiros e eu comecei por um ou dois, já tenho cinco, se calhar para o 

ano vou ter sete ou oito e se calhar vou ter que me adaptar e também fazer alguma 

formação quer na formação pessoal e social quer na língua que tive que aprender 

quando eles entraram há dois anos, tive que aprender as noções básicas do romeno, 

aquelas noções das rotinas das avd, isso tive que aprender. 

 

EU: “AVD’s” O que é isso? 

 

MT: Atividades da Vida Diária. Tivemos que aprender o que é fazer xi-xi, tenho fome, 

tenho sede, tenho frio, tenho calor, arranjei um pequeno dicionário em encontros com 

os pais, isso faz parte do nosso interesse pelos meninos que não sabiam dizer uma 

palavra de português. Eles vieram para cá há um ano, não sabiam dizer uma palavra 

em português, agora se tu ouvires os meninos , dois deles que vão para o 1ºCiclo 

falam corretamente o português. Há uma que nem notas que ela é romena e os pais 

também. Os pais estudam, pedem listas de palavras, levam para casa com imagens, 

portanto é um trabalho muito interessante que também é da formação pessoal e social 

e das relações, porque se os pais estiverem contentes e compreenderem o trabalho do 

Jardim de Infância e souberem o que se passa, os pais são muito presentes, também 

acho que funciona muito melhor quer com os portugueses quer com os estrangeiros. 
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EU: Já és educadora há alguns anos? 

 

TR: Sim, já há 22 

 

EU: Todos os anos, chegam ao Jardim de Infância da rede pública, crianças que começam 

a frequentar pela primeira vez uma instituição Pré-Escolar. 

 Muitas dessas crianças frequentaram anteriormente creches, outras estiveram em 

amas, outras ficaram ao cuidado de avós ou familiares e algumas com as mães. Essas 

crianças são provenientes da localidade e das freguesias circundantes. 

 Essas crianças que vêm frequentar pela primeira vez uma sala de Jardim de Infância 

são inseridas em grupos heterogéneos de crianças que já frequentaram o Jardim de 

Infância no ano letivo anterior. Algumas já se conheciam ou porque moravam na 

mesma rua, outras porque os pais eram amigos, outras já se tinham visto na 

localidade, mas muitas não conhecem nenhuma criança. 

 Na tua opinião, o que é que será que leva as crianças a escolherem os seus parceiros 

de brincadeira em detrimento de outros? 

 

TR: Olha, normalmente eles vão muito, no meu caso daquilo que eu conheço lá das 

crianças que eu lá tenho, vão muito pela idade, mas também pode haver outras 

situações, por exemplo proximidade da habitação ou amizade de família, mas 

normalmente uma vez que no recinto há o Pré-Escolar e o 1ºCiclo, normalmente os 

do Pré-Escolar procuram-se uns aos outros, apesar de os outros lá estarem. 

 

EU: E consideras que essa escolha se mantém ao longo da frequência do Jardim de 

Infância? 

 

TR: Sim, algumas vezes ou até muitas. 

 

EU: Sim, porquê? 

 

TR: Porque no meio onde elas vivem, elas como fazem um percurso de 3 anos todas 

juntas, é natural que se procurem; portanto, algumas vezes ou muitas vezes. 

 

EU: Consideras que a criança utiliza o brincar como um meio de conhecimento dos 

outros? 

 

TR: Sim, algumas vezes sim. 

 

EU: Porquê? 

 

TR: Porque é através da brincadeira que a criança se conhece uma à outra e depois 

começa a optar se quer aquela brincadeira, se quer aquele colega ou não. 

 

EU: E na tua opinião, uma criança conhece as outras pelas emoções e afetos vivenciados 

através do brincar? 

 

TR: Muitas vezes, penso que sim, porque é através do brincar que elas exteriorizam as 

emoções. 

 

EU: Achas que uma criança escolhe outras que gostem das mesmas brincadeiras? 

 

TR: Muitas vezes sim. 

 

EU: Porquê? 

 

TR: Porque com aquele que eles mais se identificam e se se identificam com um grupinho 

que está a fazer aquela brincadeira então que eles até gostam, é para lá que eles vão, 

portanto identificam-se. 
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EU: Consideras que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras que gostam 

de ser controladas, para estabelecerem relações complementares? 

 

TR: Algumas vezes acontece, sim senhora. 

 

EU: Porquê? 

 

TR: Sim até para se imporem, e serem os heróis e tomarem o controle da situação, porque 

há sempre o controlado e o que controla. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ter o controlo procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

TR: Talvez raramente, porque quem gosta de controlar não gosta de ser controlado. 

 

EU: Consideras que as crianças que gostam de ser controladas procuram outras crianças 

com as mesmas características para estabelecerem relações simétricas entre si? 

 

TR: Digo o mesmo que disse para a pergunta anterior. Algumas vezes isso acontece, sim, 

se calhar até muitas vezes, porque é o que eu te disse há bocado, quem controla não 

gosta de ser controlado e quem gosta de ser controlado não controla, por isso 

precisamente. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças procuram outras com as mesmas características de 

personalidade? 

 

TR: Também acontece muitas vezes isso, identificarem-se pela personalidade. 

 

EU: Na sua opinião, as crianças de idade pré-escolar estruturam-se em hierarquias de 

domínio, com base em quem domina e em que se submete em situações de conflito? 

 

TR: Algumas vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

TR: Eu acho que sim, porque esse domínio acontece porque realmente há as crianças que 

controlam e as que são controladas e aquele que controla gosta de dominar e o que é 

controlado gosta que exerçam esse domínio sobre ele, são personalidades diferentes 

embora aconteça por exemplo que o que controla goste sempre de controlar e isso se 

processe sempre, às vezes há situações que se invertem mas... 

 

EU: Mas consideras que nas hierarquias de domínio, as crianças ocupam um lugar em 

função da aceitação dos outros? 

 

TR: Sim, algumas vezes. 

 

EU: Porquê? 

 

TR: Porque se já há uma hierarquia há uma, em termos grosseiros, há uma classe 

dominante, que exerce esse domínio, eu já presenciei essas coisas e depois ocupam 

um lugar em função da aceitação dos outros, claro que tem mesmo que ser, porque se 

é uma hierarquia e se os outros os aceitam, eles têm que ocupar um lugar nessa 

hierarquia, já que há hierarquia tem que haver aceitação ou não e se há aceitação é 

porque a hierarquia aceita. 

 

EU: Na sua opinião, a aceitação de uma criança por parte dos outros está relacionada com 

o seu autoconceito? 
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TR: Algumas vezes isso acontece porque há crianças que têm um autoconceito e há 

crianças que sabem que o outro é mais dominante do que ela e então por vezes 

acomodam-se, acomodam-se também ou não, cá está algumas vezes; umas vezes 

acomodam-se porque é melhor ser dominado, não há tanto problema; outras vezes 

revoltam-se e tentam inverter as posições. 

 

EU: Na sua opinião, as relações que uma criança estabelece são o resultado do seu 

desenvolvimento cognitivo? 

 

TR: Naquilo que eu conheço concretamente, raramente interferiu, porque já tive crianças 

com problemas na sala e foram sempre bem aceites pelo outro e depende da 

deficiência é que há deficiências que já são cognitivas por elas próprias. Agora se se 

tratar de uma deficiência motora que é isso que eu normalmente tenho tido mais, 

deficientes motores, já tive meninas que não andavam, outros a nível da oralidade 

que não falavam nem ouviam, nesses casos normalmente o desenvolvimento 

cognitivo, não se punha muito, principalmente numa que é deficiente motora, não 

quer dizer que o seu nível cognitivo não esteja bastante avançado ou até mais 

avançado do que o de outras crianças. Portanto acho que nem sempre é resultante do 

desenvolvimento cognitivo que as relações se processam. 

 

EU: Consideras que uma criança cujo comportamento seja considerado agressivo tem 

mais facilidades em se relacionar com as outras crianças? 

 

TR: Não, acho que não, raramente. 

 

EU: Porque ... 

 

TR: Se é muito agressiva é sinal que maltrata as outras crianças e as outras crianças por 

vezes, tendem é a afastar-se de comportamento porque chegam a um ponto que não 

aguentam. 

 

EU: Na sua opinião, a aceitação ou a rejeição de uma criança por parte dos seus pares, 

está relacionada com o seu comportamento? 

 

TR: Muitas vezes sim, muitas vezes, cá está!; dependendo do comportamento, se for uma 

criança que é passiva demais também pode ser “rejeitada” pelas outras, como quando 

é com um que tem um comportamento completamente agressivo, é igual, a rejeição 

tanto se dá com o muito agressivo ou com o parado demais. 

 

EU: Consideras que a idade pode ter alguma influência nas escolhas da criança; ou seja, 

uma criança só escolhe outras crianças da sua idade? 

 

TR: Nem sempre, só algumas vezes pode ter influência. Normalmente, daquilo que eu 

conheço dos grupos que eu tenho tido, a idade conta muito, mas há crianças também 

que até a gente nota isso no recreio, porque é um primo, porque é um familiar, 

mesmo sendo 2 ou 3 anos mais velho a criança procura-o e gosta muito da 

companhia, portanto, nem sempre a idade ... 

 A idade tem influencia muitas vezes, mas também pode haver algumas vezes em que 

isso não se efetue, não se processe. 

 

EU: Consideras que a idade de uma criança influencia a escolha do género das outras 

crianças com quem se relaciona? 

 

TR: Não, raramente. 

 

EU: Porque ... 
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TR: Porque as crianças na idade em que estão, da idade em que estamos a falar não vêm 

muito o sexo como uma interferência, só salvo raras exceções em que as meninas só 

brincam com bonecas e os meninos só com carrinhos, mas normalmente, numa 

situação normal, eles procuram-se, os sexos misturam-se, não é o género que vai 

influenciar, ter este amigo ou aquela amiga. 

 

EU: Consideras que a idade de uma criança influencia a escolha das suas brincadeiras? 

 

TR: Claro, muitas vezes, porquê?! Porque há medida que a criança vai tendo mais idade, 

claro que as suas brincadeiras vão sendo também um bocadinho diferentes, os 

interesses vão sendo outros e consoante a idade assim o interesse por determinada 

escolha. 

 

EU: Na tua opinião, quais são as crianças que em situação de jogo associativo recorrem ao 

adulto? 

 

TR: Os mais velhos quase sempre tentam impor a sua vontade aos mais novos e não os 

ouvem por isso, estes às vezes pedem a ajuda do adulto para se imporem e que os 

aceitem. 

 

EU: Achas que a idade interfere na partilha de brinquedos? 

 

TR: A partilha dos brinquedos, não acho que esteja relacionada com a idade, essas trocas 

podem fazer-se entre idades diferentes, ou na mesma idade, mas estas ofertas podem 

ser recusadas assim como aceites. 

 

EU: Na tua opinião, em que situação é que as crianças procuram o adulto? 

 

TR: Eu acho que tanto as crianças mais velhas como as crianças mais novas tentam 

sempre desembaraçar-se sozinhas e é para isso que nós trabalhamos, para que elas 

sejam autónomas; no entanto pode haver ocasiões em que o conflito entre elas chegue 

a um impasse e precisam da intervenção do adulto. 

 

EU: Na tua opinião, as crianças mais velhas que atitudes adotam em relação ao não 

cumprimento de regras de jogo em sessões de educação física? 

 

TR: Na expressão motora e depois do adulto explicar as regras do jogo, as crianças mais 

velhas tentam ajudar as mais novas no cumprimento das regras, isto não quer dizer 

que as mais velhas cumpram sempre à risca o que lhes foi pedido, pois às vezes 

também se corrigem umas às outras. 

 

EU: A idade influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

TR: As crianças não apoiam os seus colegas de equipa em função da idade de cada um, 

mas sim pelo facto de pertencerem à mesma equipa e pelo interesse que têm em ficar 

bem classificados em relação aos adversários. 

 

EU: Mediante um estímulo como o desenho, achas que as crianças se servem dele para 

começarem um diálogo? E isso parte das mais velhas ou das mais novas? 

 

TR: Acho que esses tipos de situações podem acontecer tendo um ponto de partida nos 

mais velhos mas também pode acontecer com os mais novos. A reação que cada um 

tem mediante o pedido do outro difere consoante a disposição do momento. 

 

EU: Em que situações é que as crianças recorrem ao adulto, tendo em conta a idade? 

 

TR: Todas as crianças recorrem ao adulto quando querem ultrapassar algumas 

dificuldades em relação ao que estão a realizar; por outro lado, também gostam de 

mostrar as suas produções e procuram junto deste algum louvor em relação ao 
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trabalho que estão a fazer. As mais velhas por vezes, gostam de imitar o adulto na 

supervisão das mais novas; no entanto, quando não conseguem resolver as coisas 

sozinhas, vão fazer queixinhas ao adulto do incumprimento por parte das mais novas, 

das regras estabelecidas na sala. 

 

EU: Quanto ao género, na sua opinião ele influencia as relações que as crianças 

estabelecem entre si; ou seja, será que as meninas só se relacionam com meninas e os 

meninos com os meninos?  

 

TR: Não, praticamente naquilo que eu conheço nunca, não quer dizer que isso não 

aconteça cá está, em fases pontuais. Ou de o menino se chatear porque sai da 

garagem porque agora os meninos é que brincam na garagem, mas não, porque as 

salas até estão adequadas a estarem aonde eles quiserem e irem livremente para onde 

quiserem, portanto raramente, ou quase nunca isso acontece, eu estou a referir-me 

sempre à minha pessoa, aquilo que vivencio, não quer dizer que noutra realidade ali 

ao lado seja a mesma coisa e normalmente quando há uma situação em que a gente a 

vê que o menino ou menina estão a interferir por causa do género, aí nós também 

atuamos e nos dias de hoje, normalmente tanto vês o rapazinho a pôr a mesa e as 

meninas a chegarem do trabalho como vês o oposto, precisamente o contrário. 

 

EU: Considera que o género de uma criança condiciona a escolha das suas brincadeiras? 

 

TR: Algumas vezes sim, algumas vezes, algumas vezes, mas olha o que é o que te disse 

aqui atrás, pode condicionar depende do dia em que o menino está ou que não está. 

Nesse dia, o menino pode não lhe apetecer ir brincar com bonecas e nos outros dias 

anteriores ter brincado os dias inteiros com bonecas, mas não condiciona a escolha 

das suas brincadeiras, eu estou falando por mim, não estou falando no geral, das 

filosofias que cada um preconiza, é por mim que eu estou a falar. 

 

EU: Achas que há diferenças entre as crianças, quanto ao seu género, no que se refere ao 

estado de conservação dos brinquedos? 

 

TR: As raparigas são mais calmas nas suas brincadeiras e por isso não há tanta tendência 

de danificarem os brinquedos. Normalmente, quando se apercebem que os rapazes 

danificaram alguma coisa, vão chamar à atenção das outras raparigas embora possa 

acontecer não serem atendidas nas suas queixas. Os rapazes quando danificam alguns 

objetos ignoram e continuam a brincar. 

 

EU: Achas que podemos associar o jogo de espectador a algum género? 

 

TR: Não acho que o jogo de espectador esteja associado a algum género em particular, 

tanto os rapazes como as raparigas passam por situações em que estão só a observar 

as brincadeiras dos outros. Esta observação por vezes, tem como objetivo o apreender 

as regras do jogo para estar seguro quando tentar integrar esse mesmo jogo. A 

tentativa de integração nem sempre é bem sucedida pelos rapazes, nesses casos o 

adulto tem um papel importante, pois é a ele que a criança recorre a pedir ajuda. 

 

EU: Achas que os brinquedos podem influenciar na escolha dos pares, quanto ao género? 

 

TR: Nem sempre o género influencia a escolha do par, neste caso é mais o brinquedo que 

tem esse papel. Uma criança independentemente do género, que queira brincar com 

uma determinada criança, tenta aproximar-se com um brinquedo semelhante de modo 

a integrar-se na brincadeira. As raparigas, por vezes tentam retirar brinquedos às suas 

colegas no que são ajudadas por outras do mesmo género. Se não conseguem os seus 

intentos, há rapazes que interferem como mediadores tomando o partido daquelas que 

ainda não tinham tido a oportunidade de utilizarem esse mesmo brinquedo. 

 

EU: A escolha do mediador de um conflito é influenciada pelo género da criança que se 

sente agredida? 
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TR: As relações entre as crianças do género feminino que estão a brincar em grupo, por 

vezes podem alterar-se e levar a que um dos elementos seja agredido, nestes casos 

procuram a ajuda ou a proteção de um grupo heterogéneo ou então recorrem ao 

adulto. Por outro lado, os rapazes nem sempre privilegiam os laços de amizade para 

formarem grupos de brincadeira, o que não quer dizer que a brincadeira não decorra 

normalmente, pois têm os mesmos interesses. 

 

EU: Achas que a resolução de problemas está diretamente relacionada com o género? 

 

TR: Nota-se alguma diferença entre as crianças do género feminino e masculino no que 

diz respeito à resolução de alguns problemas que surgem durante a brincadeira, pois 

as meninas recorrem muito mais frequentemente ao adulto para que este solucione os 

problemas que vão surgindo, tanto no que diz respeito a consertar alguns brinquedos 

bem como noutras situações como a mediação de conflitos.  

 

EU: Achas que a exigência quanto ao cumprimento de regras em situação de educação 

física, está relacionada com o género? 

 

TR: O cumprimento das regras no decorrer de um jogo depende principalmente não do 

género, mas sim da apreensão dessas mesmas regras pelos elementos da equipa. 

Aqueles que melhor as conhecem, sejam rapazes ou raparigas, fazem-nas cumprir 

pelos outros elementos do grupo, independente do género. O que acontece é que os 

rapazes mostram-se mais atentos a quem não cumpre as regras. 

 

EU: O género influencia no apoio à criança que está em jogo, que é da sua equipa? 

 

TR: Nos jogos de equipa, o apoio prestado ao elemento que está em prova tem a ver 

muito mais com o interesse numa boa prestação que valorize a equipa ou o resultado 

final, do que com o género a que pertence o elemento que está em jogo. 

 

EU: Achas que as atitudes de afirmação estão relacionadas com o género? 

 

TR: As atitudes de afirmação são recorrentes nas atividades das crianças do Jardim de 

Infância e isso provavelmente tem a ver com uma questão cultural, tanto os rapazes 

como as raparigas tentam em várias situações demonstrar a sua superioridade em 

relação ao outros, estabelecendo comparações de modo a inferiorizar a criança do 

género oposto, mas acabam sempre por resolver entre eles a situação com a criação 

de jogos, ficando amigos. 

 

EU: Achas que há diferenciação entre os géneros, nas formas de interação entre eles? 

 

TR: Não se consegue observar grandes diferenças nos comportamentos de interação entre 

os rapazes e as raparigas. Ambos os géneros em várias situações estabelecem 

interações tanto ao nível das conversas que têm com dicas sobre os trabalhos dos 

outros, ou mostrando os seus próprios trabalhos. Por outro lado, também mostram 

solidariedade quando tentam ajudar os colegas, tanto de um género como do outro 

nas arrumações da sala, ou na procura de materiais de que necessitam num 

determinado momento. 

 

EU: Em sala de aula, em que circunstâncias é que as crianças procuram o adulto, tendo 

em conta o género? 

 

TR: As crianças quando estão a realizar atividades na sala, recorrem-se do adulto como 

sendo este o que detém o poder e a sabedoria. Gostam de lhes mostrar os seus 

trabalhos para obterem a sua aprovação ou elogio, mas também recorrem ao adulto 

para que este repreenda os seus pares, quando estes infringem as regras previamente 

estabelecidas. 

 

EU: Na tua opinião, a frequência de um determinado Jardim de Infância determina o tipo 

de relações que a criança estabelece com outras? 
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TR: Por um lado, sim, mas o que eu acho é algumas vezes sim, porque se a criança está 

num colégio interno de freiras, terá um certo tipo ..., pelo menos enquanto as freiras 

lá estiverem têm que ter um tipo de atitudes, não quer dizer que assim que a freira 

desaparecer, a criança não volte a ser criança e interajam umas com as outras, a fazer 

aquilo que querem e lhes apetece, mas talvez quando a presença do adulto desaparece 

a criança volte a ser criança. Porque uma criança é sempre uma criança. 

 

EU: Consideras que as crianças que frequentam o mesmo Jardim de Infância têm 

comportamentos sociais semelhantes? 

 

TR: Sim, algumas vezes têm, porque afinal é a realidade que conhecem, é a realidade que 

com que se confrontam no dia a dia é natural que os comportamentos sociais sejam 

semelhantes já que é com aquilo que convivem, o que veem no seu dia a dia no seu 

contexto, é provável que esses comportamentos até de algum modo sejam 

semelhantes, mas não quer dizer que sejam iguais. 

 

EU: Consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado da influência 

do Jardim de Infância? 

 

 

TR: Muitas vezes porque na tenra idade em que elas estão, realmente é quando eles 

começam a criar amizades, é que nós até próprios dizemos, o meu amigo de infância, 

a minha amiga de infância e quando vamos a ver a infância é o amigo da escola 

primária, pelo menos no meu tempo não havia Jardim de Infância, porque é aí que 

eles se conhecem é aí que eles se começam a moldar, a personalidade começa a ser 

trabalhada, as vivências deles e é natural que realmente algumas vezes ou até muitas 

vezes o Jardim de Infância tenha tido mesmo influência nisso. 

 

EU: Na tua opinião, os pais influenciam a escolha dos colegas com quem as crianças se 

relacionam? 

 

TR: Algumas vezes influenciam, mas não ganham nada com isso, porque eles só brincam 

e só convivem com quem eles querem e realmente gostam. 

 

EU: Na tua opinião, a etnia de uma criança pode ser um fator que condicione o seu 

relacionamento com outras crianças? 

 

TR: Algumas vezes pode sim senhor, e mais por parte até do próprio adulto e não por 

parte da própria criança, porque também já lá tivemos meninos ciganos, romenos e as 

crianças aceitaram tal e qual, apesar de eles até falarem outra língua, como aceitaram 

os outros. Agora o adulto aí às vezes, é que pode também não é sempre, mas algumas 

vezes, o adulto às vezes é que tenta criar essa diferença, não é a criança. 

 

EU: Consideras que as relações que uma criança estabelece são o resultado de uma 

influência cultural? 

 

TR: Sim, muitas vezes podem ser, mas como eu disse e continuo a dizer, uma criança é 

sempre uma criança, pode ter aquela cultura, pode ser desta etnia ou daquela, mas há 

brincadeiras, há situações que a criança seja de etnia cigana, seja de outra etnia 

qualquer, há coisas que são inerentes à criança e fazem parte dela, há alturas em que 

não se nota a diferença de culturas em certas e determinadas brincadeiras, embora o 

que as vivências familiares caseiras sejam diferentes, mas quando as crianças se 

juntam todas num Jardim de Infância, neste caso, nós até podemos aprender com elas 

coisas das etnias delas, são diferentes nesse aspeto mas são crianças. Tenho um 

menino romeno facilmente adaptável, a influência cultural daquela criança quase não 

se nota, portanto, alguma vez poderá acontecer, mas não é que é uma coisa que eu 

diga sim senhor sempre, da minha experiência pessoal não. 
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EU: Na tua opinião, a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos? 

 

TR: Sim muitas vezes porque a parte cognitiva e afetiva se funcionarem “bem”, este bem 

este aspas, claro que vai levar a criança a fazer as suas opções e as suas escolhas, 

claro que a compreensão interpessoal é o resultado de processos cognitivos e 

afetivos, uma criança que não esteja desenvolvida ou tenha problemas cognitivos 

nunca pode estabelecer certas e determinadas relações interpessoais como outra dita 

normal que não tem esses problemas. 

 

EU: Sentes necessidade de formação sobre as relações interpessoais entre crianças de 

idade pré-escolar? 

 

TR: Nesta altura acho que não. 

 

EU: Tiveste bastante formação, conhecimentos adquiridos na tua formação inicial ou 

através dos complementos? 

 

 

 

 

TR: Acho que já tenho e os maiores conhecimentos que tenho é no dia a dia, apesar de 

termos lido muita coisa e falado de muita coisa mas a experiência de 22 anos também 

conta muito. 

 

EU: Queres fazer alguma sugestão ou dar algum comentário sobre esta temática? 

 

TR: O que eu posso dizer é que as relações interpessoais, acho que na faixa etária das 

crianças de Jardim de Infância se situam é a idade ideal, no contexto de Jardim de 

Infância dos 3 aos 5 anos, não estou a falar de creche, dos 3 aos 5 anos é mesmo a 

altura ideal para a boa formação de uma personalidade, embora isto seja subjetivo, o 

que é formar bem uma criança? Mas é certo é que nesta faixa etária eles percebem 

muito mais do que aquilo que a gente pensa e é isso que a gente tem que tentar 

transmitir da melhor maneira possível, tendo em conta o contexto em que estamos, 

porque eles estão a formar mesmo a sua personalidade e aquilo está formado aí até 

aos 6/7 anos, não é depois aos 12, aos 13 e, aos 14 anos que se vai alterar se se chegar 

à conclusão que houve uma mal formação inicial é o que eu posso dizer, é a idade 

chave para adquirirem competências, para os processos se desenvolverem e para a 

criança fazer o seu percurso normal. 

  

 

 

 


